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

2019/2020. tanévre 

Csibi Enikő 

főigazgató 

 

„Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.” 

/Széchenyi István/ 

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak ellátásához, a tanév 

rendjéhez igazodva készítette el munkatervét a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 34. § (5) előírása szerint. 

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

kliensi elvárások és a realitások pontos számbavételével képes teljesíteni. Az elvárásokat a 

jogszabályok, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakmai 

Alapdokumentumában rögzítettek fogalmazzák meg, a teljesítőképességet pedig mindaz a 

humánerőforrás és tárgyieszköz vagyon, amellyel intézményünk rendelkezik. Mindezek alapos 

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

hatékony működésének záloga, melynek teljesüléséért a magasabb vezetők felelősek, azaz a 

Szakszolgálati Igazgatótanács. A magasabb vezetők felelősek azért, hogy az Intézmény aktuális 

helyzetét és a további sikeres működés céljait, feladatait minden dolgozóval megismertessék, 

elfogadtassák és a Munkatervben foglaltakat teljesíttessék. 

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

alkalmazottjára nézve kötelezettség, az abban tervezettek megvalósítása munkaköri feladat, mely 

azonban elhivatottság, motiváltság, szakmai együttműködés és a közös célba vetett hit nélkül nem 

lehet eredményes. 

 

1. A megyei pedagógiai szakszolgálati feladatellátás bemutatása: 

 

1.1 Bevezetés 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat az érvényben levő 2011. évi CXC. 

törvény (Nemzeti Köznevelési Törvény) 4. § (1) g) alapján meghatározott köznevelési 

intézmény, mely a Törvény 18.§ (2) és a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet (a továbbiakban 

szakszolgálati rendelet) 4-30. §, valamint a 31-38. § szerint látja el feladatait. Az intézményben 

folyó munkát az intézmény Szakmai Alapdokumentuma (SZA), érvényes Szervezeti és 

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

protokollok, a szakalkalmazottak által elfogadott folyamatleírásokat tartalmazó Eljárások 

Kézikönyve (EKK), valamint a Szabályzatok Kézikönyve (SZKK) szabályozzák. A székhely- 

és az egyes tagintézmények éves munkatervei és saját, heti ütemtervei képviselik a szabályozás 

helyi szintjét, melyek szervesen illeszkednek az Intézmény éves munkatervébe. Ez az 

egységesség biztosítja a székhely- és a tagintézmények összehangolt működését, az egyes 

tagintézményekben a saját stratégiai irányvonalak kijelölését, azok szerves beillesztését az 

Intézmény stratégiai tervébe, így körvonalazva a folyamatos fejlesztés lehetőségét az 

Intézmény és tagintézményei számára. 
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1.2 Bemutatkozás: 

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

adatait a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Intézmény Szakmai 

Alapdokumentumának főbb pontjai alapján 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 

 Székhelyint.          

II Tagintézmények/Telephelyek 

1. Jászapáti  
Tagintézmény 

         

2.  Jászberényi  

Tagintézmény 

         

3.  Karcagi  

Tagintézmény 

         

4. Kunhegyesi  

Tagintézmény 

         

5.  Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

         

6. Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

Tiszaföldvári 

Telephelye 

         

7.  Mezőtúri 

Tagintézmény 

         

8.  Szolnoki 

Tagintézmény 

         

9.  Szolnoki 

Tagintézmény 

Újszászi Telephelye 

         

10. Tiszafüredi 

Tagintézmény 

         

11.  Törökszentmiklósi 

Tagintézménye 
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12. Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

Fegyverneki 

Telephely 

         

 

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: 5440 Kunszentmárton, Rákóczi út 2. 

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

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5400 Mezőtúr, Petőfi út 6.  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye 

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

Tagintézmény telephelye: 5052 Újszász, Iskola út 8. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5350 Tiszafüred, Fő út 26. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 25. 

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

 

Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

Alapító szerv neve:                                        Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója:                           emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye:                                        1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve:                                              Szolnoki Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye:                                      5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. 

Típusa: pedagógiai szakszolgálati intézmény 

OM azonosító: 202794 

Köznevelési és egyéb alapfeladatai: 

Székhelyintézmény: 5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

             Pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

megyei szakértői bizottsági tevékenység 

megyei pályaorientációs tevékenység 

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) 
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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, intézményi gazdálkodást, 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 bizottsági tevékenység szakmai koordinációja. 

 

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

pályaválasztási tanácsadás terén. 

 

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

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

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

pedagógiai szakszolgálati ellátása. Diagnózis felállítása, szakértői és szakterületi vélemények 

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

megvalósítása, illetve a vonatkozó javaslattétel. 

 

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

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

Nemzeti Köznevelési Törvény határozza meg a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, az 

alábbiak szerint:  

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

intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti. 

(2) Pedagógiai szakszolgálat 

a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 

b) szakértői bizottsági tevékenység, 

c) a nevelési tanácsadás, 

d) a logopédiai ellátás, 

e) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

f) a konduktív pedagógiai ellátás, 

g) a gyógytestnevelés, 

h) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 

i) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

 

A pedagógiai szakszolgálatunk székhely- és tagintézményeiben magasan és sokoldalúan 

képzett klinikai és tanácsadó szakpszichológusok, pszichológusok, szakvizsgázott 
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gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok elhivatott, felelősségteljes hozzáállással várják, 

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

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

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

akiknek nem tudnak kielégítő ellátást biztosítani. 

 

3. Tárgyi feltételek: 

 

3.1 Székhelyintézmény, Főigazgatóság 

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

emeleten helyezkedik el. Itt található a főigazgatóság titkársága, a főigazgató és a szakmai 

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

vezetőjének irodája, a földszinten pedig a Pályaválasztási 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, illetve a kiszolgáló és mellékhelyiségek állapota a feladat ellátásnak megfelelő. 

Belső átalakítással a Titkárság egyben teamek tartására is megfelelővé vált, 10 fő befogadására 

lett így alkalmas. A folyosó túlzsúfolt, a munka- és tűzvédelmi paramétereknek nem felel meg, 

a Nyomda irattár, tisztítószer raktár, illetve a pályázati bútorok és eszközök átmeneti tárolására 

is szolgál, túlzsúfolt, csak részben felel meg feladatának. A POK-tól kölcsönzött kisebb tároló 

helyiség a nyomda zsúfoltságát csökkentette.    

 

3.2  Székhelyintézmény, Megyei Szakértői Bizottság 

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

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

számához viszonyítva nem kielégítő, vannak olyan vizsgálók, ahol két-két szakember 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, a karbantartás folyamatos, rendszeres. 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 tervezetten 

folyamatosan készíti, így folyamatosan és olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. Értekezletek, 

megbeszélések tartására egy, maximum 20 fő befogadására alkalmas helyiség áll rendelkezésre, 

ezt az igazgatótanács, a pályaválasztók, a munkaközösségek is folyamatosan használják. 

 

3.3 Székhelyintézmény, Pályaválasztási Tanácsadó 

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

helyezkedik el. Közösségi irodája nincs, megbeszéléseiket, heti teamjeilket a Titkárságon 

tartják. Egyéni tanácsadási munkáját a megosztott munkaszobában, saját irodában, illetve a 

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

bizottsági tevékenység befejezését követően, órarend szerinti megosztással. Teamjeit 

esetenként a megyei szakértői bizottság előadó termében tartja, a Bizottsággal előzetesen 

egyeztetett időpontban. 
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3.4 Tagintézmények 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye, 

Jászberény, Nagytemplom utca 1. szám alatt dolgozik. Az épület állaga, a vizsgáló és 

terápiás szobák száma nem elegendő a megnövekedett feladat megvalósításához. Az 

épületben az I. emeleti szint hozzáférése balesetveszélyes, és munkavédelmi 

intézkedéseket vonhat maga után. 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 tervezetten folyamatosan készíti, 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 tervezetten folyamatosan készíti, 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 tervezetten folyamatosan készíti, 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 

tervezetten folyamatosan készíti, így folyamatosan és olcsón biztosítva az 

eszközutánpótlást. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni 

Tagintézménye egyrészt Kunszentmárton, Rákóczi út 2., másrészt Tiszaföldvár, Malom 

utca 1. II. emeleten dolgozik. A kunszentmártoni épület szép, esztétikus, jelenleg a 

funkciójának már megfelel; a tiszaföldvári épület állapota, az irodák száma és állapota a 

feladatellátásnak 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 tervezetten folyamatosan készíti, így 

folyamatosan és olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye, 

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

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

gazdagodott. Az informatikai eszközpark pályázati forrásból 100 %-ban megújult. A 
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vizsgálati és terápiás eszközpark szintén pályázati forrásból bővült, gazdagodott, 

megfelelő. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája tervezetten folyamatosan készíti, 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 fejti 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 tervezetten folyamatosan készíti, 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 tervezetten folyamatosan készíti, így 

folyamatosan és olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézmény, 

Tiszafüred, Fő út 26. szám alatt dolgozik. Az épület állapota nagyon jó, a vizsgáló és 

terápiás szobák száma az ellátott feladathoz mérten kielégítő, a mozgásfejlesztő termet 

vizsgáló szobából – belső átszervezéssel – alakították ki. 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 tervezetten 

folyamatosan készíti, így folyamatosan és olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi 

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

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

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

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

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

mondható. 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 tervezetten folyamatosan készíti, így 

folyamatosan és olcsón biztosítva az eszközutánpótlást 

 

A JNSZMPSZ személyi feltételei a 2019/2020. tanév zárásakor: 

A főállású pedagógusok megoszlása 

Megnevezés Betöltött státusz Ebből gyesen 

Pszichológus  35 5 

Gyógypedagógus 47 2 

Logopédus 29 1 

Konduktor 6 - 

Fejlesztő pedagógus 10 1 

Gyógytestnevelő 8 - 
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Tehetségkoordinátor 2 - 

PV tanácsadó 3 - 

Összesen: 140 9 

 

 39,5 fő egyéb alkalmazott, ebből: 

- 26 fő NOKS 

- 15 fő technikai alkalmazott kisegítő dolgozók (takarító, udvaros), ügyviteli 

dolgozók 

 

Főállású, részmunkaidős, megbízási szerződéssel, túlórával betöltött státuszok  

Munkakörök Engedélyezett 

álláshelyek 

Betöltött 

álláshelyek 

Betöltetlen 

álláshelyek 

Meghirdetett 

álláshelyek 

Pedagógus 157,5 144,42 14,27 2 

NOKS 25 26 -1 0 

Egyéb 14,5 14,23 0,28 0 

Összesen 197 184.65 13,55 2 

 

4. Megvalósult intézkedések a személyi feltételek javítására: 

 A beiskolázási tervben a szakvizsgás végzettségek megszerzése volt a domináns terület. 

Itt prioritást élveztek azok a kollégák, akik 2014 szeptemberétől az intézmény dolgozói, 

és még nem rendelkeztek a jogszabály által előírt végzettséggel. 

 Támogattuk a másoddiplomák megszerzését a fiatal és motivált kollégák esetében, így a 

ritkább szakok szerinti szakos ellátottság javulását részben sikerült elérni.  

 Együttműködési megállapodásokat kötöttünk több gyógypedagógus képző felsőoktatási 

intézménnyel, gyakorlati helyszínt biztosítottunk, a szakember utánpótlást így részben 

sikerült megvalósítani. 

 Támogattuk a mesterprogramokat, így szakembereink szakmai elismertégét (6 

mesterprogram). 

 Támogattuk a szupervíziót, a csapatépítést, a Fenntartó támogatásával, bár ezek a 

munkatervben szereplő foglalkozások a koronavírus – helyzet okán csak részben 

valósultak meg.  

 Helyszínt biztosítottunk a gyógypedagógiai asszisztens képzésnek, a NOKS-os 

utánpótlást biztosítottuk. 

 

5. Megvalósult beszerzések a tárgyi feltételek javítására: 

 Saját költségvetésből, adományokból, Fenntartói támogatásból a legszükségesebb 

bútorok beszerzése valósult meg: Kunszentmárton, MSZB, Főigazgatóság, Karcag. 

 Pályázati forrásból bútor utánpótlás beszerzése történt: Jászberény, Kunhegyes, 

Kunszentmárton, Mezőtúr, Szolnok, Újszász, Tiszafüred (EFOP 3.1.6). 

 Saját költségvetésből, adományokból, Fenntartói támogatásból megvalósult a 

Főigazgatóság irodáinak létszámhoz igazított racionalizálása, átalakítása, részleges 

felújítása. 

 Saját erőből megvalósult a konyha, a folyosók, egyes mellékhelyiségek tisztasági 

meszelése a Főigazgatóságon.  

 Saját költségvetésből megvalósult a lapos tetős épületek légkondicionálása (Tiszaföldvár, 

MSZB tárgyaló). 
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 Pályázati forrásból megvalósult a tornaszobák és egyéb mozgásfejlesztő szobák további 

felszerelése (minden tagintézmény). 

 Saját költségvetésből, fenntartói engedéllyel és támogatással megvalósult a 

Kunszentmártoni Tagintézmény Kunszentmártoni új ügyviteli telephelyének részleges 

felújítása.  

 

Terveztük, de nem tudtuk megvalósítani: 

 Saját költségvetésből hűtőszekrények beszerzése nem történt meg.  

 A Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely nyílászáróinak cseréje nem 

valósult meg.  

 A Kunhegyesi Tagintézmény nyílászáróinak cseréjére nem valósult meg. 

 A Megyei Szakértői Bizottság költözése nem valósult meg. 

 A Szolnoki Tagintézmény új szárnyának építése nem kezdődött el. 

 A Jászberényi és Törökszentmiklósi Tagintézmény új, a feladatuk komplexitásának és 

esetforgalmának megfelelő épületekbe költöztetése nem valósult meg.   

 

6. A JNSZMPSZ gazdálkodása a 2019/2020. tanévben: 
Az Intézmény gazdaságilag nem önálló, az alapellátáshoz szükséges feltételeket a fenntartó 

Szolnoki Tankerületi Központ biztosította. A tanév során szigorúan gazdálkodtunk, a 

járványügyi intézkedések jelentős költség többletet generáltak, így a tervek felülvizsgálata 

egész tanévben rendszeres volt.   

 

7. Működési alapelvek és megvalósított célok:  

 

 

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül 

azonban sekélyebb volna a tenger.” 
/Teréz anya/ 

 

 

Az Intézmény minden alkalmazottja fontosnak tartotta, 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 volt továbbá számunkra továbbá a színvonalas 

szolgáltatás biztosítása szülők és a pedagógusok részére, köznevelési és gyermekvédelmi 

intézmények szakemberei számára egyaránt.  

  

Tagintézményeink ellátott gyermek/tanulólétszámának alakításánál elsődleges szempont volt, 

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

jogviszonyt létesítettek vehessék igénybe a szolgáltatást. 

A Székhelyintézmény SZB ellátotti gyermek/tanulólétszámának alakításánál szintén szempont 

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

intézményben jogviszonyt létesítettek vehették igénybe a szolgáltatást. 
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8. Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás megvalósulása a különböző köznevelési 

intézményekre fókuszálva, a 2019/2020. tanévben: 

 

8.1 Az intézmények működésével kapcsolatos, a tanév során megvalósított feladataink:  
 A különböző intézménytípusok a gyermekek-tanulók továbbhaladása érdekében működjenek 

együtt. Az intézmények együttműködésében érvényesüljön a kölcsönös tisztelet és egymás 

szaktudásának elfogadása. A gyermekek/tanulók érdekében valósuljon meg az 

intézménytípusok közötti szakmai együttműködés folyamatos fejlesztése. 

 

 

A Fenntartó elvárásai 

 

A fenntartói elvárásból 

adódó intézményi célok 

A célok teljesítéséhez kapcsolódó 

intézményi feladatok 

Törvényesség a 

működésben. 

  

 

 

 

 

 

 

Kliensek jogszabály 

által meghatározott 

határidőn belüli 

szakszerű ellátása. 

 

 

 

 

 

 

A pedagógiai 

szakszolgálati 

adminisztráció pontos 

vezetése, az új INYR 

pontos, rendszeres 

vezetése, a kétféle 

dokumentálás 

szinkronjának 

kiküszöbölése 

(lehetőség szerint). 

A pedagógiai szakszolgálat 

ellátási feladataira vonatkozó 

törvények ismerete és 

változásainak folyamatos 

nyomon követése. 

 

 

 

 

A jelentkező szülők és 

gyermekeik színvonalas 

ellátása, segítése minden 

pedagógiai szakszolgálati 

területen, a jogszabályoknak 

megfelelő keretek között. 

 

 

 

 

Belső továbbképzések és 

műhelymunkák a szakmai 

munka szakszerű 

dokumentálására vonatkozóan.  

A jogszabály változások 

ismertetése a munkatársakkal, 

bizonytalanság esetén állásfoglalás 

kérése, illetve jogi segítség igénybe 

vétele (Fenntartó SZTK jogi 

referense, SZTK szakszolgálati 

referense, EMMI referens). 

 

 

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. 

 

Vezetői rendszeres ellenőrzések a 

szakmai dokumentáció 

pontosságára, naprakészségére, 

szakszerűségére, korrektségére 

vonatkozóan. Indokolt esetben 

korrektív lépések átvezetése a 

rendszeren. 

Jó kapcsolat 

fenntartása a Szolnoki 

Tankerületi 

Központtal, mint 

fenntartóval, a 

szülőkkel, napi 

kapcsolat az oktató – 

A Fenntartó SZTK minden 

szakemberével jó szakmai 

együttműködés. 

 

 

 

 

Rendszeres konzultáció, 

együttműködés, beszámolók és a 

fenntartói jelzések be- és 

elfogadása, beépítése a napi 

szakszolgálati gyakorlatba.  

 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2019/2020. tanév 13 

 
 

nevelőmunkát végző 

intézmények 

vezetőivel, 

pedagógusaival, 

társintézményekkel, 

önkormányzati és 

egyéb fenntartókkal. 

  

A kialakított egységes 

pedagógiai 

szakszolgálati 

szemlélet fenntartása 

az Intézmény minden 

tagintézményében és 

tagintézményi 

telephelyén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kliensközpontú működés 

fejlesztése, megvalósítása. 

A kliensek (szülők, 

intézmények) igényeinek 

megismerése, elégedettségének 

évi rendszeres mérése, és ennek 

szellemében az Intézmény 

működésének folyamatos 

alakítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelési, önértékelési rendszer 

folyamatos működtetése, a 

tanfelügyeleti és minősítő rendszer 

(PSZE és PÉM) elvárásainak való 

megfelelés.  

Az eredményesség mérésnek 

rendszeres megvalósítása a kiemelt 

területeken. Folyamatos 

konzultáció a partner 

intézményekkel, a gyakorlatok 

korrekciója érdekében. A mérési 

eredméynek alapján átgondolt 

korrektív lépések átvezetése a 

rendszeren munkánk hatékonyabbá 

tétele érdekében. 

  

9. A tanév hangsúlyos céljai a szakszolgálatunk működésében, a 2019/2020. tanévben: 

 A szakszolgálati feladatellátás szakszerűségének megtartása, a szakmai paramétereinek 

messzemenő betartása. – Folyamatba ágyazottan megvalósult.  

 Törvényesség, jogszerűség a működésben. - Folyamatba ágyazottan megvalósult.  

 Egységes működés. – Folyamatba ágyazottan megvalósult.  

 Együttműködés a tagintézmények szakemberei között. – Folyamatba ágyazottan 

megvalósult.  

 Racionális gazdálkodás, a költséghatékony működés. – Folyamatosan megvalósult. 

 Közös értékrend mentén tagintézményi autonómia: keret és lehetőség. – Folyamatba 

ágyazottan megvalósult.  

 Szakmai fejlődés biztosítása. – Folyamatba ágyazottan megvalósult, beiskolázási terv, 

tanfolyamok, konferenciák, EFOP 3.1.6 keretében szakmai továbbképzések, belső 

továbbképzések, munkaközösségi foglalkozások révén.   

 Konferenciák, szakmai műhelyek tervszerű megtartása révén a Pedagógiai 

Szakszolgálat ismertségének és elismertségének alakítása a járásokban és a megyében. 

– Folyamatba ágyazottan megvalósult, főleg az első félév során.  

 Együttműködés az óvodákkal, iskolákkal, szorosabb kapcsolat alakítása, közös 

programok szervezése. – Folyamatba ágyazottan megvalósult, főleg az EFOP 3.1.6 

keretében, ameddig a vírushelyzet engedte.  

 Együttműködés a helyi önkormányzatokkal, a lakóhellyel, tartózkodási hellyel ott 

rendelkező kliensek érdekében. – Folyamatba ágyazottan megvalósult. 

 Együttműködés az egészségügyi intézményekkel, a kliensek eredményes ellátása 

érdekében. – Folyamatba ágyazottan megvalósult. 
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 Együttműködés a szociális intézményekkel, a kliensek eredményes ellátása érdekében. 

– Folyamatba ágyazottan megvalósult. 

 Együttműködés a felsőoktatással, a szakember utánpótlás segítése érdekében. – 

Folyamatba ágyazottan megvalósult, azokkal a felsőoktatási intézményekkel, melyek 

korrekt kapcsolatra törekedtek intézményünkkel.  

 Egyenletes terhelés biztosítása, kifáradás megelőzése. – Folyamatos belső 

monitorozással valósult meg. 

 

10. A 2019/2020. tanév alapelvei, melyek meghatározták működésünket: 
 A tanév legfőbb célja és egyben elvárt, kiemelt feladata volt, hogy a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat törvényes működési rendje, a szakmai munka 

jogszabályi meghatározottsága és szakmai előírásoknak megfelelő minősége garantált legyen 

oly módon, hogy a gyermekek, tanulók, a szülők, a köznevelési intézmények és a fenntartó 

elégedettségét váltsa ki, az alábbiak szerint: 

 A feladatellátás átláthatósága – Folyamatba ágyazottan megvalósult. 

 A feladatellátás ellenőrizhetősége– Folyamatba ágyazottan megvalósult. 

 A feladatellátás mérhetősége, tervszerű, rendszeres eredményesség mérések végzése 

(MÉM), majd korrekciók - Nem valósult meg, a pandémiás helyzet okán.  

 Munkaidő kihasználtság követése a feladatellátásban (tagintézmény-igazgatók 

rendszeres feladata, éves főigazgatósági ellenőrzési terület) – Folyamatba ágyazottan 

megvalósult. 

 Arányos munkaerő- terhelés (tagintézmény-igazgatók rendszeres feladata, éves 

főigazgatósági ellenőrzési terület) – Folyamatba ágyazottan megvalósult. 

 Teljesítmény és minőség folyamatos értékelése: tanfelügyeleti és minősítési eljárásokra 

felkészülés, lebonyolítás, összegző értékelés- I. félévben megvalósult.  

 Minőség a teljesítményben: konferenciák szervezése, partneri elégedettség méréssel; 

publikációk, kiadványok minőségi értékelése – Részben valósult meg. 

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

szervező, megvalósító munkájának ellenőrzése (F) - Részben valósult meg.  

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

gondozó tevékenység ellenőrzése (3. év); (Fh-2.). – Nem valósult meg.  

 Minőség a teljesítményben: a megyei gyógytestnevelés– tevékenység ellenőrzése (2. év); 

(Fh-2). – Nem valósult meg.  

 Minőség a teljesítményben: a megyei pályaválasztási tanácsadás– tevékenység 

ellenőrzése (1. év); (F, Fh-2). - Részben valósult meg.  

 Minőség a teljesítményben: járási szakértői bizottsági tevékenység ellenőrzése 

(folyamatos:Ti), megyei szakértői bizottsági tevékenység (F) – Megvalósult. 

 Minőség a teljesítményben: INYR vezetésének ellenőrzése (Fh-2, Ti). - Részben valósult 

meg.  

 

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

 Partneri elégedettség mérés meghatározott időintervallumokban, ez által a pedagógiai 

szakszolgálati feladatellátásunk színvonalának mérése (MÉM, Ti)  – Nem valósult meg.  

 Pályázat megvalósításának eredményessége: mérés, értékelés (MÉM, pályázati felelős). 

– Nem valósult meg. 

  

12. Törvényesség, azaz jogszerűség a feladatellátásban:  

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés, feladatellátás ellenőrzése (F, Ti). – 
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Megvalósult. 

 Szabályozó dokumentumok előírásainak követése (F, Ti). – Megvalósult. 

 Szervezeti és működési szabályzat (F). – Megvalósult. 

 

13. Egységesség a működésben:  

 Egységesség a pedagógiai szakszolgálati munka dokumentálásában: naplóvezetés, heti 

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

Ti). – Nem valósult meg. 

 Egységességre törekvés a munkaidő kihasználásban (F, Fh, Ti). - Részben valósult meg.  

 Egységesség a szakember terhelésében (F, Fh, Ti). - Részben valósult meg.  

 Egységesség a határidők tartásában (F, Fh, Ti). - Részben valósult meg.  

 Egységesség a szolgálati filozófia érvényesítésében (F, Fh, Ti). - Részben valósult meg.  

 

14. Esélyegyenlőség elve szerinti működés prioritásai: 

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

valósult meg.  

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

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

Megvalósult. 

 

15. Költséghatékonyság: 

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

működtetése, mint a szakemberek kapacitásának racionális, egyenletes használata terén 

(F, Fh 1-2, Ti, G-Hr vezető). – Megvalósult. 

 

16. A 2019/2020. tanév szakmai prioritásai a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálati intézményben: 

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

értekezleten elhangzott a célmeghatározás, viszont a szakmai konferencia a Pedagógiai 

Szakszolgálatok Hete keretében, zárórendezvényként – a vírushelyzet okán – nem valósult 

meg. 

 A korai fejlesztés négylépcsős modelljének működtetése minden tagintézmény és 

telephely korai fejlesztési gyakorlatában. – Folyamatba ágyazottan megvalósult.  

 A korai fejlesztés nagy részének megvalósítása a tagintézményekben: a kollégák 

utazási terheinek csökkentése. – Folyamatba ágyazottan megvalósult. 

 Vezetői belső ellenőrzések a 2019/2020. tanévben:  

- szakértői bizottsági tevékenység – folyamatos/kiemelt; - Megvalósult (F) 

- tehetséggondozás - 3. azaz befejező év; - Nem valósult meg. 

- gyógytestnevelés - 2. azaz haladó év, - Nem valósult meg. 

- pályaválasztási tanácsadás – 1.,  azaz bevezető év. - Részben valósult meg. 

Mivel a szakszolgálati folyamatok és gyakorló tevékenységek egységesítése tervezett 

volt, de a bizonyos feladatok ellenőrzése a pandémia okán csak részben vagy meg sem 

valósult, így a 2020. évben nem fejeződött be, a tervezéssel ellentétben.  

 INYR rendszeres és igényes, precíz, pontos alkalmazása, e tekintetben a tagintézmény-

igazgatók és telephely-vezetők ellenőrző/támogató/tanácsadó munkájának szakmai 

segítése. Megvalósult (Fh2) 

 Elégedettség mérés végzése a tanév kiemelt pedagógiai szakszolgálati feladatellátási 

területein, és a teljes kliensi populációt érintve; a mérés alapos és szakszerű elemzése, 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2019/2020. tanév 16 

 
 

következtetések gyors és igényes levonása, korrekciók átvezetése a napi szakmai 

gyakorlaton.  - Nem valósult meg. 

 Eredményesség mérés a mérhető területeken: a kapott eredmények szakszerű elemzése, 

következtetések levonása, korrekciók beiktatása szükség szerint (intézkedési tervekkel és 

azok megvalósításaival). , - Nem valósult meg. 

 Önértékelési, tanfelügyelet és minősítési sikeres eljárások megvalósítása: pontos 

alapozás, jó felkészülés, sikeres eljárások támogatása. – Időarányosan megvalósult.  

 Igazgatótanácsi értekezleteken tagintézményi pályázati programok ismertetése 

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

– Megvalósult. 

 Munkaközösségi szakmai napok szervezése: belső továbbképzés, kommunikáció és 

szakmai együttműködés, közös problémamegoldás, egységesség kiemelt feladataként 

(egy alkalom/tanév). – Időarányosan megvalósult. 

 

17. Magasabb vezetők és vezetők gyermekkel/tanulókkal töltött ideje a 2019/2020. tanévben 

           (kontakt órák)        

 

Név, tagintézmény hétfő kedd szerda csütör-

tök 

péntek Össz. 

Ungi Marianna 

főigazgató helyettes–

MSZB vezető 

  8:00-

10:00  

(2 óra) 

8:00-

10:00 

(2 óra) 

 4 óra 

Magyarné Kovács 

Ildikó 

főigazgató helyettes 

    8:00-

12:00  

(4 óra) 

4 óra 

Császár István 

PVT vezető 

10:00-

13:00 

(3 óra) 

8:00-

12:00 

  (4 óra) 

  8:00-

12:00 

(4 óra) 

11 óra 

Szilágyi Edit 

MSZB vezető helyettes 

8:00-

10:00) 

   (2 óra) 

8:00-

10:00) 

(2 óra) 

8:00-

10:00) 

(2 óra) 

8:00-

10:00) 

(2 óra) 

8:00-

10:00) 

(2 óra) 

10 óra 

Bartusné Major Ágnes 

Jászapáti Tagint. mb. 

igazgató 

  9:00-

11:00 

(2 óra) 

  2 óra 

Bartusné Major Ágnes 

Jászberényi Tagint. 

igazgató 

   9:00-

11:00 

(2 óra) 

8:00-

10:00 

(2 óra) 

4 óra 

Barna Nelli  

Jászberényi Tagint.  

igazgatóhelyettes 

  8:00-

12:00 

(4 óra) 

14.00-

16.00 

(2 óra) 

 6 óra 

Zsoldos Erzsébet  

Karcagi Tagint. 

igazgató 

  10:00-

12:00  

(2 óra) 

14.00-

16.00  

(2 óra) 

 4 óra 

Vargáné Kerti Anikó 

Karcagi Tagint. 

igazgatóhelyettes 

  8:00-

10:00  

(2 óra) 

8:00-

11:00 

(3 óra) 

8:00-

9:00  

(1 óra) 

6 óra 
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Zsidóné Kádár 

Terézia 

Kunhegyesi Tagint. 

8:00-

10:00 

(2 óra) 

8:00-

10:00 

(2 óra) 

   4 óra 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

Kunszentmártoni 

Tagint. igazgató 

   8:00- 

12:00  

(2 óra) 

 4 óra 

Szombati Zoltánné 

Kunszentmártoni 

Tagint. 

igazgatóhelyettes 

8:00-

10:00 

(2 óra) 

 8:00-

12:00 

(4 óra) 

  6 óra 

Bencsik Mária 

Bernadett  

Mezőtúri Tagint. 

igazgató 

 08:00-

12:00  

(4 óra) 

   4 óra 

Lengyel-Bagdán Kata 

Mezőtúri Tagint. 

igazgatóhelyettes 

 9:00-

11:00  

(2 óra) 

10:00-

11:00  

(1 óra) 

9:00-

11:00 

(2 óra) 

9:00-

10:00 

(1 óra) 

6 óra 

Varga Judit 

Szolnoki Tagint. 

mb. igazgató 

  08:00-

12:00  

(4 óra) 

  4 óra 

Baloghné Bencsik 

Izabella 

Szolnoki Tagint. 

mb. igazgatóhelyettes, 

Újszászi Telephely 

vezető 

10:00-

12:00 

(2 óra) 

14:00-

15:00 

(1 óra) 

16:00-

17:00 

(1 óra) 

 14:00-

16:00 

(2 óra) 

 6 óra 

Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke 

Szolnoki Tagint. mb. 

igazgatóhelyettes 

   15:30-

16:30 

(1 óra) 

8:00-

13:00 

(5 óra) 

 

6 óra 

Krómi Zoltánné 

Tiszafüredi Tagint. 

igazgatóhelyettes 

 8:00-

9:00 

(1 óra) 

8:00-

9:00 

(1 óra) 

15:00-

16:00 

(1 óra) 

 8:00-

9:00 

(1 óra) 

9:00-

10:00 

(1 óra) 

 

5 óra 

Szabó Judit 

Törökszentmiklósi 

Tagint. igazgató 

   08:00-

12:00 

(4 óra) 

 4 óra 

Szabó Ildikó 

Törökszentmiklósi 

Tagint. 

igazgatóhelyettes 

Fegyverneki Telephely 

vezető 

  08:00-

12:00  

(4 óra) 

 08:00-

10:00  

(2 óra) 

6 óra 
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18. Heti teamek rendszere a 2019/2020. tanévben: székhelyintézmény, tagintézmények, 

tagintézményi telephelyek 

Tagintézmény / Telephely 

neve 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Főigazgatóság 11.00-

12.00 

    

Pályaválasztási Tanácsadó 14.00-

15.30 

    

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  14:00-

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

munkájára vonatkozóan 

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés, feladatellátás. – Részben valósult meg. 

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

SZKK). – Megvalósult.  

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

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

– Megvalósult. 

 

20. A munkaközösségek működésének ellenőrzése: 

Ssz. Munkaközösség  

neve 

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

1. Logopédiai ellátás  X      X 

2. IÖM   X     X 

 Nem valósult meg, a munkaközösségi foglalkozások elmaradtak. 
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21. JNSZMPSZ Igazgatótanácsnak éves munkája: 

Ssz Idő- 

pontok 

Üléstémák Dokument

umok 

Felelősök Megval

ósítás 

1. 2019. 

08.26. 

Tanévzáró-tanévnyitó értekezlet  Jegyző-

könyv és 

mellékletei 

(PPT-k) 

főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek 

Megva-

lósult 

Kontakt

ban 

2. 2019. 

09.02. 

Alakuló értekezlet: Éves 

munkaterv paramétereinek 

átbeszélése.  

Tanévkezdő sürgős aktualitások. 

Pályázati aktualitások, feladatok – 

tájékoztató. 

Szakértői tevékenység aktualitásai, 

együttműködés a megyei és járási 

SZB-k között, jogszabályi 

változások (Nkt.) SZB műhely 

időpontjának kijelölése, céljának 

megfogalmazása, meghívottak 

kijelölése. 

HR aktualitások, KIR ügyek, 

statisztikára készülés, INYR 

aktualitások, PVT kihelyezett 

munkájáról (TATA napok), 

egyebek. 

Gazdasági, pénzügyi tájékoztató a 

tanév kezdésekor. IÖM 

megbeszélés, éves ütemtervezés.  

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyző 

könyv – 

Emlékez 

tető. 

Elégedett-

ségi kérdő 

ívek 

 

 

 

 

főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaságve

zető, IÖM 

vezető 

 

 

 

 

 

 

Megva-

lósult 

Kontakt

ban 

3. 2019. 

10.07. 

Munka- és Tűzvédelmi, illetve 

INYR aktualitások. IÉV 

vizsgálatok jogszabályi háttere, 

megvalósítások. Egyéni tanrend 

törvényessége, megvalósítása. 

A 2019/2020. évi munkaköri 

leírások előkészítése 

tagintézményi szint, 

főigazgatóság. 

 „Gyógytestnevelés Éve” 

programjának megbeszélése, 

döntés a tagintézményi 

programokról, ütemezés. 

Takarékossági intézkedések! 

Jászapáti és Jászberény- EFOP 

3.1.6 beszámoló. 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyző-

könyv -  

Emlékez 

tető. 

Elégedett-

ségi kérdőí- 

vek 

 

 

 

főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető, 

Jászapáti és 

Jászberényi 

Tagintéz-

mény 

igazgatója 

 

 

 

 

 

 

 

Megva 

lósult 

Kontakt

ban 

4. 2019. 

11.04. 

Jogi, működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. Intézményi PSZE és 

PÉM aktualitások, eredmények. 

 

Jelenléti ív. 

Jegyző 

könyv – 

Emlékez 

 

főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

 

 

 

Megva 

lósult 
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MÉM és ERM ügyek: mérések és 

feldolgozásuk eredményei. Honlap 

gondozási feladatok.  

HR, gazdasági – pénzügyi, 

műszaki ügyek ismertetése, 

konzultáció. 

Karcag és Kunhegyes- EFOP 

3.1.6 beszámoló. 

„Gyógytestnevelés Éve” 

programjai: Jászapáti és Jászberény 

– ismertetés. 

tető. 

Elégedett-

ségi kérdő-í 

vek 

 

gazdaságve

zető, 

Jászapáti, 

Jászberényi, 

Karcagi és 

Kunhegyesi 

Tagintéz-

mény 

igazgatója 

 

Kontakt

ban 

5. 2019. 

12.02. 

Jogi, működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. Intézményi PSZE és 

PÉM aktualitások, eredmények. 

HR, gazdasági – pénzügyi, 

műszaki ügyek ismertetése, 

konzultáció. 

2020. évi költségvetés előkészítése 

igazgatótanács bevonásával. 

„Gyógytestnevelés Éve” 

programjai: Karcag és Kunhegyes 

– ismertetés. 

Kunszentmárton és Mezőtúr - 

EFOP 3.1.6 beszámoló. 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyző 

könyv – 

Emlékez 

tető. 

Elégedettsé

gi kérdőí 

vek 

 

főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető, 

Karcagi, 

Kunhegyesi

Kunszent-

mártoni és 

Mezőtúri 

Tagintéz-

mény 

igazgatója 

 

 

 

 

 

 

Megva 

lósult 

Kontakt

ban 

6. 2020. 

01.06. 

Jogi, működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. Intézményi PSZE és 

PÉM aktualitások, eredmények. 

HR, gazdasági – pénzügyi, 

műszaki ügyek ismertetése, 

konzultáció. 

2020. évi, benyújtott költségvetés 

ismertetése. 

Félévi beszámolók paramétereinek 

átbeszélése. 

„Gyógytestnevelés Éve” 

programjai: Kunszentmárton és 

Mezőtúr – ismertetés. 

Szolnok és Újszász - EFOP 3.1.6 

beszámoló. 

 

Jelenléti ív. 

Jegyző 

könyv – 

Emlékez 

tető. 

Elégedett-

ségi kérdőí 

vek 

 

 

 

főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető, 

Kunszent-

mártoni, 

Mezőtúri és 

Szolnoki 

Tagintéz-

mény 

igazgatója 

 

 

 

 

Megva 

lósult 

Kontakt

ban 

7. 2020. 

02.03. 

 

 

 

 

Félévi értekezlet és beszámolók. 

Jegyző 

könyv és 

mellékle 

tei  

(PPT-k) 

főigazgató 

és 

helyettesek, 

tagintéz-

mény-

igazgatók és 

helyettesek, 

munkaköz-

 

 

Megva 

lósult 

Kontakt

ban 
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össég-

vezetők 

8. 2020. 

03.02. 

Jogi, működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. Intézményi PSZE és 

PÉM aktualitások, eredmények. 

HR, gazdasági – pénzügyi, 

műszaki ügyek ismertetése, 

konzultáció. 

Tiszafüred - EFOP 3.1.6 

beszámoló. 

Jelenléti ív. 

Jegyző 

könyv - 

Emlékeztető 

Elégedett-

ségi 

kérdőívek 

 

főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető, 

Szolnoki és 

Tiszafüredi 

Tagintéz-

mény 

igazgatója 

 

Megval

ósult 

Kontakt

ban 

9. 2020. 

04.06. 

Jogi, működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. Intézményi PSZE és 

PÉM aktualitások, eredmények. 

HR, gazdasági – pénzügyi, 

műszaki ügyek ismertetése, 

konzultáció. 

Törökszentmiklós és Fegyvernek 
- EFOP 3.1.6 beszámoló. 

Jelenléti ív.  

Jegyző 

könyv - 

Emlékeztető 

Elégedett 

ségi 

kérdőívek 

 

főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető, 

Tiszafüredi 

és 

Törökszent

miklósi-

Fegyverneki 

Tagintéz-

mény/Telep 

hely 

igazgatója 

 

 

 

 

 

Megva 

lósult 

Online 

10. 2020. 

05.04. 

Jogi, működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. Intézményi PSZE és 

PÉM aktualitások, eredmények. 

HR, gazdasági – pénzügyi, 

műszaki ügyek ismertetése, 

konzultáció. 

Éves beszámoló paramétereinek 

átbeszélése.  

Székhelyintézmény – EFOP 3.1.6 

beszámoló. 

Jelenléti ív. 

Jegyző 

könyv - 

Emlékeztető 

Elégedett 

ségi kérdőí 

vek 

 

főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető, 

Törökszent

miklósi-

Fegyverneki 

Tagintéz-

mény/Telep 

hely 

igazgatója 

MSZB 

vezetője 

 

 

 

 

 

Megva 

lósult 

Online 

11. 2020. 

06.08. 

Jogi, működési, szakmai, pénzügyi 

aktualitások. Intézményi PSZE és 

PÉM aktualitások, eredmények. 

Nyári szabadságok ütemezése, 

folyamatos működés biztosítása. 

Munkaterv paramétereinek 

átbeszélése. 

Jelenléti ív. 

Jegyző 

könyv - 

Emlékeztető 

Elégedett 

ségi kérdőí 

vek 

 

főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető 

 

 

 

Megva 

lósult 

Online 
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Tanévzárás, összegző értékelés. 

Igazgatótanács munkájának 

értékelése. 

 

 

Összefoglaló táblázat a  

továbbképzésekről, programokról a 2019/2020. tabnévben 

 

Ssz. Program Alkalom és 

fő 

1. Pályázati programok 55  

2. Saját programok 48 

3. Továbbtanulók száma 39 

4. Pályázati forrásból finanszírozott továbbképzésen résztvevők száma 69 

5. Szabadon választható 2 nap terhére 24 

 

 

Megvalósult feladatok összegzése 

18.349 ellátott gyermek/tanuló a 2019/2020. tanévben 

 

  

Tagintézmény/Telep

hely 

  

Korai 

  

SZB 

  

PVT 

  

NT 

  

Logo 

  

Gyógy-

tesi 

  

Tehet-

ség-

gondo-

zás 

  

Iskola 

pszic

h. 

Megyei Szakértői 

Bizottság 

0 1916 0 0 0 0 0 0 

PVT 0 0 5699 0 0 0 0 0 

Jászapáti 16 163 0 38 199 158 0 0 

Jászberény 19 335 0 285 325 151 5 0 

Karcag 36 143 0 182 146 166 37 0 

Kunhegyes 7 162 0 172 74 16 24 0 

Kunszentmárton 16 292 0 122 141 174 15 0 

Mezőtúr 52 389 0 152 168 0 41 0 

Szolnok 34 734 0 794 452 990 33 59 

Újszász 2 0 0 90 73 37 0 0 

Tiszafüred 10 142 0 205 215 20 107 0 

Törökszentmiklós 15 249 0 275 137 176 96 0 

Fegyvernek 1 113 0 141 96 0 30 0 

Összesen: 1198 4638 5699 2456 2023 1888 388 59 
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Online feladatellátást összesítő tábla 

2020. március 23-tól  - 2020. augusztus 31-ig  

Hatékonyság: 44,18% 

 

Tevékenység Korai 

fejlesz-

tés 

Nevtan Logopé

dia 

Tehet-

ség- 

gondo-

zás 

Gyógy- 

tesi 

Pálya 

válasz-

tás 

Iskola – 

pszich. 

Online 

kiküldött 

anyagok 

száma  

 

2143 

 

13325 

 

14747 

 

1075 

 

12585 

 

291 

 

212 

Szülői/gyámi 

visszajelzések 

száma 

 

1225 

 

6572 

 

6100 

 

537 

 

3663 

 

152 

 

64 

Visszajelzési 

arány %-ban 

 

57,16  

 

49,32  

 

41,36  

 

49,95  

 

29,10  

 

52,23  

 

30,18  

 

 

Összesítő adattábla a szakértői bizottsági tevékenységről 

2019. szeptember 1. – 2020. augusztus 31. 

 

Ssz. Tagintézmény/telep

hely neve 

Behívott Megvizsgált Dokumentu

m elemzés 

alapján 

Hatékonyság 

1. MSZB 2445 1338 578 78,36 % 

2. Jászapáti 229 148 68 94,32 % 

3. Jászberény 346 257 77 96,53 % 

4. Karcag 226 188 31 96,90 % 

5. Kunhegyes 169 162 51 95,85 % 

6. Kunszentmárton  292 231 61 100 % 

7. Mezőtúr 389 389 116 100 % 

8. Szolnok 1352 734 94 61,24 % 

9. Tiszafüred 146 115 28 97,94 % 

10. Törökszentmiklós 255 190 59 97,64% 

11. Fegyvernek 116 94 19 97,41 

 Összesen: 5673 3226 1119 63,97 % 
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JNSZMPSZ Munkaközösségek éves összesítő adatai 

2019/2020. tanév 

 

Ssz. Munkaközösség neve Tervezett foglalkozások 

száma 

Megvalósított 

foglalkozások száma 

1. Korai fejlesztés  4 3 

2. SzB tevékenység  4 4 

3. Nevelési tanácsadás 4 3 

4 Logopédia 4 3 

5. Gyógytestnevelés 4 3 

6. Tehetséggondozás / PVT 4 3 

7. IÖM 4 1 

8. MÉM 4 1 

 

 

 

 

II. Székhelyintézményi munkaterv megvalósulása 

Csibi Enikő 

főigazgató 

 

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

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

működési körzettel szakértői bizottsági feladatokat, pályaválasztási tanácsadás tevékenységet is ellátó 

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

munkahelye található.  

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

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó. 

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

kérdésekkel gazdasági vezető ügyintéző és pénzügyi ügyintéző foglalkozik. Rendszergazda felügyeli 

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

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

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

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

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

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

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

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

feldolgozása tölti ki azokat.   
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Ssz. Idő- 

pontok 

Ülések tervezett témái 

Főigazgatóság 

Felelősök Megvalósulás 

1. 2019. 

09.30. 

Alakuló ülés. A Főigazgatóság struktúrájának 

változására vonatkozó megbeszélés: gazdasági, HR 

és műszaki ügyintézés összevonása. 

Munkaügyi paraméterek: HR, pénzügy, műszak. 

Munka-, tűz- és balesetvédelem. 

Közös ünnepünk: Szeptember Hónap Dolgozója – 

díj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főigazgatóság 

munkatársai 

 

 Megvalósult 

2. 2019. 

10.28. 

Szeptemberi és októberi beszámolók: Aktuális HR 

ügyek, pénzügyek, szakmai ügyek, műszak 

beszámolója: sikerek és nehézségek. 

Közös ünnepünk: Október Hónap Dolgozója – díj. 

 

 

 

Főigazgatóság 

munkatársai 

 

Megvalósult 

 

3. 2019. 

11.25. 

Novemberi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak beszámolója. 

Decemberi ügyek közös előkészítése. 

Közös ünnepünk: November Hónap Dolgozója – díj. 

 

 

 

 

 

Főigazgatóság 

munkatársai 

 

 

 Megvalósult 

 

4. 2019. 

12.16. 

Decemberi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak beszámolója: 

sikerek és nehézségek. 

Közös ünnepünk: December Hónap Dolgozója – díj. 

Karácsony ünneplése. 

 

 

 

 

 

 

 

Főigazgatóság 

munkatársai 

 

Megvalósult 

 

5. 2020. 

01.27. 

Januári beszámolók: Aktuális HR ügyek, pénzügyek, 

szakmai ügyek, műszak beszámolója: sikerek, 

nehézségek 

Februári ügyek közös előkészítése. 

Közös ünnepünk: Január Hónap Dolgozója – díj 

 

 

 

Főigazgatóság 

munkatársai 

 

Megvalósult 

 

6. 2020. 

02.24. 

 

Februári beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak beszámolója: 

sikerek, nehézségek. 

Márciusi ügyek közös előkészítése. 

Közös ünnepünk: Február Hónap Dolgozója – díj 

 

 

 

 

Főigazgatóság 

munkatársai 

 

 

Megvalósult 

 

7 2020. 

03.30. 

Márciusi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak beszámolója: 

sikerek, nehézségek. 

Áprilisi ügyek közös előkészítése. 

Közös ünnepünk: Március Hónap Dolgozója – díj. 

 

 

 

 

 

Főigazgatóság 

munkatársai 

 

 

Nem valósult 

meg. 
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8 2020. 

04.27. 

Áprilisi beszámolók: Aktuális HR ügyek, pénzügyek, 

szakmai ügyek, műszak beszámolója: sikerek, 

nehézségek. 

Májusi ügyek közös előkészítése. 

Közös ünnepünk: Április Hónap Dolgozója – díj. 

 

Főigazgatóság 

munkatársai 

 

 

Nem valósult 

meg. 

 

9 2020. 

05.25. 

Májusi beszámolók: Aktuális HR ügyek, pénzügyek, 

szakmai ügyek, műszak beszámolója: sikerek, 

nehézségek. 

Júniusi ügyek közös előkészítése. 

Közös ünnepünk: Május Hónap Dolgozója – díj. 

Főigazgatóság 

munkatársai 

 

Nem valósult 

meg. 

 

10. 2020. 

06.22. 

Júniusi beszámolók: Aktuális HR ügyek, pénzügyek, 

szakmai ügyek, műszak beszámolója: sikerek, 

nehézségek. 

Nyári szakterületi feladatok ütemterveinek közös 

előkészítése.  

Tanévzáró, és beszámolók paramétereinek, 

megbeszélése, a dokumentumok elkészítése. 

Közös ünnepünk: Május Hónap Dolgozója – díj. 

 

Tanévzáró szakmai és pénzügyi előkészítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főigazgatóság 

munkatársai 

 

 

 

Megvalósult 

 

 

Kiemelt feladatok a 2019/2020. tanévben 

Ssz. Feladatok Határidő Dokumen-

táció 

Megvalósu -

lás 

1. Az Intézmény Munka-, Tűz- és Balesetvédelmi 

Szabályzatában előírt kötelezettségeknek való 

megfelelés folyamatos ellenőrzése, 

intézkedések kezdeményezése a hiányosságok 

pótlására, az esetleges szabálytalanságok 

korrekciójára vonatkozóan 

Folyamatos,  

minden 

hónap 

utolsó 

hétfőjén  

Intézkedési 

Terv 

megvalósí-

tási napló 

bejegyzései  

 

 

Megvalósult 

2.  Intézményi működési szabályzatok 

felülvizsgálata, szakszerűségük havi 

ellenőrzése 

Folyamatos  

 

Korrigált 

dokumen-

tumok 

 

Megvalósult 

3. Az Integrált Nyomonkövető Rendszer 

Tagintézményekben történő vezetésének 

segítése, annak ellenőrzése, korrekcióra 

vonatkozó javaslattétel. 

 

 

Folyamatos, 

havonta egy 

tagintéz – 

mény 

 

Jegyzőkönyv 

Megvalósult 

4.  HR folyamatok ellenőrzése, KIR feltöltés 

ellenőrzése 

Folyamatos,  

minden 

hónap 

utolsó 

hétfőjén 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

 

Megvalósult 
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3. Vezetői belső ellenőrzés a 

Székhelyintézményben: 

- a munkaidő betartása, nyilvántartása 

- az ügyviteli dokumentáció vezetése 

- szabadságkövető rendszer vezetése 

- gondnoki, karbantartási feladatok ellátása 

- karbantartói felület kezelése 

- hivatali, bérelt és saját gépjárművek hivatali 

célú használati felületének kezelése 

- informatikai eszközök karbantartása a teljes 

intézményben 

 

Folyamatos, 

heti 

rendszeres-

séggel 

Szükség 

esetén jegyző-

könyv, 

figyelmez-

tetés 

 

 

 

 

 

Megvalósult 

 

Informatikus, intézményi rendszergazda munkatervének megvalósulása 

 

Informatikus, rendszergazdai feladatok: 

A feladatellátás keretében a rendszergazda biztosítja a Székhelyintézmény Főigazgatóság, Megyei 

Szakértői Bizottság, Tagintézmények és Telephelyek informatikai hálózatának folyamatos 

működését, hibáinak javítását és a lehetőségek szerinti fejlesztését.  

Rendszeresen biztonsági mentéseket végez. 

Végzi az iktató programok rendszeres nyomon követését. 

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

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

időközönként mentést végez, a honlap tartalmának védelme érdekében.  

 

Ssz. Feladat Idő/határidő Felelős 

 

1. 

A főigazgató és a főigazgatósági titkárság aktív 

segítése informatikai területeken (PSZE, PÉM, 

IÖM, honlap) 

 

folyamatosan 

megvalósult 

rendszergazda 

2. 
Informatikai segítségnyújtás a főigazgatóság 

munkacsoportjai és a tagintézmények felé. 

folyamatosan 

megvalósult 
rendszergazda 

3. 
A főigazgatóságon és a tagintézményeknél 

informatikai eszközök javítása, karbantartása. 

folyamatosan 

megvalósult 
rendszergazda 

4. 
Rendezvényeken való informatikai segítségnyújtás. 

 

megvalósult rendszergazda 

5. 
Oktatási Hivatal oldalára önértékelések, 

továbbképzések felvitele 

megvalósult rendszergazda 

6. 
Intézményi honlap karbantartása, új elemek és 

beszámolók feltöltése. 

folyamatosan 

megvalósult 

rendszergazda 

7. 

Tervezett, meghatározott területeken történő 

partneri elégedettség-mérések kérdőívezése, 

eredmények összegzése. 

 

megvalósult 

rendszergazda 

8. 
Számítógépes hálózat felügyelete és ellenőrzése a 

főigazgatóságon és a tagintézményekben  

folyamatosan 

megvalósult 

rendszergazda 
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II.1 Gazdasági-HR Műszaki Csoport  

Dr. Farkasné Berkes Kitti  

irodavezető 

 

 

A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 2019/2020. tanévre vonatkozóan a Gazdasági-HR-Műszaki 

iroda (HR, gazdasági, pénzügy, műszaki) feladatkörébe tartozó feladatok, események számbavétele, 

összegzése. 

 

1. Költségvetés: 

1.1 Személyi kiadások 

A 2020. évre vonatkozó költségvetésünket a Szolnoki Tankerületi Központ készítette el 2020. 

év elején. Az egyes személyekre vonatkozó különleges eseteket a tankerület referensével 

átbeszéltük, azokat figyelembe véve tervezték a személyi kiadásokat.  

2020. január 1. hatállyal 47 dolgozó került átsorolásra. A minimálbér és a garantált bérminimum 

emelkedése 47 munkavállalót érintett. Az idén már a pedagógus végzettségű, gyakornok 

fokozatban lévő munkavállalók kötelező illetményét is ki kellett egészíteni a garantált 

bérminimumra, tekintet nélkül arra, hogy a végzettség főiskola, vagy egyetem. 2020. január 

elsejétől a minimálbér 161.000,-Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 210.600,- Forintra 

emelkedett. A NOKS-os munkakörben dolgozók 7%-os garantált emelkedése mellette az 

intézményvezető döntése alapján járó 3% odaítélése differenciáltan történt.  

A 2019/2020. tanév II. féléve rendkívüli volt, hiszen át kellett térni a digitális oktatásra. A 

minősítések 2020. március közepétől leálltak.  

Jelen tanév folyamán 6 fő tett sikeres minősítő vizsgát, 2020. január 1-jével 1 fő Ped.I 

fokozatba, 5 fő Ped.II fokozatba került.  

 

A főállású pedagógusok megoszlása 2020.08.31. 

Megnevezés Betöltött státusz Ebből gyesen 

Pszichológus  35 5 

Gyógypedagógus 47 2 

Logopédus 29 1 

Konduktor 6  

Fejlesztő Pedagógus 10 1 

Gyógytestnevelő 8  

Tehetségkoordinátor 2  

PV tanácsadó 3  

Összesen 140 9 

 

1.2 Dologi kiadások 

A dologi kiadásokra 2019. évre a Fenntartó 56.231.465 Forintot engedélyezett. 2019. 

költségvetési évre a Fenntartó által engedélyezett Munkaterv szerinti többletkötelezettség 

összege 500.000,-Ft, SZMSZ szerinti többletkötelezettség összege 1.500.000,-Ft, valamint 

Pedagógus továbbképzésre szánt összeg 1.850.0000,-Ft volt.   

 

A felhasználást nyomon tudjuk követni a tanévben, hiszen a Tankerület részéről időnként 

megkapjuk a könyvelési adatok alapján a teljesített kiadásokról készített listát, így a dologi 

kiadások során például 2019. szeptember 30. napján a költségvetési előirányzatból 42.621.775,-
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Ft-ot (75,79 %-ot) használtunk fel. A tényleges dologi kiadás 2019. költségvetési évben 

65.284.220,-Ft volt. A Munkaterv és az SZMSZ szerinti többletkötelezettség 100 %-ban 

felhasználásra került 2019-ben.  

 

A 2020. évre vonatkozó költségvetésünket most is a Tankerület készítette el. A 2020. 

költségvetési évre a dologi kiadásokra a Fenntartó 57.892.249,-Ft-ot, Munkaterv szerinti 

többletkötelezettségre 500.000,-Ft-ot, SZMSZ szerinti többletkötelezettségre 1.500.000,-Ft-ot 

engedélyezett. A dologi kiadások tartalmazzák a közüzemi díjakat, a zavartalan 

munkavégzéshez szükséges szakmai és karbantartási anyagokat. A dologi kiadások során 2020. 

június 30. napján a költségvetési előirányzatból 27.623.198,-Ft-ot (49,31 %-ot) használtunk fel. 

 

2. HR terület: 

 

2.1 Belépő-kilépő közalkalmazottak 

Intézményünk engedélyezett státuszainak száma jelenleg 197 fő, melyből 157,5 fő pedagógus, 

25 fő NOKS, 14,5 egyéb munkakör. A belépő közalkalmazottak száma 19 fő volt, ebből 

áthelyezéssel érkezett intézményünkhöz 3 fő.  

Kilépő dolgozók száma 21 fő, ebből közös megegyezéssel 13 fő, 4 fő áthelyezéssel, 7 fő 

lemondással, 4 fő közalkalmazotti jogviszonya pedig a nők 40 éves jogviszonya alapján történő 

nyugdíjazás miatt szűnt meg. Nyugdíjazás miatti felmentési idejét jelenleg 1 fő tölti. 

Intézményen belül nem került senki áthelyezésre. 

 

Főállású, részmunkaidős, megbízási szerződéssel, túlórával betöltött státuszok 2020.08.31. 

Munkakörök Engedélyezett 

álláshelyek 

Betöltött 

álláshelyek 

Betöltetlen 

álláshelyek 

Meghirdetett 

álláshelyek 

Pedagógus 157,5 144,42 14,27 2 

NOKS 25 26 -1 0 

Egyéb 14,5 14,23 0,28 0 

Összesen 197 184,65 13,55 2 

 

2.2 Nyugdíjazás 

Ebben a tanévben 4 fő ment nyugdíjba a nők 40 éves jogviszonya alapján.  

 

2.3 Közfoglalkoztatás 

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

távollétüket jelentjük le. 

 

3. Gazdasági, pénzügyi terület: 

 

3.1 SZJA bevallás 

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

kedvezményekről, melyeket 2020. 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 

2020. évre vonatkozóan nem készíthet adómegállapítást, így az ehhez kapcsolódó 

nyilatkoztatási, valamint a járulékbevallásban történő adatszolgáltatási kötelezettség is 

megszűnik. A Jövedelem igazolások határidőben kipostázásra kerültek.  
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3.2 Szerződések 

A 2019/2020. tanévre vonatkozó megbízási és vállalkozási szerződéseket előzetes 

egyeztetéseket követően kötöttük meg. A változásokat figyelemmel kísérve folyamatosan kerül 

sor a szükséges módosításokra (heti óraszám, feladat ellátási hely, megbízás/vállalkozás 

időtartama). Az öregségi nyugdíjasok felterjesztése 2019. július hónapban megtörtént. 

Az állománytáblánkat továbbra is havonta frissítjük és aktualizáljuk, és ezáltal naprakészen 

nyomon követhetőek a személyi változások. 

 

2019. szeptember 1. - 2020. augusztus 19. között elkészített szerződések száma: 121 db 

megbízási szerződés, 35 db vállalkozási szerződés, 17 db tanulmányi szerződés.  

 

3.3 Beszerzések  

 A KEF-es beszerzésekre vonatkozó Fenntartói igényfelmérések folyamatosan történtek a 

tanévben, így író- és irodaszerek, tisztító- és takarítószerek beszerzése a Tankerület által 

indított közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre. Az ellátmány biztosítása 

szakaszosan (általában negyedévente), részletekben zajlott, így folyamatos volt, ezen 

termékek szállítása. 

 A tanév folyamán a Fenntartó kisebb - nem nagy összegű – árú beszerzéseket 

engedélyezett a Pedagógiai Szakszolgálat részére, mint például mini hűtő, függöny, 

szúnyogháló, elektromos fűnyíró, irodai forgószék, kávéfőző, talicska, porszívó, 

háztartási létra, vízforraló, szénmonoxid érzékelő, mikrohullámú sütő, gőzölős vasaló, 

külső merevlemez, kézszárító, polc stb.   

 Tagintézmények a tanév során több szakmai anyagot szereztek be, mint például WISC-

IV. vizsgálati űrlapok és válaszfüzetek, WPPS-IV. vizsgálati űrlapok és válaszfüzetek, 

ADOS lapok.  

 2020. februárjában több Tagintézmény részére magyar, illetve EU-s zászlók beszerzése 

történt meg 40.750,-Ft értékben.  

 

3.4 Karbantartási, felújítási munkák 

Felújításra, karbantartásra, eszközök pótlására, javítására csak nagyon korlátozott mértékben és 

korlátozott összegben volt lehetőségünk a 2019/2020. tanévben. 

 Székhelyintézmény: Nyomda tetőjavítása (38.100 Ft) 

 Kunhegyesi Tagintézmény: belső udvar burkolat cseréje (190.500 Ft), illetve 2020. június 

hónapban fejlesztő szoba fölötti padlásfödém hőszigetelése (74.828,-Ft) 

 2019. szeptember hónapban megtörtént a Kunszentmártoni Tagintézmény épületének 

átalakítási munkái (1.194.562 Ft).  

 2020. májusában Főigazgatóság szobáinak festése 

 Karcagi Tagintézmény: átalakítási és felújítási munkák (1.000.750,-Ft) 

 Kunszentmártoni Tagintézmény: tanári szoba kialakítása, polc beszerzése (155.000 Ft)  

 

A 2020. 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 nyílászárók cseréjét, klíma beszereléseket, 

gázkonvektorok karbantartását, padlás hőszigetelését, parkoló kialakítását, fűtés korszerűsítést, 

konyha kialakítását, bejárat akadálymentesítését, lépcsőház felújítását. A Tankerület 2020. évi 

nyári karbantartási munkák közül a Kunhegyesi Tagintézmény parkoló kialakítását 

engedélyezte.  
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3.5 Leltár  

2018. évben 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. 

 

3.6 Pályázatok 

2017. évben a Szolnoki Tankerületi Központ „A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és 

tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban” című pályázatával pályázott az 

EFOP-3.1.6. „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” című pályázatra, mely pozitív 

elbírálásban részesült, így közel 271,23 millió Forint összeget nyert, melyből a JNSZM 

Pedagógiai Szakszolgálat, a Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 

Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola (Szolnok) és a Révay György Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola,  Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (Tiszaföldvár) részesült. Pályázati 

összegből minden Tagintézmény, Telephely, Székhelyintézmény részesült, több pénzügyi 

folyamat a Főigazgatóság Gazdasági Csoportját terhelik. A pályázat 2020. július 31. napjáig 

tartott.  

 

       EFOP-3.1.6. pályázat felhasználása (2019.09.01. – 2020.08.15.) 

Eszközök (projektor tagintézményenként 1-1 db, hangszóró, Web kamera), 

jelenleg zajlanak a pót eszköz beszerzések.  

10.275.846,-Ft 

Képzések (GMP, TSMT, A matematikatanulás zavarai diszkalkulia 

Dékány, SEED, DPV, UNIT-2), 2 elmaradt képzés megtartásra kerül 

2020.08. hónapban. 

1.320.372,-Ft 

Személyi jellegű kifizetés 11.666.000,-Ft 

Szépen szól-e? Logopédiai konferencia (indikátor rendezvény) 2019. 

december 12. 

450.000,-Ft 

 

3.7 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. 

 

3.8 Általános ügyek 

 A személyi (munkábajárás) kiadások vonatkozásában a 2020. évi éves 

kötelezettségvállalások benyújtása megtörtént 2020. január 10. napjáig, az engedélyezett 

éves kötelezettségvállalások 2020. január 31. napjáig visszaérkeztek.  

 2019. évtől a szabadságok, táppénzek rögzítése a Tankerület által kiadott drive felületen 

történik. A 2019/2020. tanévben a rögzítések száma összesen 2008 darab volt. 

 2020. február 10. napján ügyviteli teamet tartottuk a tagintézmények/telephelyek 

vezetőinek, szakszolgálati titkárainak, ügyviteli dolgozóinak. A leggyakoribb ügyviteli 

hibákat, problémákat beszélték át a Főigazgatóság munkatársai a tagintézmények 

ügyviteli munkatársaival.  



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2019/2020. tanév 32 

 
 

 A rendszeresen előforduló adatszolgáltatásokat határidőre teljesítettük, egyéb pénzügyi 

és HR feladatokat érintő adatbekérések folyamatosan készülnek és továbbításra kerülnek. 

 

2019/2020. tanév statisztikai adatok (Forrás: Tanonc Program) 

 

Kötelezettség 
2019.09.01-

2019.12.31 

2020.01.01-

2020.08.15 
Összesen 

Átutalásos számla 184 310 494 

Belföldi kiküldetés (vonat, autóbusz) 105 80 185 

Előzetes köt.váll. 14 78 92 

Készpénzes számla 153 83 236 

Kiküldetés személygépkocsival 162 144 306 

Megbízási szerződés 91 34 125 

Munkábajárás bérlettel 64 77 141 

Munkábajárás személygépkocsival 84 129 213 

Nem rendszeres kifizetés (táppénz, 

megbízási díj) 

207 275 482 

Vállalkozási szerződés 29 7 36 

Tanulmányi szerződés 16 1 17 

Mindösszesen: 1109 1218 2327 

 

4. Műszaki terület: 

4.1 Műszaki ügyintézés 

 A tagintézmények és telephelyek helyszínen észlelt műszaki problémáit begyűjtöttük, 

összegeztük, elemeztük, majd a főigazgatóval egyeztettük. Az egyeztetést követően, a 

főigazgató által elfogadott és támogatott, megoldásra váró problémákat továbbítottuk a 

Szolnoki Tankerületi Központ Működtetés Munkacsoportja felé, ahol megtörtént a 

megoldás megtervezése. 

 Folyamatosan végeztük az intézményi ellátmány, a nyomdában készült, előzetesen 

megrendelt nyomtatványok, valamint az intézményi beszerzések racionális szétosztását.   

 2020. év első negyedévében több Tagintézményben az érintés-védelmi érvényesség, 

valamint villamossági berendezések szabványossági felülvizsgálata megtörtént. 

(Jászberény, Kunhegyes) 

 

4.2 Megyei gépjármű - koordináció 

 Rendszeresen begyűjtöttük, regisztráltuk a tagintézmények és telephelyek gépjármű 

igényeit, majd ezeket a megyei gépjármű koordinátor (továbbiakban MGK) 

előterjesztette a főigazgató felé. Főigazgatói engedélyt követően a gépjárművek 

használatát a MGK nyomon követte, illetve helyszíni ellenőrzéseket végzett a gépkocsik 

szabályos tárolására, az autók dokumentációjának szakszerű készítésére, követésére 

vonatkozóan. A székhelyintézmény gépkocsi vezetőjeként a MGK folyamatosan követte 

a Főigazgatóság személygépkocsijának műszaki állapotát, tankolását, takarítását, és 

indokolt esetben jelzéssel élt a főigazgató felé, amennyiben az azt használók nem a 

szabályzat szerint jártak el. Folyamatosan, a benyújtott igények szerint terjesztette elő a 

fenntartó felé a munkatársak saját gépjármű hivatali célú használatára vonatkozó igényeit. 

A gépjármű használatra vonatkozó elektronikus felületet folyamatosan, rendszeresen 

feltöltötte adatokkal, illetve előterjesztette azt a Főigazgató felé, engedélyezésre.   
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 2020. február hónapban több tagintézmény részére beszerzése kerületek új téli, illetve 

nyári gumiabroncsok a hivatali gépjárművek részére. (Székhelyintézmény – téli, nyári; 

Karcagi Tagintézmény – téli; Kunszentmártoni Tagintézmény – nyári; Tiszafüredi 

Tagintézmény – téli) 

 3./Székhelyintézményi gondnoki és székhelyintézményi karbantartási feladatok  

 A Főigazgatóság és Megyei Szakértői Bizottság épületének, udvarának és közvetlen 

környezetének folyamatos és rendszeres átvizsgálása, tisztán tartása, karbantartási, 

javítási, állag megóvási munkák.  

 2019. november - december hónapban elkészült a tisztítószereket és irodaszereket 

összesítő leltártáblázat. A táblázat segítségével lehetővé vált a tisztítószerek és 

irodaszerek fizikai számbavételezése és folyamatos nyomon követése.  

 A hulladékszállítás rendszerezése is megtörtént (fekete, sárga kukák).  

 A veszélyes hulladékok - összegyűjtése és kategorizálása után – elszállítása a Tisza Park 

Kft. által megtörtént 2020. január hónapban.  

 

 

 

III. JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság  

Ungi Marianna 

főigazgató-helyettes 

megyei szakértői bizottság vezető 

 

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.  

 

1. 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, mb. főigazgató-helyettes, 

bizottságvezető 

8. Szilágyi Teodóra logopédus 
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9. Fábián Anett tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár  

10. Biróné Várhalmi 

Zsuzsanna 

 

gyógypedagógiai asszisztens 

 

11. Grenerczy Gyuláné ügyviteli munkatárs 

12. Nyíri Benjaminné ügyviteli munkatárs 

13.       Czagány Bernadett 

Adamecz Judit 

 (szülési szabadságon) 

tanácsadó szakpszichológus 

értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár 

  

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Bencsik Dóra            heti10 óra konduktor, tanító 

2. Álmos Veronika        heti 5 óra logopédus 

3. Menkó-Papp Ildikó   heti 5 óra tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár 

4. Verebélyi Boglárka pszichológus 

5.  Kissné Szekeres Ibolya pszichológus 

6.  Halápi Anita           heti 2,5 óra     pszichológus 

7.  Mondi Mihályné oktatási asszisztens (közfoglalkoztatott) 

 

2. Tárgyi feltételek:  

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

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

biztosítani kell. A vizsgálószobák berendezése megfelelő. A vizsgálóeszköz-készletünk 

folyamatosan bővül, minőségi és mennyiségi szempontból lassan utoléri a szakterületi 

protokollban meghatározott készletet, az esetleges érzékszervi fogyatékosságok vizsgálatához 

szükséges eszközökkel bővítésre szorul. Az informatikai eszközök többnyire működőképesek, 

folyamatos karbantartásuk megoldott. 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. A mindennapi tevékenységhez szükséges irodaszerek a szükséges mennyiségben 

rendelkezésre állnak. 

  

3. Szakszolgálati alapfeladat: szakértői bizottsági tevékenység 

 

A Megyei Szakértői Bizottság munkatervben meghatározott feladatainak teljesülése a 

2019/2020. tanévben 

Ssz. Feladat Beszámolási időszakban teljesült 

Megyei Szakértői Bizottságba érkező vizsgálati felterjesztések ütemezése: 

1. 

 

Az aktuális állapot feltárására irányuló 

vizsgálatok: korai alap+felülvizsgálat, 

egyéb felülvizsgálatok 

behívott:                 1867  fő 

megjelent:               1338 fő 

                                                     72 % 
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2. Hivatalból indított felülvizsgálatok behívott:                 1262  fő 

megjelent:                887 fő 

                                                     70 % 

2. A járási szakértői bizottságoktól 

továbbított vizsgálatok, sajátos nevelési 

igény megállapítása vagy kizárása 

céljából 

behívott:                  389 fő 

megjelent:               264 fő 

                                                      67 % 

3. Kiegészítő vizsgálatok: orvosi, 

pszichológiai, logopédiai, egyéb 

gyógypedagógiai, ADOS, ADI-R a 

pontos diagnózis megállapítása céljából, 

a szakmai team döntése alapján  

kiegészítő logopédiai vizsgálat: 17 fő 

kiegészítő pszichológiai:              6 fő 

kiegészítő orvosi:                       10 fő 

ADOS: 26 fő, ADI-R: 6 fő 

4. Országos szakértői bizottságokhoz 

továbbított vizsgálati dokumentáció 

nincs 

5. Közigazgatási hatósági eljárás 

keretében történő vizsgálatok, 

felülvizsgálatok 

behívott:                  106 fő 

megjelent:                  62 fő 

                                                        58 % 

6. Fellebbezés, I. fokú eljárás fellebbezések száma: 25 fő 

7. Szakszolgálati –esélyegyenlőségi 

szakértő felkérése, amennyiben a 

tagintézményi alapvizsgálat során erre 

igény mutatkozott  

nem volt igény esélyegyenlőségi 

szakember jelenlétére a tanév során 

8. Folyamatos figyelemmel kísérés 

szervezése, lebonyolítása 

nem volt 

9. Helyszíni vizsgálatok intézményekben, 

előzetes egyeztetés alapján 

nem volt 

A vizsgálatokon való megjelenési arány a 2019/2020. tanévben:  

Összes behívott:       1867 fő 

Összes megjelent:     1338 fő                                 72% 

10. Igazolások kiadása sajátos nevelési 

igényű gyermek, tanuló családja részére 

a jogszabályban meghatározott 

juttatások és kedvezmények 

igénybevételéhez 

Levelek, záradékok, határozatok 

kiadása 

 

Elektronikus levelek  

emelt összegű csp:         15 db  

utazási utalvány:            62 db 

 

 

 

levél:                          444 db 

záradék:                        92 db 

intézmény kijelölés    364 db 

e-mailek                    2020 db 

11. Szakmai team: esetmegbeszélések, 

jogszabályi változások közzététele, 

tudásmegosztás, aktuális témák 

 hétfő délutánonként,  

(jelenléti ívek és emlékeztetők készülnek) 

 

12. Pszichológus, gyógypedagógus 

mentorálása, bevezetése a szakértői 

bizottsági tevékenység eljárásrendjébe 

A mentorálás eredményeképpen a 

szakemberek bizonyos idő után önállóan 

végzik tevékenységüket. 
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13. Munkaközösségi foglalkozásokon való 

részvétel 

Minden pszichológus, gyógypedagógus 

tagja egy választott munkaközösségnek, 

aktív részvételük rendszeres a 

találkozókon. 

14. 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) 

 

4. Szakmai programok: 

4.1 JNSZMPSZ rendezvényeken való részvétel 

Időpont Rendezvény 

2019. augusztus 26.      Tanév záró-nyitó értekezlet, Campus 

2019. szeptember 26.    Diagnosztikai fórum a tagintézmények szakembereivel, Campus 

2019. október 7.            A Kunszentmártoni Tagintézmény új telephelyének átadó 

ünnepsége 

2019. november 4.        Vezetői tréning, Székhelyintézmény 

2019. december 5.   Horváth Blanka klinikai szakpszichológus előadása az SZB 

munkaközösség szervezésében 

2019. december 12. az EFOP 3.1.6. pályázat keretében szervezett Logopédiai 

konferencia, Campus 

2020. január 13. szakmai találkozó, kerekasztal beszélgetés a Fejér Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel 

  

4.2 Megyei Szakértői Bizottság által szervezett programok, az EFOP 3.1.6. pályázat 

megvalósításának keretében 

Ssz. Program megnevezése Program 

célcsoportja 

Program 

időpontja 

 

Témavezető 

1. Szakmai látogatás Békés Megyei 

Pedagógiai 

szakszolgálat 

szakemberei 

2019. 

november 

6. 

 

  

Egyéb rendezvények 

2019. december 5.  Mikulás ünnepség a rendezvényre az aktív dolgozók 14 év alatti 

gyermekeit hívtuk, és ajándékoztuk meg 

2019. december 17. Karácsonyi 

ünnepség 

a Székhelyintézmény munkatársai vettek részt a 

rendezvényen 

 

4.3 Külső partnerek által szervezett rendezvények, melyeken a MSZB munkatársai részt  

 2019. szeptember 5.  Esetmegbeszélés a Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében 

 2019. szeptember 11-12. az EFOP 3.1.6. pályázat keretében UNIT 2 képzés, Budapest 

 2019. október 4. és október 18. Diszkalkulia továbbképzés, az EFOP 3.1.6. pályázat 

keretében 
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 2019. október 21. Az Autista Centrum átadó ünnepsége, Liget Úti Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő 

Iskola, Szolnok 

 2019. november 5. és 12. Ágazati Hálózati Műhely, „A tanulói lemorzsolódással 

veszélyeztetett intézmények támogatása” címmel, Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és 

Általános Iskola, Szolnok 

 2019. november 18.  Szakértői Bizottságok tájékoztatása, Budapest 

 2019. november 22.  Az Autista Centrum megtekintése, az intézmény bejárása 

 2019. november 28. Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 

Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola, Szolnok által szervezett konferencia, 

az EFOP 3.1.6. pályázati programja 

 2020. január 16-17. GMP képzés, az EFOP 3.1.6. pályázat keretében 

 

4.4 Szakvizsgás képzéseken részt vevő kollégák 

Ssz. Szakember neve Képzés megnevezése Képzés helyszíne 

 nem volt   

 

4.5 Továbbképzések 

Ssz. Szakember neve Továbbképzés 

megnevezése 

Továbbképzés 

helyszíne 

1. Móczáné Tombácz Edit Pedagógiai 

szakpszichológus 

szakdolgozatának 

védésére készül 

 

4.6 Minősítő vizsga / eljárás 

 

 

Szakember neve Elért fokozat 

1. Nagy Anikó pedagógus II. 

 

4.7 2019. október 3. Intézményi önértékelésben vettünk részt 

 

5. Egyéb tevékenységek:   

5.1 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában, delegált szakemberek 

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegáltak neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Ungi Marianna, Lázárné Barna Andrea 

- 2. Nevelési tanácsadás 

3. Logopédia Szilágyi Teodóra 

4. Korai fejlesztés Kátainé Darók Bernadett, Mihályiné Simon Rita 

5. Tehetséggondozás, pályaorientáció Makai Beáta 

6. Intézményi Önértékelés - 

7. Mérés, értékelés  - 

8. Gyógytestnevelés - 

9. Óvoda-és iskolapszichológia - 

 

5.2 A jelen tanév során távozó szakemberek száma, az újonnan felvett alkalmazottak száma 

Ssz A távozó szakember neve Szakja A távozás időpontja 

1. Makai Beáta tanulásban akadályozottak 2019. január 31.  

2. Kissné Szekeres Ibolya  pszichológus 2020. július 31. 
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Jelen tanév során az újonnan felvett szakemberek száma 

Ssz Az újonnan felvett 

szakember neve 

Szakja A felvétel időpontja 

1. Fábián Anett  2020. február 1.  

 

5.3 A 2019/2020. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és nehézségei 

Ssz Sikerek Nehézségek 

 1. A munkatársi kapcsolatok és az új 

munkatársak fogadása 

A megfelelő intézményi elhelyezéssel 

járó többlet feladatok, az ezzel 

kapcsolatos ügyintézés 

 2. Jó kapcsolat a tagintézményekben dolgozó 

kollégákkal 

A vizsgálatok tervezése, a partnerek 

igényeinek megfelelő szervezése 

 3. A partnereinktől érkező pozitív 

visszajelzések levélben és telefonon 

A kollégák hiányzása, melyeket nem 

lehet tervezni, jelentős nehézséget 

okozhat a napi munkaszervezésben 

 4. A vezetőség folyamatos támogatása, 

együttműködése 

A kieső szakemberek pótlása, valamint 

mentorálása jelentős többlet feladat 

 5. A problémás esetek teamban történő 

megoldása, szakmai egyetértés 

A különböző okok miatt indokoltabbá 

váló vizsgálatok tervezése, illetve a 

feltorlódott vizsgálatok ütemezése 

 6. A kollégák segítőkészsége, a társas 

támogatás minősége 

Az INYR követése, naprakész vezetése 

komoly nehézségeket okoz 

 7. A határidők tartása könnyebben, 

pontosabban történik 

Az alapfeladatok melletti leterheltség 

kezelése 

 8. A csoport kiemelkedő teherbíró képessége 

meghatározott keretek tartásával 

A kötelező felülvizsgálat 

dokumentációjának kezelése 

 9. A folyamatos figyelemmel kísérések 

számának csökkentése 

Az ügyviteli munkában történt 

átszervezés miatt az esetek pontos 

kezelése 

10. A váratlan helyzetekhez, feladatokhoz való 

rugalmas alkalmazkodás (OH vizsgálatok, 

Home-office munkavégzés 

A koronavírus miatti veszélyhelyzet 

kezelése, a feladatok elosztása, a munka 

szervezése 

 

5.4 A MSZB saját együttműködései 

Ssz Együttműködő partnereink Az együttműködés célja 

 1. A Székhelyintézmény dolgozóival az egyeztetés, vélemény-és tapasztalatcsere 

 2. A tagintézmény-igazgatókkal, 

helyettesekkel 

az állandó kapcsolattartás, a szakértői 

tevékenység koordinációja érdekében 

 3. A tagintézményekben dolgozó 

szakemberekkel 

az állandó kapcsolattartás, a szakértői 

tevékenység koordinációja érdekében 

 4. A munkaközösségekkel az állandó kapcsolattartás, a szakértői 

tevékenység koordinációja érdekében 

 5. A köznevelési intézmények 

vezetőivel, pedagógusaival 

rendszeres a kapcsolatfelvétel, egyeztetés, a 

gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos ügyek 

közös intézése 

 6. A védőnőkkel, gyermekjóléti 

szolgálatok munkatársaival, 

családgondozókkal 

az eredményes együttműködés elősegíti a 

gördülékenyebb ügyintézést 
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 7. A tankerületek és a POK 

vezetőivel, dolgozóival 

eredményes szakmai együttműködés célja, hogy 

a vizsgálatok időben történjenek, a szülők 

közreműködésének segítése, illetve a Szakértői 

Bizottság döntésének érvénybe léptetése 

 8. A más Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálatok vezetőivel, 

szakembereivel 

jó gyakorlatok megosztása, egymás munkájának 

segítése, a tapasztalatcserével könnyítése 

 9. A gyermekvédelmi gyámokkal az esetmegbeszélések, a gyermekek/tanulók 

szakszerű elhelyezése az intézményekben 

10. Az Országos Szakértői 

Bizottságok vezetőivel, 

szakembereivel 

a megyénkben élő diagnosztizált 

gyermekek/tanulók  szakszerű elhelyezése az 

intézményekben, illetve az alapvizsgálatok 

fokozatos átvétele 

 

5.5 A MSZB kapcsolatai 

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, valamint a törvényi változásokhoz való igazodás miatt 

elvégzett közös munka. 

 

Külső kapcsolatok 
A köznevelési intézmények vezetőivel, pedagógusaival továbbra is rendszeres a 

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

Az eredményes együttműködés folytatódott több településen a védőnőkkel, gyermekjóléti 

szolgálatok munkatársaival, családgondozókkal, a kölcsönös megértésen alapul a kapcsolatunk 

a gyermekvédelmi gyámokkal. A Tankerületek és a POK vezetőivel, vonatkozó szakembereivel 

eredményes szakmai együttműködés kialakítása megtörtént, azért, hogy a vizsgálatok időben 

megvalósuljanak, illetve a Szakértői Bizottság döntése egyre több esetben érvényesüljön. 

A más Megyei Pedagógiai Szakszolgálatokkal (Fejér, Békés, Bács-Kiskun) szervezett 

találkozókkal 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 az esetmegbeszélések, a folyamatos figyelemmel kísérés és a helyszíni 

megfigyelések alkalmával nyílik a legjobb alkalom. 

 

5.6 Vezetői belső ellenőrzések a Megyei Szakértői Bizottságban, a 2019/2020. tanévben 

Ssz Ellenőrzött szakember Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Nagy Anikó bizottságvezető 

 

a 2019/2020. tanévben a hivatalból 

indított kötelező felülvizsgálatok 

dokumentációjának előkészítése 

folyamatos, időben történik, a 

szervezést segíti 

2. Móczáné Tombácz Edit 
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3. Lázárné Barna Andrea bizottságvezető az SzB munkaközösség munkája 

rendben, a munkatervben 

meghatározottak szerint zajlik 

4. Szilágyi Teodóra 

 

bizottságvezető, 

és helyettese 

A vizsgálatok elvégzése, a szakértői 

vélemények elkészítése megfelelő, a 

határidők pontos betartása fejlesztendő 

terület  

5. Fábián Anett bizottságvezető, 

és helyettese 

A vizsgálatok elvégzése, a szakértői 

vélemények elkészítése megfelelő 

 

6. Kátainé Darók Bernadett 

Mihályiné Simon Rita 

bizottságvezető, 

és helyettese 

Az új és az óraadó kollégák 

mentorálása sikeres, együttműködésük 

eredményes, a szakértői vélemények 

elkészítése egyre pontosabb 

 

7. Tóth Norbert bizottságvezető, 

és helyettese 

A kolléga új feladatkörbe történő 

bevezetése, a feladatok fokozatos 

átvétele 

folyamatban van. További erőfeszítést 

igényel a munkakör teljes átvételéhez 

szükséges tudás és tapasztalat 

megszerzése   

 

 8. A koronavírus miatt életbelépett változtatások keretében végzett munka, az otthon 

elkészített szakértői vélemények és az igazolt munkaórák tartalommal történő 

megtöltésének folyamatos szervezése, ellenőrzése  

 

5.7 Innovációk a Megyei Szakértői Bizottságban  

Tekintettel arra, hogy a szakértői munka törvényileg szorosan szabályozott, mind a 

tevékenységek, mind a határidők tekintetében, valamint a Bizottság munkatársainak folyamatos 

leterheltségére, jelentős innovatív változtatásra eddig nem nyílt lehetőségünk. Kisebb 

volumenű, a munkánkat könnyítő, a szakmai munkát nem érintő változtatásokat tettünk a 

szervezési feladatok megosztásával, támaszkodva a „régi” kollégák teherbírására és 

együttműködésére. A tanév második féléve eddig ismeretlen, új tapasztalattal „gazdagított” 

minden munkatársat, a home-office munkavégzés szervezésével, elvégzésével, 

dokumentálásával. A vizsgálatok újraindítása, a prioritásoknak való megfelelés is a szervezés, 

tervezés új módját kívánta tőlünk. A következő tanévtől a megyénkben lakó érzékszervi 

fogyatékossággal élő gyermekek/tanulók vizsgálatának átvállalása az illetékes Szakértői 

Bizottságoktól jelentős többlet feladatot ró szakembereinkre. A vizsgálatok szervezése, a 

megfelelő szakemberek biztosítása és azok felkészültségének, tudásának folyamatos bővítése 

elegendő innováció lesz a következő évekre. 

 

5.8 Javaslatok, kérések a következő tanévre  

Az EFOP 3.1.6. pályázatban való részvétel lassan a végéhez közeledik, ezzel jelentős többlet 

feladattól szabadulnak meg a Bizottság munkatársai. A 2020/2021. tanév elején még 5 db 

program vár megvalósításra, mely a rövid határidőn belül jelentős terhet ró ránk már a 

szabadság alatt is, valamint a vírusveszély miatti helyzet kiszámíthatatlansága is nehezíti 

munkánkat. Ezért a projekt zárása után, szakembereinknek szüksége van feltöltődésre, azáltal, 

hogy az alapfeladatokon túl egyéb, előre tervezett feladat nem hárul ránk. (A pályázati feladatok 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2019/2020. tanév 41 

 
 

megvalósításának eltolódása, torlódása a nem megfelelő kommunikáció eredménye, de a 

programok már tovább nem halogathatók, illetve el nem hagyhatók.) 

A szakértői vélemények tartalmának, javaslatainak tervezett megújítása fokozatosan 

megvalósul, mivel szakmai közösségünk az utóbbi időben többször változott, így az új kollégák 

által a szakvélemények megfogalmazása változatos, a korrekciós és a szakirodalmi javaslatok 

bővülnek, időszerűvé válnak, természetesen a vezetők és a mentoráló kollégák irányításával, 

ellenőrzésével.      

 

5.9 Egyéb 

A Munkatervben meghatározott szakértői bizottsági tevékenységek a Megyei Szakértői 

Bizottságban maradéktalanul teljesültek ebben az évben 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, rugalmas alkalmazkodással eredményességük 

növekedett. Ez a biztosítéka a kitűzött célok elérésének, a partnerek elégedettségének és a 

különböző elvárásoknak való megfelelésnek. Az összeszokott csapat - mely a következőkben 

egyre kisebb létszámú lesz - az egymást segítő szakemberek, a változásokhoz rugalmasan 

alkalmazkodtak, ezzel segítve a sikeres munkát. Az új kollégák befogadása, a feladatokba való 

bevezetésük, a szakértői munka magas szintű elvégzése a tapasztalt kollégák részéről fokozott 

türelmet, megértést kíván, valamint az eredményes problémamegoldás, együtt gondolkodás 

elengedhetetlenül szükséges a feladatok elvégzéséhez. Az elért szakmai minőség 

megtartásához, illetve a szakértői munka tekintélyének és megbecsültségének megnyeréséhez 

a kollégák motiváltsága, elismerése, egyenletes terhelése, megelégedettsége, és a harmonikus 

munkahelyi légkör is szükséges. 

 

6. A főigazgató-helyettesi feladatok teljesítésének 2019/2020. évi beszámolója: 

2019. április 1-én hatályba léptetett Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint: 

 Az 1. számú főigazgató-helyettes alapfeladata a főigazgató munkájának segítése, annak 

hiányzása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel vezeti az Intézményt, a 

Székhelyintézményt, ez az elmúlt tanévben Főigazgató Asszony szabadságának idején 

vált szükségessé. A koronavírus-veszély miatt kialakult helyzetben a vezetőség a 

megbeszélt beosztás szerint dolgozott.   

 Az alapfeladataimon túl az egyéb feladatok ellátása a főigazgatóval való szoros és 

rendszeres együttműködéssel megvalósult. A rendkívüli helyzethez való alkalmazkodás, 

a Tankerülettel való kapcsolattartás eredményes volt.  

 A szakértői tevékenység szakterületeinek irányítása folyamatosan történik a szakmai 

egyeztetések és a munkaközösség által. Az elmúlt tanévben a szakmai ellenőrzést a 

koronavírus miatti veszélyhelyzetben nem sikerült elvégezni! 

 A 2. számú főigazgató-helyettessel való együttgondolkodás, az INYR vezetése, 

ellenőrzése, valamint az igazgatótanács, a munkaközösségek és tagintézmények 

vezetőivel való szakmai együttműködés sikeresnek ítélhető. 

 

7. A szakértői bizottsági tevékenység a 2020. március 16-tól kialakult időszakban:             

7.1 A jelzett időszakban kizárólag dokumentumelemzés alapján elkészített szakértői 

vélemények száma: 578 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény 7 db. 
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7.2 Június 2-től 

 Aktuális állapot vizsgálata 

 

Kiegészítő 

vizsgálatok és egyéb 

(korai és I.fok) 

Felülvizsgálatok 

 

 

Fő 62 18+36 151 

Összesen: 267 db elvégzett vizsgálat        

 

7.3 Az adott időszak sikereinek és nehézségeinek összefoglalása 

A koronavírus miatt előállt (2020. március 16-június 2-ig) időszakban Bizottságunk kizárólag 

dokumentumelemzés alapján készített felülvizsgálati szakértői véleményeket. A 

feladatellátásban sikerként állapítható meg a megírt szakértői vélemények száma (578 db), 

mivel hagyományos módon a felülvizsgálatokat ilyen nagy számban, ennyi idő alatt, ennyi 

szakemberrel nem tudtuk volna elvégezni. Ennek okai: a meg nem jelent 

gyermekeket/tanulókat újra be kell hívni, a szakemberek idejét pontosan be lehetett osztani, 

mindenkinek tudtuk biztosítani a napi esetszámot. 

Nehézséget jelentett a fellebbezések számának növekedése, mivel a szülők – több esetben ok 

nélkül is – ragaszkodtak a személyes vizsgálathoz, vagyis a javaslattal egyet értettek volna, de 

meg akartak jelenni a vizsgálaton. Az on-line munka előkészítésének, összeállításának és 

ellenőrzésének megszervezése szükségessé tette a folyamatok újragondolását, átszervezését. 

 

 

 

IV. Főigazgatóhelyettesi beszámoló – 2. 

Magyarné Kovács Ildikó 

főigazgató-helyettes 

 

 

1.  A szakmai munkaközösségi foglalkozások tapasztalatai: 

Feladatom a szakszolgálati feladatok köré szerveződött munkaközösségek, valamint a Mérés-

értékelés munkaközösség munkájának, s ezeken keresztül a szakszolgálati feladatellátás 

koordinálása, ellenőrzése. A munkaközösségek száma csökkent, az iskola-, óvodapszichológiai 

koordinációs munkaközösség ettől a tanévtől megszűnt. 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 

kontakt 

Tapasztalatok 

Nevelési 

tanácsadás 

3  

 

a mindennapokban használható új ismeretek, 

tapasztalatok szerzése 

folyamatos a szakmai fejlődés igénye 

igény a szakmai egyeztetésre, esetek 

megbeszélésére 
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Tehetség, 

pályaválasztás 

3  

 

külső előadó (NTP) egész napos képzés, 

tanúsítvánnyal 

tehetséggondozás gyakorlatában módszertani 

ismeretek bővítése 

Gyógytestnevelés 3 ebből 1 

Jászberényben 

elméletet és gyakorlatot ötvöző foglalkozások  

munkaközösségi foglalkozások,  

élménypedagógiai, szenzomotoros és egyéb 

megismert módszerek beépítése a gyakorlatba 

két alkalommal szakemberek részvétele országos 

konferenciákon 

Mérés-értékelés 

munkaközösség 

2 ebből 1 online  elégedettség kérdőívek kidolgozása az új 

területekre,  

mérési időszak tervezésére javaslat: 4 hét 

2020. áprilisi mérések előkészítése 

javaslat: az adatok tagintézményben történő 

elemzése  

 

Minden munkaközösségre jellemző: A szakmai megújulás igénye és lehetősége, a szakmai 

kompetenciák erősítése, a jó gyakorlatok megismerése. 

A tudás belső megosztásával a tagintézményekben dolgozó szakemberek módszertani 

ismereteinek gazdagítása.  

Neves előadók, elismert szakemberek meghívása a munkaközösségi foglalkozásokra. Fontos 

feladat volt a munkaközösség-vezetőkkel és a munkaközösségekkel együttműködésben 

módosítani az INYR-re vonatkozó belső szabályzatunkat, mely lehetővé teszi a jövő tanévben 

a papír alapú dokumentáció kiváltását. 

 

1.1 Munkaközösségi foglalkozások megvalósulása 

Munkaközösség neve 1. félév 2. félév 

Nevelési tanácsadás 2019.09. 25. 2019.11.28. 2020. 03.18. 

Kiemelten tehetséges gyermekek ellátása, 

PVT 

2019.09.18. 2019.11.27. 2020. 03.17. 

Logopédia 2019.09.12. 2020.11.20. 2020. 03.17. 

Gyógytestnevelés 2019.10.17. 2019.11.14. 2020.03.17. 

Korai ellátás 2020.09.05. 2019.11.07. 2020. 03.17. 

Mérés-értékelés  2019.10.08.  - online 

  

1.2 Tapasztalatok 

 Szervezés és előkészítés megfelelő volt, időben történt a tájékoztatás 

 Minőségi munka zajlott a munkaközösségekben 

 Nagy figyelem irányult a horizontális tanulásra, módszerek, eljárások megosztására 

 A beszámolók pontosan, a foglalkozást követően készültek el 

 A rendkívüli időszakra való felkészüléshez a munkaközösségek soron kívül tartottak 

értekezleteket a digitális/online tanácsadás, ellátás folyamatának kidolgozására. 

 A 2. félévre tervezett munkaközösségi foglalkozások és rendezvények (Nevelési 

tanácsadás munkaközösség foglalkozásaira szervezett Alba Ugróiskola, valamint az 

április 24-ére tervezett Gyógytestnevelés Konferencia) a rendkívüli helyzet okán 

elmaradtak. 
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2. Belső vezetői ellenőrzési feladatok: 

Hagyományos tagintézményi vezetői ellenőrzés az 1. félévben nem volt. A második félévre 

tervezett ellenőrzések a rendkívüli helyzet miatt hiúsultak meg. Az INYR adminisztráció 

követése a rendkívüli helyzet időszakában folyamatos volt, följegyzés készült a tapasztalatairól.  

A PVT szakembereinek belső ellenőrzése a vezetett dokumentációkra és az INYR-re a 

munkaterv szerin megtörtént.  

 

3. Az Intézmény szakmai erőforrásainak folyamatos vizsgálata, HR területek: 

A 2019/2020. tanév első féléves időszakában: a HR-területek a szabályozott folyamat szerint 

működnek: 

 Feladatellátási helyek adatainak áttekintése 

 Személyi anyagok: tanúsítványok, oklevelek, képzések áttekintése, módosítása a KIR-

Szny.-ben. 

 Szakemberek által ellátott feladatok és óraszámok, végzettség típusok megfelelőségének 

követése. 

 

3.1 HR gondozás 

Hiányzó szakemberek tagintézményenkénti követése, álláshirdetések feladása, interjúztatásban 

való részvétel. A pályáztatás a távozó szakemberek üres álláshelyeire megtörtént: a 2019/2020. 

tanévben összesen 4 alkalommal jelent meg álláshirdetés. 

2020. 03.10-én a tankerületi HR egyeztetésen megtörtént a betölthető álláshelyek egyeztetése. 

 

A 2020. augusztusi állománytábla állapota szerint az álláshelyek betöltöttsége: 

Álláshelyek Betöltött 

álláshelyek 

száma 

Betöltetlen 

Engedélyezett álláshelyek 

száma 

197 183,45  

Pedagógus 157,5 143,23 14,27 

NOKS 25 26 -1 

Egyéb 14,5 14,23 -0,28 

Üres álláshelyek 13,55   

Betöltött pedagógus álláshelyek (státusz) 

betöltött pedagógus álláshelyek összesen 144,42 

megbízás, részmunkaidő, túlóra 19,91 

kinevezett 123 

Pedagógusok száma, megoszlása (fő) 144,42 

pszichológus 35 

gyógypedagógus 68 

logopédus 32 

konduktor 8 

fejlesztőpedagógus 10 

gyógytestnevelő 9 

tehetséggondozó koordinátor 8 

pályaválasztási tanácsadó 3 

MB+RÉSZ+TÚLÓRA összesen 21,42 
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3.2 Képzések, továbbképzések követése, szakvizsga kötelezettség / megszerzés ellenőrzése 

 

 

3.3 A 2019/20. tanévben szakvizsgás képzéseken és egyéb képzéseken résztvevők* 

Tagintézmény / telephely Szakvizsga Mesterképzés, alapdiploma, 

egyéb 

Székhelyintézmény 1 fő  

Jászapáti Tagintézmény 1 fő  

Jászberényi Tagintézmény 1 fő  

Karcagi Tagintézmény 1 fő 2 fő 

Kunszentmártoni Tagintézmény 1 fő  

Mezőtúri Tagintézmény 1 fő 1 fő 

Szolnoki Tagintézmény 4 fő 1 fő 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 3 fő 1 fő 

Összesen 13 fő 5 fő 

   *Nem tartalmazza a tagintézményi EFOP-os pályázatos képzéseket 

 

3.4 Beiskolázással, továbbképzésekkel kapcsolatos elvégzett feladatok 

 Az öt évre szóló Továbbképzési program (2019-2024) és alprogramjainak – beleértve az 

adott időszakra a Továbbképzési tervet – elkészült, a legitimáció után a Fenntartóhoz 

beküldtük. 

 Az Intézmény beiskolázási programjának folyamatos gondozása 

A 2019/2020. tanév beiskolázási tervének megvalósíttatása: A 2019/2020. tanévben a 

szakvizsgás képzések megvalósulásának követése, rendelkezésre álló képzési támogatás 

100 %-os felhasználása (akár egyszeri tandíjtámogatással is) megtörtént. 

 2020. február-március: a 2020/2021. tanév beiskolázási tervének elkészítése, a 

fenntartóhoz határidőre történő benyújtása. A Beiskolázási tervben a 2022-ig 

szakvizsga megszerzésére kötelezett szakemberek mindnyájan szerepelnek. 

 A pedagógusok 120 órás, hét évenkénti továbbképzési kötelezettségének ellenőrzése 

a tagintézményi adatok alapján megtörtént, a KIR-Szny-ben folyamatosan 

fölvezettük a képzések elvégzéséről a megszerzett tanúsítványokat.  
 

4. A tagintézményekkel való kapcsolattartás: 

A tagintézményekkel való kapcsolattartás folyamatos volt: elektronikus levelezés, telefon, 

személyes megbeszélések útján.  

Szervezetten: igazgatótanácsi értekezleteken és a munkaközösségi foglalkozásokon 

realizálódott.  
 

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

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

hiányosságok korrigálása megtörtént.  

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

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

Szakvizsga statisztika Fő 

Kinevezett pedagógus összesen 123 

Szakvizsgáját megszerezte 2019/20. tanévben 5 

Szakvizsga megszerzése folyamatban van 16 

Szakvizsgával rendelkezik 92 
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linket hasznos volt kiküldeni a tagintézményeknek.  A KIR-STAT adatszolgáltatás a 2019. 

október 15-ei határidőre elkészült. 

 

6. INYR- felület gondozása, ellenőrzése:  

 A felületen: Az INYR felületen folyamatos támogatás, segítség a szakembereknek.   

Jogosultságok megadása, felhasználók rögzítésében segítség nyújtása. 

 A tagintézmény-igazgatók ellenőrzései (jegyzőkönyv) alapján: Az OH. által  

kezdeményezett  ellenőrzés (ellátás nélküli törzslapok törlése) végrehajtása, ellenőrzése. 

A kilépő szakalkalmazottak törlése, ellenőrzés. 

 A PVT adminisztrációjának ellenőrzése: A dokumentáció ellenőrzése a felületen (PVT 

belső vezetői ellenőrzései során) 

 A digitális/online munkavégzés alatt az INYR-adminisztráció követése. 

 

6.1 Az INYR adminisztráció tapasztalatai 

 A csoportos ellátások a második félévtől már láthatók a vezetők (adminisztrátori 

jogosultsággal bírók) számára, megkönnyíti a munkát. 

 Felhasználói jogosultságok törlése (távozó szakembereknél): Lezáratlan ellátások 

visszakeresése nehézkes, ezért fontos az INYR ellenőrzése még a szakember kilépése 

előtt. Néhány kollégát nem sikerült törölni, ez ügyben az OH- referenshez fordultam. 

 A szabályzattal szükséges egységesíteni a szakterületi ellátások adminisztrációját, még 

mindig tapasztalhatók hibák, bizonytalanságok. 

 

7. KRÉTA-feladatok: 

Feladat-felosztás tagintézmény-igazgatói feladatkör, az aktuális feladattal elkészültek, a 

tesztelés eredményét véleményezték a vezetők. További feladat minden szakalkalmazott 

tantárgyfelosztását felvinni a felületre, ez a tagintézmény-igazgatók felelőssége. A felvitt 

tantárgyfelosztás sok esetben eltűnt – a többszöri rögzítés ellenére (MSZB, PVT, Tiszafüredi 

Tagintézmény stb.). 

 

8. Óvodaköteles gyermekek nyilvántartása a KIR-ben:  

A korai ellátásban részesülő óvodaköteles korba lépett gyermekek rögzítése (a 2020. január 1-

jével hatályos) jogszabályban előírt kötelezettsége a pedagógiai szakszolgálatoknak, melyről 

május közepén kaptuk meg az OH levelét. Ennek értelmében az óvodáztatás kiváltható a korai 

ellátással, ezért az érintett gyermekeknek óvodai jogviszonyt kellett adni. 28 gyermeknek 

sikerült a jogviszonyt a JNSZMPSZ-nél rögzíteni. 22 gyermeknek más intézményben már 

jogviszonya volt, 14 gyermek óvodai jogviszonyát augusztus végén törli az óvoda, addig nem 

lehet fölvezetni őket a KIR-be. Nehézséget okozott, hogy az OH levelét későn kaptuk meg, 

valamint az INYR-ben az óvodai jogviszony nem jelenik meg csak jókora időbeli csúszással.  

 

9. Elégedettség, eredményesség-mérés: 

 Elkészült a 2020. áprilisi elégedettségmérési anyagok összeállítása:  

- Pályaválasztási tanácsadás – elégedettségmérés 

- Gyógytestnevelés – elégedettségmérés 

- Kiemelten tehetséges gyermekek ellátása – elégedettségmérés 

- Szakértői bizottsági tevékenységek– elégedettségmérés 

 A terápiák eredményesség-mérésének korrekciója a munkaközösségek javaslatai alapján 

megtörtént.   
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Az elégedettség- és eredményességmérés a rendkívüli helyzet miatt elmaradt, az online 

tevékenységekkel kapcsolatos elégedettségmérés történt meg szakterületenként. 

 

10. Szabályzatok gondozása: 

 NOKS belső szabályzat: E tanévben az intézményi véleményezés után hatályba lépett. 

 Az INYR Szabályzat korrekciója:  

 2019/20. tanévben az igazgatótanácsi és kibővített értekezleteken, folyamatos 

egyeztetésekkel, e-levelezéssel megtörtént. 

 A szabályzat módosítása elkészült a munkaközösség-vezetők és tagintézmények 

igazgatói javaslatai alapján, az INYR használatát az intézményi belső szabályzat a 

munkanaplók kiváltására alkalmassá teszi, összhangban van az SZMSZ-szel.  

 Bevezetése a tervezettnek megfelelően a legitimáció után, a 2020/21. tanévben történik. 

 

11. Fontosabb rendezvényeken, konferenciákon való részvételem: 

 Városi tanévnyitó ünnepség Szolnok - 2019. 09. 01. 

 Dr. Lepény Éva előadása (Burn-out), Szolnok Campus –2019. 09. 04.  

 Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tanévindító konferenciája a szakképzés 

átalakításáról (Eger) - 2019. 09. 06. 

 Iparkamara, Szolnok - 2019. 09. 25. 

 JNSZMPSZ Diagnosztikai fóruma – 2019. 09.26. 

 3.2.5 „Mi a pálya?” projekt (záró) konferencia, Szolnok - 2019. 10. 02. 

 NPK-konferencia - Bp. 2019. 11. 21. 

 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (EFOP) szakmai tapasztalatcsere 20119.12.09. 

 Logopédiai Konferencia JNSZMPSZ– 2019. 12. 12. 

 MTP konferencia 2020. 02.27. 

 

12. Képzéseken való részvételem: 

Tehetséggondozás - Pályaválasztás munkaközösség szervezésében: 10 órás képzés: Kreativitás 

fejlesztése a tehetséggondozásban (NTP) 

Szülőség támogatása csoportos módszertannal 100 órás képzés (2020. június-2020. aug.) 

 

13. Egyéb:  

Krómi Zoltánné vezetői önértékelésében való közreműködés. 

Hegedűs Zsuzsa (online) pedagógus önértékelésében való közreműködés. 

 

14. Mesterpedagógus minősítés: 

2020. március 5-én sikerrel megtörtént mesterpedagógus pályázatom védése, így 

mesterpedagógus minősítést szereztem.  

 

15.  A Megyei Pályaválasztási Tanácsadó szakmai irányítása: 

 Változások a szakember létszámban (személyi feltételek): Nem vált be a szeptemberben 

érkezett szakember, álláshelye nem betöltött 

 Tárgyi feltételek (autó-lízing) javultak, önálló munkaszoba hiányzik 

 Változások a dokumentumokban:  

- protokollhoz igazítás   

- PVT eljárásrendjében változás 

- SZMSZ-ben változás  

- drive-os felületen a tervezés és a megvalósítás (ellenőrzés, jóváhagyás)  
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 Az egyéni pályaválasztási tanácsadás aránya, a tevékenységek (alkalmak) száma az első 

félévben az előző évi adatokhoz képest növekedett, a fenntartói elvárásoknak 

megfelelően: a korszerű, folyamatjellegű, tehát nem egyalkalmas találkozások 

formájában valósult meg. A márciusi rendkívüli helyzetben az online tanácsadásban ez a 

folyamatjellegű, többalkalmas tanácsadás megmaradt.  

 

16. Összesítő táblázat a PVT esetforgalmáról: 

Beavatkozás formái Alkalom 

száma 

Összesen 

ellátott 

létszám (fő) 

Egyéni tanácsadás 271 258 

Csoportos tanácsadás 87 1750 

Rendezvényeken információs tanácsadás (2 rendezvény) 230 230 

Szülői értekezletek 12 539 

Pedagóguskonzultáció 267 264 

Szülőkonzultáció 130 130 

Pályaorientációs nap (16 rendezvény) 102 2527 

Összesen: 1099 5699 

 

16.1 Online pályaorientációs ellátásba vont tanulólétszám:  

67 fő (ellátatlan 0 fő), kiküldött online anyagok száma összesen: 291 

 

16.2 A tanév során látogatott intézmények száma (általános és középiskolák): 62  

16.3  Belső vezetői ellenőrzések 

A Megyei Pályaválasztási Tanácsadó szakembereinek, a tanácsadó pedagógusok, valamint a 

PVT-vezető ellenőrzése: 

 2019. szeptember (új szakember hospitálása) 

 2019. szeptember 30. (teljes körű, dokumentáció) 

 2019. november 25. (INYR- adminisztráció) 

 2019. december 20. (teljes körű, dokumentáció) 

 2020. május 15.  (INYR- adminisztráció) 

 2020. június 25. teljes körű dokumentáció ellenőrzés 

 

16.4 Nehézségek  

Változások a PVT szakember-létszámában, a Pályaválasztási Tanácsadó újonnan érkezett 

szakembere nem vált be. Az egyéni tanácsadáshoz továbbra is csak egy közös munkaszoba áll 

rendelkezésre, állaga rossz. 

 

16.5 Sikerek, eredmények 

A Megyei Pályaválasztási Tanácsadóban az egyéni tanácsadás aránya (az elmúlt év ugyanezen 

időszakához viszonyítva) a fenntartói elvárásoknak megfelelően növekedett.  A lízingelt autó 

használatával a megyei pályaválasztási tanácsadás feladatellátás feltételei javultak. A PVT 

eljárásrendje és dokumentációja a protokollhoz igazodott, drive-os felületen látható a tervezés 

és megvalósulás. Az online tanácsadás gazdagította a PVT módszereit, innovatív volt. A PVT 

üres álláshelye 2020. augusztusban betöltésre került. 
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IV.1 Megyei Pályaválasztási Tanácsadó 

Császár István 

vezető 

 

1. Személyi feltételek:  

Név Végzettség 

    Császár István 

 

szakvizsgázott közoktatás vezető, matematika, kémia, 

pedagógia szakos tanár, szakvizsgázott tehetséggondozó 

koordinátor 

Paraginé Boros Ágnes 
magyar szakos középiskolai tanár, közgazdász, munkaügyi 

szervező 

Szécsi Tibor 
szociálpedagógus, tanácsadó tanár, mentálhigiénés szakember, 

szakvizsgázott pedagógus 

Magyarné Kovács Ildikó 

 

okleveles pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, magyar-

történelem szakos tanár, mentálhigiénés szakember 

 

2. Tárgyi feltételek:  

 Szolgálati gépjármű biztosítása. 

 Előzetes ütemezés szerint vizsgáló, tanácsadó helyiség használatának biztosítása. 

 Laptop biztosítása a munkatársak részére. 

 Irattári szekrény és polc. 

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

 Telefon a szobában, telefonhasználat. 

 A jogszabály és a protokoll által előírt dokumentumok nyomdai sokszorosítása. 

 Kérdőívek, tesztek és egyéb dokumentumok fénymásolt példányai. 

 

3. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetforgalom  

3.1 Székhelyintézményben, illetve iskolában végzett egyéni tanácsadás 

Tanácsadást végző 

szakember 

Alkalom Ellátottak száma  

(fő) 

Császár István 23 23 

Magyarné Kovács Ildikó 28 23 

Paraginé Boros Ágnes 112 111 

Szécsi Tibor 101 94 

Összesen: 264 251 

 

3.2 Szakszolgálati tagintézményekben végzett egyéni tanácsadás 

Tanácsadást végző 

szakember 

Tagintézmény 

 

Ellátottak 

száma (fő) 

Császár István Tiszafüred 1 

Paraginé Boros Ágnes Mezőtúr 1 

Paraginé Boros Ágnes Tiszafüred 2 

Szécsi Tibor Mezőtúr 1 

Szécsi Tibor Tiszafüred 2 

Összesen: 2 tagintézményben 7 
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3.3 Csoportos pályaválasztási tanácsadás, részvétel osztályfőnöki órákon, szülői 

értekezleteken és pályaorientációs napokon  

Intézmények 

száma 

Csoportos 

tanácsadás 

száma 

Osztály-

főnöki órák 

száma 

Szülői 

értekezletek 

száma 

Pálya-orientációs 

napok száma 

  általános iskola  54 4 12 13 

  középiskola 16 4 - 5 

Összesen: 70 8 12 18 

 

3.4 Látogatott intézmények 

Általános iskolák Középiskolák 

1. Alattyán ÁI. 

2. Berekfürdői Veress Zoltán ÁI. 

3. Cserkeszőlő ÁI. 

4. Csépa Tiszakürti Körzeti ÁI. Petőfi S. 

Tag. 

5. Fegyvernek Orczy A. ÁI. 

6. Homoki ÁI. 

7. Jászapáti Szent Imre ÁI. 

8. Jászberény Gr. Apponyi A. ÁI. 

9. Jászboldogházai Mátyás király ÁI. 

10. Jászjákóhalma IV. Béla ÁI. 

11. Jászszentandrás ÁI. 

12. Karcag, Arany János Általános Iskola 

13. Kengyel Általános Iskola 

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

Tag 

15. Kőtelek Petrovay ÁI. 

16. Kőtelek Szent Gellért Kat. Á.I. 

17. Kunmadaras ÁI. 

18. Mezőtúr, Kossuth L. ÁI. 

19. Mezőtúri Ref. Kollégium 

20. Nagykörű Petrovay Gy. Ált. Isk. 

21. Öcsödi József A. ÁI. 

22. Pusztamonostor Hábor G. Á,  

23. Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc ÁI és 

AMI 

24. Szajol Kölcsey Ferenc ÁI. 

25. Szandaszőlősi ÁI. 

26. Szolnok Kodály Z. Ált. Isk. 

27. Szolnok Széchenyi krt ÁI. 

28. Szolnok Tiszaparti Róm. Kat. Gim. és 

ÁI. 

29. Szolnok, Fiumei u ÁI. 

30. Szolnok, Kőrösi Csoma Sándor ÁI. 

31. Szolnok, Szegő G. ÁI. 

32. Szolnoki II. Rákóczi MN Két Tan Ny. 

ÁI. 

51. Mezőtúri Karcagi SZC 

Szakközépiskolája 

52. Mezőtúri Református G. 

53. Mezőtúri Teleki Blanka G. 

54. Szolnok Széchenyi István Gimnázium  

55. Szolnok Tiszaparti G. 

56. Szolnok Városi Kollégium 

57. Szolnok Verseghy F. Gimn.  

58. Tiszafüred Kossuth L. G. 

59. Törökszentmiklós Székács SZKI 

60. Karcag Szentannai SZKI 

61. Jászapáti Gr. Széchenyi ÁI. 

62. Jászberény Lehel Gimn. 
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33. Szolnok Kassai ÁI. 

34. Szolnok Szent-Györgyi A. ÁI. 

35. Tiszabői MMSZ ÁI. 

36. Tiszafüred Szent Imre ÁI. 

37. Tiszagyenda Kunhegyesi ÁI. 

38. Tiszajenő Szt. Imre ÁI. 

39. Tiszakürti Körzeti ÁI. 

40. Tiszapüspöki ÁI. 

41. Tiszaroffi ÁI. 

42. Tiszasüly Chiovini ÁI 

43. Tiszaszentimre Vasvári Pál Ált. Isk. 

44. Tiszatenyő Szt. István ÁI. 

45. Tiszavárkony ÁI. 

46. Tószegi ÁI. 

47. Törökszentmiklós Bethlen G. Ref. Ált. 

Isk. 

48. Törökszentmiklós Hunyadi ÁI. 

49. Túrkeve Kaszap N. I. Ált. Isk. 

50. Zagyvarékas ÁI. 

 

3.5 Összesítő táblázat a PVT esetforgalmáról 

Beavatkozás formái Alkalom 

száma 

Összesen 

ellátott 

létszám (fő) 

Egyéni tanácsadás 271 258 

Csoportos tanácsadás 87 1750 

Rendezvényeken információs tanácsadás (2 rendezvény) 230 230 

Szülői értekezletek 12 539 

Pedagóguskonzultáció 267 264 

Szülőkonzultáció 130 130 

Pályaorientációs nap (16 rendezvény) 102 2527 

Összesen: 1099 5699 

 

4. Online pályaorientációs ellátásba vont tanulólétszám 67 fő (ellátatlan 0 fő), kiküldött online 

anyagok száma összesen: 291 

Tanácsadást végző 

szakember 

Alkalom Ellátottak száma  

(fő) 

Császár István 64 10 diák 

4 pedagógus 

Magyarné Kovács Ildikó 5 2 diák 

Paraginé Boros Ágnes 121 26 diák 

5 pedagógus 

Szécsi Tibor 101 29 diák 

5 pedagógus 

Összesen: 291 67 diák +14 pedagógus 
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5. Esetszám: 

 PVT éves esetszáma: 5780 fő (kontakt+online), ebből: 

 Egyéni 

tanácsadás 

(kontakt+online) 

Csoportos 

tanácsadás 

Szülő-

konzultáció 

Önismereti 

csoport 

Egyéb 

Fő 325 4277 130 0 0 

 

6. Konferenciákon, rendezvényeken való részvétel: rendezvények és résztvevők felsorolása, 

a hasznosulás rövid elemzése: 

Ssz Rendezvény 

neve 

Időpontja Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

1. Tanévnyitó 

Tudásfórum 

2019.09.06. 

Eger 

Magyarné Kovács 

Ildikó, Császár István, 

Paraginé Boros Ágnes 

Naprakész információk 

megszerzése, kapcsolatépítés 

2. Szakképzési 

Workshop 

2019.09.26. 

Szolnok 

Magyarné Kovács 

Ildikó, Császár István, 

Paraginé Boros 

Ágnes, Szécsi Tibor 

Naprakész információk 

megszerzése, kapcsolatépítés, 

Szakképzés 4.0 koncepció 

megismerése 

3. Mi a pálya?  

konferencia 

2019.10.02. 

Szolnok 

Magyarné Kovács 

Ildikó, Császár István, 

Paraginé Boros 

Ágnes, Szécsi Tibor 

Naprakész információk 

megszerzése, kapcsolatépítés, 

EFOP-325 pályázat 

summázása 

4. Logopédiai 

konferencia 

2019.12.12. 

Szolnok 

Magyarné Kovács 

Ildikó, Császár István 

Naprakész információk 

megszerzése, kapcsolatépítés 

5. Magyar 

Tehetséggon-

dozó 

Társaság 

konferencia 

2019.  

09.25-26 

Császár István Kelet-magyarországi szekció 

vezetése, információ a térség 

iskoláiban folyó 

tehetséggondozó 

tevékenységről 

6. Pedagógiai 

Szakszolgálat

ok 

tehetséggond

ozó 

koordinátorai

nak 

nagyműhelye 

2020. 02.27. Császár István, 

Magyarné Kovács 

Ildikó 

 

 

7. Pályaválasztási Tanácsadóban belső vezetői ellenőrzések: 

Ssz. Ellenőrzött szakember Ellenőrzést végző vezető 

1. Paraginé Boros Ágnes  Magyarné Kovács Ildikó 

2. Szécsi Tibor  Magyarné Kovács Ildikó 

3. Császár István Magyarné Kovács Ildikó 

 

8. Minősítő vizsga eljárás:  

Ssz Szakember neve Minősítés ideje Elért fokozat 

1. Magyarné Kovács Ildikó 2020. március 5. mesterpedagógus  
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9. Képzéseken való részvétel:  

A szakember neve Továbbképzés megnevezése Ideje, időtartama 

Paraginé Boros Ágnes Közoktatás-vezető pedagógus szakvizsgára 

felkésztő képzés, Óbudai Egyetem 

4 félév 

(2019-2021) 

 

10. Innováció:  
Az online/digitális tanácsadás során új szemléletet és új eljárásokat kellett megvalósítanunk.   

 

11. Eredmények, sikerek:  

 A szakmai munka feltételei javultak a lízingelt autó használatával.  

 Az egyéni tanácsadások online/digitális formában történő megvalósítása sikeresnek 

mondható.  

 A köznevelési intézményekkel hagyományosan jó együttműködés, munkakapcsolat 

fenntartása. 

 

12. Nehézségek:  

 Változások a szakember-létszámban: az új szakember nem vált be, álláshelye betöltetlen 

maradt. 

 Az egyéni tanácsadás a PVT munkaszobájában történik. A szoba salétromos, 

egészségtelen. 

 

 

 

V. Munkaközösségek beszámolói 

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

Béres Lászlóné 

munkaközösség-vezető 

 

1. Bevezetés: 

Általános célkitűzések 

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

ellátás szakszolgálati feladatellátásban dolgozó munkatársak szakmai munkáját 

 Törekedjen az egységes szemlélet megtartására, biztosítson alkalmat további saját 

élményű tapasztalatszerzésre, egymás munkájának megismerésére; folytassa „jó 

gyakorlatait” 

 Ápolja partnerkapcsolatait, törekedjen további szakmai és szakmaközi együttműködések 

kialakítására 

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

fejlesztő nevelés, a konduktív pedagógiai ellátás infrastrukturális feltételeinek 

fejlesztésére irányuló tevékenységét 

 Vegyen részt az intézmény szakmai munkájának ellenőrzésében, értékelésében, járuljon 

hozzá az intézményvezetés minőségfejlesztésre és minőségértékelésre vonatkozó 

stratégiai célkitűzéseinek eléréséhez 
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Speciális célkitűzések az első félévre vonatkozóan 

 A kliensek állapotában – a beavatkozás eredményeképpen - bekövetkező változások 

mérési, értékelési eszköz, eljárás szükséges korrekciója, a 2018/2019. tanévben, a teljes 

kliensi körben végzett eredményesség mérés tapasztalatai alapján. 

 A korai fejlesztés típusú tevékenységek keretében megvalósuló ellátás 

folyamatszabályozásának, valamint az ellátást bemutató folyamatábra aktualizálása, 

különös tekintettel az eredményesség mérés, -értékelés feladatára. 

 A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás területén működő 

szakemberek szakmai támogatásának keretében módszer-specifikus eljárások, terápiák, 

„jó gyakorlatok” megismertetésének folytatása, különös tekintettel a neuro-

szenzomotoros terápiákra. 

 

A Korai fejlesztés munkaközösség a 2019/2020. tanévben négy alkalommal tervezett 

munkaközösségi foglalkozást, a munkatervben meghatározott időpontokban. A tanév során 

három alkalommal került sor munkaközösségi foglalkozásra: két rendes és egy rendkívüli 

alkalommal. 

 

2. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz Dátum Foglalkozás témája Megjelen

tek 

száma 

Eredmény, siker Nehézség 

1. 2019.09.05. A tanév előkészítése: 

a munkaközösség 

aktuális helyzetének, 

a tanévre vonatkozó 

általános és speciális 

célkitűzéseinek, 

feladatainak 

ismertetése, 

elfogadtatása, a 

feladatok delegálása. 

 

 

Beszámoló az 

eredményesség 

mérés 

tapasztalatairól, 

korrekciós javaslatok 

megbeszélése. 

A korai fejlesztés 

típusú tevékenységek 

keretében 

megvalósuló ellátás 

folyamatszabályozás

ának, valamint az 

ellátást bemutató 

folyamatábra 

aktualizálása, 

12 fő A 

munkaközösség 

áttekintette a 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás 

tevékenységeinek 

jelenleg 

érvényben lévő 

folyamatszabályo

zását. 

A 

munkaközösségi 

tagok javaslatokat 

fogalmaztak meg 

a 

folyamatszabályo

zás 

kiegészítésére, 

aktualizálására 

vonatkozóan. A 

korrektúrázott 

folyamatszabályo

zást a 

munkaközösség-

vezető megküldte 

Felmerült a 

módosítás 

igénye a 

tevékenység 

eredményesség

ének 

összefoglaló 

értékelését 

szolgáló ötfokú 

skála (nem 

javult, keveset 

javult, részben 

javult, 

lényegesen 

javult, 

tünetmentes) 

esetében. 
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különös tekintettel az 

eredményesség 

mérés, -értékelés 

feladatára. 

a főigazgatónak 

és a szakmai 

főigazgató-

helyettesnek. 

2. 2019.11.07. „TSMT-ről 

mindenkinek” – A 

TSMT, mint neuro-

szenzomotoros 

módszer-specifikus 

eljárás alkalmazási 

lehetőségei a korai 

fejlesztés területén. 

(Meghívott előadó: 

Csuhajné Szabó 

Tünde TSMT 

terapeuta). 

11 fő Módszer-

specifikus 

ismeretek 

átadása. 

 

 

3. 2020.03.18. 

(Rendkívüli 

munkaközös

ségi 

találkozó) 

Korai fejlesztő 

eszközcsomag 

összerakása 

műhelyfoglalkozás 

keretében, egyéni 

vállalások és jó 

gyakorlatok 

összegyűjtése, induló 

eszközbázis 

kialakítása az online 

korai fejlesztés 

megvalósításához. 

8 fő Online felület 

létrehozása, 

működtetése a 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás digitális 

eszközökkel 

történő 

megvalósításához

: fejlesztéshez 

szükséges 

segédanyagok, 

szakirodalom, 

linkek 

összegyűjtése, 

megosztása 

 

 

3. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre: 

 A munkaközösség részéről felmerült az igénye a tevékenység eredményességének 

összefoglaló értékelését szolgáló ötfokú skála (nem javult, keveset javult, részben javult, 

lényegesen javult, tünetmentes) módosítására vonatkozóan. Ennek szükségességét azzal 

indokolták a kollégák, hogy a korai fejlesztés, gondozás területén számos esetben 

maradnak el az ellátásból gyermekek, többek között egészségügyi állapot miatt, szülői 

együttműködés hiányában, stb., amely esetekben munkájukkal kapcsolatban 

állapotromlásról vagy stagnálásról kell beszámolniuk. Javasolják egy olyan kategória 

felállítását, amelyben a „rendszerből kimaradó” gyermekeket lehet regisztrálni. 

 A módszer-specifikus eljárások megismerésének folytatását - belső tudásmegosztással, 

esetismertetésekkel, meghívott „külsős” szakemberek előadásaival – továbbra is 

elsődleges feladatának tekinti a munkaközösség, segítve a korai fejlesztés, oktatás és 

gondozás, a fejlesztő nevelés, a konduktív pedagógiai ellátás szakszolgálati 

feladatellátásban dolgozó munkatársak szakmai munkáját. 
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V.2 Szakértői Bizottsági Tevékenység Munkaközösség 

Lázárné Barna Andrea 

munkaközösség-vezető 

 

1. Bevezetés: 

A Szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség általános és speciális 

célkitűzéseit igyekszik a foglalkozásokon megvalósítani. A rendelkezésre álló időkeretben és a 

kapcsolattartás egyéb lehetőségeit is igénybe véve igyekszünk a jogszabályi változásokat 

nyomon követni, beépíteni a mindennapi munkánkba. A Megyei Szakértői Bizottság a 

főigazgató-helyettes asszony és munkaközösség vezető támogatásával végzi a koordinációs 

feladatokat. Munkánk során törekszünk a hatékonyságra, szakmaiságra, a tudásmegosztásra, az 

állandó információátadásra, ezáltal is támogatva a szakemberek szakmai kompetenciájának 

erősítését, a naprakész ismereteket. 

A 2019/2020. tanév során négy kontakt találkozás történt. Helyszíne az előre tervezettek szerint 

valósult meg, időpontja az aktuális helyzethez igazodva változott. 

 

2. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás témája Megjelen-

tek száma 

Eredmény, siker Nehéz-

ség 

1. 2019. 09.11. Folyamatleírás 

áttekintése, korrekciója. 

Munkaterv, időpontok, 

határidők, törvényi 

változások átbeszélése. 

16 fő együttműködés, 

érdeklődés, 

tudásmegosztás 

- 

2. 2019.12.05. Autizmus Alapítvány és 

Ambulancia 

munkatársának előadása. 

Horváth Blanka, klinikai 

szakpszichológus. 

Témája: autizmus 

spektrum zavarok 

diagnosztikus rendszere 

köré szerveződve. 

20 fő tudásmegosztás, 

külső előadó 

bevonása a 

szakmai munkába 

behatár

olt idő 

(kevés 

volt) 

3. 2020.02.27. Elégedettségméréshez, 

eredményesség 

méréséhez kapcsolódó 

anyagok éttekintése, 

korrekciója. 

Figyelemvizsgálat, 

differenciál-diagnosztika. 

Előadás, szakmai 

konzultáció. 

18 fő szakmai 

együttműködés, 

információáram-

lás 

megfog

almazó

dott 

különbö

ző 

elváráso

k, 

hozzáfé

rési 

lehetősé

gek 

helyi 

szinten 

4. 2020.03.16.  Szakértői Bizottsági 

tevékenység a COVID-

14 fő konzultáció helyzet

ből 
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19 időszakában, szakmai 

egyeztetés. 

adódóa

n, eltérő 

helyi 

viszony

ok 

 

3. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre: 

A munkaközösségi foglalkozásokhoz továbbiakban is a helyszín és technikai eszközök 

biztosítása. 

Kunszentmártoni Tagintézményünk látogatásának engedélyezése. 

 

 

 

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. 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. 

Munkaközösségi foglalkozásaink (ebben a tanévben 2 alkalom + 1 alkalom rendkívüli) 

helyszínét az adott téma határozta meg, a járvány helyezet miatt 2 foglalkozás meghiúsult. 

Ebben a tanévben minden foglalkozás a Székhelyintézményben (Szolnok, Aradi u. 20.) valósult 

meg. 

 

2. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás témája Megjelentek 

száma 

Eredmény, 

siker 

Nehézség 

1. 2019.09.25. A tanév előkészítése: 

munkaterv elfogadása, 

foglalkozások 

előkészítése, 

delegálása, szakmai 

célkitűzések 

meghatározása a 

tavalyi tanév 

tapasztalatai alapján. 

12 fő Munkaterv 

elfogadása, 

szakmai 

célkitűzések 

meghatározása 

 

2. 2019.11.13. Tudásmegosztás:  

Vizuális terápia 

(Karcag-Kerti Anikó) 

12 fő Új módszer 

megismerése, 

mely szakmai 
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Gyámügyi és bírósági 

eljárásokban való 

jelenlét és a gyakorlati 

tapasztalatok átadása 

(Szolnok-Bereczné 

Szabó Ágota) 

eszköztárunkat 

bővíti 

Szakmai 

tapasztalatok 

összefoglalása, 

bizonytalanságok 

megbeszélése 

3. 2020.03.18. Rendkívüli 

munkaközösségi 

foglalkozás: az online 

nevelési tanácsadás 

kereteinek kialakítása 

a járványügyi 

helyzetre való 

tekintettel 

16 fő A sikerek és nehézségek a 3. 

pontban található részletezve, 

a kollégák tanév végi 

tapasztalatinak megkérdezése 

alapján. 

 

Két tervezett munkaközösségi foglalkozásunk a járványhelyzet miatt meghiúsult.  

 

A jövő tanévre az alábbi igények fogalmazódtak meg: nevelőszülős gyerekekkel való 

bánásmód; gyermekbántalmazás; online munkavégzés tapasztalatai (jó gyakorlatok); nők 

családon belüli bántalmazása (szervezet megismerése); bentlakásos fiatalok drogelvonó 

intézményének megismerése (szakember meghívása); bármilyen intézménylátogatás, mely a 

szakmai munkát bővíthetné; állatasszisztált terápia; tudásmegosztás egymás között; 

mozgásterápiás módszerek megismerése; meseterápia megismerése (külső előadó). 

 

3. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre: 

A tanév legnagyobb egyik kihívása az iskolaérettségi vizsgálatok voltak, szakmai 

szempontból és a tagintézmények hatékony munkavégzése szempontjából is. Szakmai 

szempontok: bár a vizsgáló eljárás, amivel dolgoztunk, már egy a korábbi években is használt 

módszer volt, mégis alaposabb átgondolást igényelt volna, hogy milyen módon prezentáljuk az 

OH felé az eredményeket. Jó lett volna, ha tagintézményben dolgozó kollégák véleményét is 

megkérdezték volna a pontszámok feltüntetésének kérdésekor és mindazon elemek 

kidolgozásakor, melyek hangsúlyosak voltak a véleményben (pl.összegzés). A teszt felülmér, 

bizonyos területek nincsenek kellően finom hangolva, így bizonyos területek (adaptáció, 

alkalmazkodás, mozgásfejlődés) mérésének eredményei nem adtak reális képet a gyermekek 

státuszáról. A jövőben a teszt újragondolása is szükségessé válhat akár. A kialakított 

szakvélemény minta csak minimálisan lehetett támpont, hiszen minden gyermek és eset más és 

a vizsgáló szakember személye/személyisége is más.  

Tagintézmények működése: nagyon nehéz volt felkészülni hétről, hétre hogy mi vár a 

kollégákra, hiszen az OH, POK munkája nem volt összehangolva, emiatt a tervezhetőség 

nagyon nehéz volt. Nehézség volt, hogy az utolsó pillanatban készült el a rendelet, mely nem 

volt kidolgozva, nem volt eljárásrend. Az intézményi folyamatszabályozás kialakításába ismét 

nem lettek bevonva a tagintézmények, mely nem segítette a munkánkat. Javaslatot kellett 

tennünk egy gyermekről, ugyanakkor a folyamat végét nem láttuk, mint ahogyan azt sem 

tudtuk, hogy milyen paraméterek alapján vált szükségessé egy gyermek vizsgálata. Nem volt a 

kezünkben szinte semmilyen információ a gyermekek anamnesztikus adatait illetően, miközben 

egy ilyen jellegű vizsgálatot véleményünk szerint csak egy folyamatba beépítve lehet 

legkörültekintőbben elvégezni. Néhány tagintézményben komoly nyomás alatt voltak a 
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kollégák, a szülők „elvárásai”, téves információi, a hivatalos szervek (OH, POK), 

óvodák/iskolák által, mely nem könnyítette meg a munkát.  

A második nagy kihívás a járványhelyzet volt, mellyel kapcsolatosan a kollégák a következő 

tapasztalatokat fogalmazták meg a jövőre való tekintettel: 

 Adatvédelem aggályossága: gyógypedagógiai szempontból kevésbé, pszichológiai 

szempontból azonban komoly aggályok merültek fel az online ellátás dokumentálásával 

kapcsolatosan. A forgalmi napló és az INYR vezetésével teljesen nyomon követhető a 

pszichológiai munka, hiszen feljegyzések, gyermekmunkák így is készültek, melyek 

tárolhatók a forgalmi naplóban, az INYR-ben pedig a korábbiaknak megfelelően 

rögzítésre kerülhet a tevékenység. Javaslatként fogalmazódott meg, amennyiben a 

kolléga online terápiás órát tart, az ugyanúgy 60 percként legyen rögzíthető, hiszen, az 

óra ugyanúgy megtartásra került, csak a virtuális térben. 

 Kliensek aktivitása: a jövőben nagyon fontos lesz, hogy az ellátásba bekerülők email 

címét is el kell kérni, mert rengeteg idő ment el azzal, hogy elérjük a klienseket. A 

telefonos megoldás bizonyult a legjobbnak az első kapcsolatfelvételkor, azonban az 

intézmények (általában) egyetlen telefonnal vannak ellátva, így a kollégák saját 

telefonjaikon, saját költségeiken intézték az első telefonhívásokat, később emailben már 

gördülékenyen ment az online kapcsolattartás. Vannak azonban olyan régiók és rétegek 

ahol nincs még mindig lehetőség és igény az infokommunikációs eszközök használatára 

(nincs wifi, nincs a családban egyetlen használható eszköz, mely az online munkára 

alkalmas, nincs nyomtató stb.). Ezeknél a klienseknél a nyomtatott anyagok postai úton 

történő kiküldése vált megoldássá, azonban ez a szakszolgálati titkárok munkáját 

gyarapította és nem egészen tűnt költséghatékonynak. A kliensek aktivitása nagyon 

heterogén volt. Sok családnak egyéb más nehézsége adódott és csak kevés idő maradt a 

fejlesztő anyagok és a pszichológiai konzultációk beütemezésére. Az inaktívvá váló 

családokkal kapcsolatosan egységes szabályozást kell kidolgozni külön a 

gyógypedagógiai munka, és külön a pszichológiai munka területén. Mások nagyon jól 

vették, hogy nem lett a kezük elengedve és továbbra is, igaz más keretek között 

megvalósult az együttműködés és a foglalkozások. 

- A jövőben, mint lehetőséget meg lehetne tartani az online munkát, azonban jól 

körül kell határolni, hogy pontosan mit foglalhat magába (telefonos konzultáció; 

email-kapcsolattartás, konzultáció, szakmai anyagok kiküldése; online 

foglalkozás/terápia megtartása) és milyen esetek kapcsán válhat adekváttá. 

- Kérdőív: nem volt releváns pl.a pszichológiai munkára 

- Google csoport: létrehozása nagyon hasznos volt, mert nagyon sok szakmai anyag 

gyűlt össze, mely jól hasznosítható volt. Felmerült a kollégákban egy tudásbázis 

létrehozása, vagy ennek a google csoportnak a megtartása, kiajánlása minden 

érdeklődő kolléga felé. 

- Kéthetente adatbeküldés: a pszichológiai munkában kevésbé volt jellemző az 

online anyagküldés, hiszen az esetek nagy részében online terápiák folytak 

folyamatosan, ezért ez az adat sem volt releváns. 

Online pszichiáter igénybe vétele: tapasztalatok megismerése, mennyire volt hatékony? 

Javaslat: a kollégák számára is olykor elérhető legyen ez a szakmai együttműködés, hiszen 

egyre több komplex, nehéz esettel találkozunk. 
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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 a 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 

jelent.  

A 2019-2020. tanévben 3 munkaközösségi foglalkozás valósult meg. A munkaközösségi tagok 

között a kapcsolattartás a munkaközösségi foglalkozásokon túl e-mailen, ill. telefonon keresztül 

történik. 

 

2. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás témája Megjelentek 

száma 

Eredmény, 

siker 

Nehézség 

1. 2019. 

09.12. 

Az 5 évesek 

szűrésének eddigi 

tapasztalatai, a 

„Szól-e?” 

szűrőeljárási adatok 

új feldolgozási 

módjának 

bemutatása. A 3 

évesek szűrésének 

megszervezése, a 

szükséges 

dokumentumok 

biztosítása, az 

adatfeldolgozás 

kiegészítésének 

ismertetése. (Forrás: 

Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat) 

„Szóljon szépen!” 

Nyelvi fejlesztő 

program bemutatása. 

13 fő Minden 

tagintézmény 

képviselője 

megjelent.  

A határidőkben 

megállapodtunk. 

Módszertani 

gazdagodás. 

A munkaközös-

ségi értekezlet 

időpontjának 

átszervezése. 

2. 2019. 

11.27. 

Alapozó terápia 

bemutatása – A 

homloklebeny 

gyakorlatok 

kipróbálása – 

Nagyfejeő Mihályné 

12 fő A 

tudásmegosztás 

sikeres 

megszervezése.  

A saját 

élményen 

A munkaközös-

ségi értekezlet 

programjának, 

időpontjának 

átszervezése. 
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Gyöngy Judit, a 

Szolnoki EGYMI 

intézményegység 

vezetőjének 

előadása. 

alapuló 

ismeretszerzés. 

3. 2020. 

03.17. 

Rendkívüli 

Munkaközösségi 

Értekezlet a COVID 

19 vírusjárvány 

miatt kialakult 

rendkívüli helyzet 

miatt.  

Téma: feladatbázis 

alkotása segítségül 

az online szervezett 

logopédiai 

ellátáshoz. 

15 fő Logopédiai 

feladatbázis 

megalkotása az 

online 

munkavégzés 

támogatásához. 

Nem volt. 

 

3. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre: 

Kérés: Lehetőség szerint a munkaközösség többletkötelezettségéből megmaradt keret 

összegének felhasználása a 2020/2021. tanév 2020. 11. 04-re szervezett programra és a 

szurdologopédus előadói díjának finanszírozására. 

 

 

 

V.5 Gyógytestnevelési munkaközösség 

Szekeres Julianna 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés:  

 A szakterületi protokollnak megfelelő feladatellátás. 

  A gyógytestnevelést ellátó megyei szakemberek személyi és szakmai kompetenciájának 

erősítése, tudásmegosztás.  

 Egységes szemlélet kialakítása a gyógytestnevelés tanításában és a dokumentáció 

vezetésében. 

 

Munkaközösségi foglalkozásainkat a hónap 3. csütörtökén 14:00-16:00 óra között tartjuk. A 

négy összejövetelből 2 foglalkozást a székhelyintézményben, kettőt megyei helyszínen 

szervezünk. 

 

Foglalkozásainkra meghívjuk az ellátásban érintett szakterületi - iskolaorvos, védőnő, tanító 

nő, szakorvos, testnevelő- és az érdeklődő szakembereket. 
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2. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás 

témája 

Megjelent

ek száma 

Eredmény, 

siker 

Nehézség 

1. 2019.10.17. 

Szolnok 

 Élménypedagó

giai megközelí-

tésben vezetett 

gyógytestnevelé

s óra, különös 

tekintettel a 

középiskolás 

korosztályra. 

Ramocsa Gábor 

gyógytestnevelő 

33 fő A szakszolgá-

laton keresztül 

végzett ellátás 

sikerei, 

tapasztalatai 

napjainkban. 

- 

2. 2019.11.14. 

Jászberény 

Szenzomotoros 

módszer 

beépítési 

lehetőségei a 

gyógytestnevelé

s eszköztárába. 

Eltérő fejlődésű 

gyerekek az 

óvodában és az 

iskolában. 

Petróczy 

Zsuzsanna 

gyógytestnevelő 

11 fő Komplex 

feladatokkal 

történő 

képesség 

fejlesztés 

változatos 

eszközhasználat

tal. 

Alacsony 

szakemberlétsz

ám. 

3. 2020.03.17. 

Szolnok, 

Székhelyintéz

mény 

A szakszolgálati 

gyógytestnevelé

s ellátás 

online/digitális 

formájának 

megvalósítási 

keretei. 

Rendkívüli 

értekezlet. 

7 fő A 

gyógytestnevelé

s ellátás online 

formájának 

végrehajtása a 

következő 

időszakban. 

- 

 

3. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre: 

Kérjük a támogatást az alábbi program megvalósításához:  

 1.„Egy hajóban evezünk!” Sárkányhajózás a Holt-Tiszán. 

 Főállású gyógytestnevelő kollégák közötti kapcsolatépítő program szalmai ötletbörzével 

összekapcsolva. 

 Digitális kompetenciafejlesztő képzés az oktatásban használható módszerekről. Pl: 

Discord, Classroom, Zoom, Meet, Hangouts platformok. 
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V.6 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.  

 

 

2. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás témája Megjelentek 

száma 

Eredmény, 

siker 

Nehézség 

1. 2019.09.18. A Tagintézményi 

tehetségkoordináció 

keretében végzett 

feladatok. 

Tehetségszűrés 

12 Egységes 

eljárásmód 

kialakítása 

- 

2. 2019. 11. 27. Kreativitásfejlesztés és 

tehetséggondozás. 

Kihelyezett akkreditált 

képzés 

15 Sok hasznos 

módszertani 

tanácsot 

kaptak a 

résztvevők. A 

képzés 

térítésmentes 

volt, teljes 

ellátással. 

- 

3. 2020.02.29. Részvétel Budapesten 

a Pedagógiai 

Szakszolgálatok 

tehetséggondozó 

koordinátorainak 

nagyműhelyén 

8 Az eljárásrend 

a jó 

gyakorlatok 

megismerését 

nagymértékben 

szolgálta a 

rendezvény 

- 

 

3. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre: 

A következő tanévben is megismerkednek a tagok egy JNSZ megyei intézményben folyó 

tehetségfejlesztő munkával. 

Közös foglalkozás megtartása Nevelési Tanácsadási munkaközösséggel. 
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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 

 

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 1 alkalommal, igazgatótanácsi értekezletet követően tartottunk 

foglalkozást, majd a járványügyi helyzet miatt főként telefonon illetve emailes 

formában tartottuk a kapcsolatot, ez úgy gondolom, semmit sem vett el a munka 

minőségéből 

 helyileg a szakértői bizottság előadótermét használtuk 

 

2. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás témája Megjelentek 

száma 

Eredmény, 

siker 

Nehézség 

1. 2019.09.02 látogatási beosztás 

elkészítése, vezetői 

és intézményi 

önértékelés 

előkészítése 

jelenléti ív a látogatási 

ütemtervet 

összeállítottuk, 

az 

önértékelődő 

kollégák 

kijelölésre 

kerültek, 

feladatkiosztás, 

határidők 

megbeszélésre 

kerültek 

jelentősebb, 

egyáltalán 

nem 

megoldható 

nehézség 

nem volt 

 

Az önértékelési folyamatok normál módon indultak, majd a járványügyi helyzet miatt online 

formában valósultak meg. 11 pedagógus, 4 vezető és a Tiszafüredi Tagintézmény önértékelése 

valósult meg a tanév során. A folyamatok zökkenőmentesek voltak, a járványhelyzet alatt is 

sikerült megfelelő stratégiával a hátra lévő önértékeléseket megvalósítani. 
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V.9 Mérés-értékelés munkaközösség 

Fadgyas-Székely Orsolya 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés:  

A Főigazgatóság által meghatározott területeken, a 2019/2020. tanévben a kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók gondozása, a gyógytestnevelési tevékenység, a pályaválasztás, valamint a 

szakértői bizottsági tevékenység területeken, hatékony módon történő mérés-értékelési 

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

alapján a fejlesztési javaslatok meghatározása. A mérési időszak 2 hetet ölelt volna fel, a 2020. 

március 23- április 5. közötti időszakot, azonban a vírusveszély miatt a pedagógiai 

szakszolgálatokban a személyes kontaktust igénylő munkafolyamatok felfüggesztésre kerültek 

és online formában valósultak meg. Az eltérő munkaforma miatt a mérési folyamatok nem 

mutattak volna releváns eredményeket a mérendő területekkel kapcsolatban. Erről a 

Főigazgatósággal, valamint a munkaközösség tagjaival megtörtént az egyeztetés. Az 

oktatásirányítás álláspontja szerint a továbbiakban kerülhet sor a kijelölt területek mérésére.  

A munkaközösségi találkozókra tervezetten keddi napokon, összesen négy alkalommal 13.30-

tól – 15.30 között került volna sor.  

 

2. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás témája Megjelen-

tek száma 

Eredmény, siker 

1. 2019.10.08. Az éves munkaterv (célok, 

feladatok, tervezett 

programok) ismertetése, az 

időpontok, témák egyeztetése 

és a felelősök kijelölése a 

kollégákkal közösen. 

A kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása, a 

gyógytestnevelési 

tevékenység, a pályaválasztás, 

valamint a szakértői bizottsági 

tevékenység területek 

méréséhez szükséges 

kérdőívek összeállítása, 

határidők egyeztetése. 

5 fő A munkaterv ismer-

tetése megtörtént, a 

célok és a feladatok 

kijelölése mellett. A 

szükséges kérdőívek 

kidolgozása sikeresen 

zajlott, a mérési 

határidőket 

egyeztettük.  

 

3. 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: 

Személyi feltételek tekintetében pozitív irányú a változás. 1 logopédus októbertől megbízással 

lát el terápiás feladatokat, 1 fő gyógypedagógus félállásból háromnegyed állásba kerülhetett.  

Főállású munkatársak: 2 fő gyógypedagógus, 2 fő logopédus, 1 fő szakszolgálati titkár  

Összesen: 5 fő 

Megbízással dolgozó munkatársak: 3 fő gyógytestnevelő, 1 fő logopédus, 1 fő kisegítő 

alkalmazott 

Összesen: 5 fő 

A Jászberényi Tagintézményből szakszolgálati feladatot ellátók száma 5 fő: ebből 1 fő 

gyógypedagógus, 1 fő pszichológus (szakértői bizottsági tevékenység) 2 fő logopédus, 1 fő 

gyógytestnevelő. 

 

2. A tagintézmény tárgyi feltételeinek leírása: 

A fejlesztések a korai ellátás és a szakértői bizottság kivételével kiszervezettek, mind a 

helyiségek, mind a terápiás, vizsgáló eszközök adottak a megfelelő feladatvégzéshez. Sajnos 

nincs akadálymentes bejutás az épületbe, amely a szülőknek nehézséget okoz, főleg a 

babakocsival vagy járókerettel érkezőknek. Kivételes adottsága az épületnek a nagy fejlesztő 

szoba. Az EFOP 3.1.6 pályázat keretében ebben az évben 1 projektort, 1 SEED vizsgáló eszközt 

és egyéb fejlesztőeszközöket kapott a tagintézmény. A többletkötelezettség vállalás terhére 

szervezett program keretében is adódott lehetőség kisebb értékű fejlesztő eszközök 

beszerzésére. Az épület régi iskolai bútorokkal felszerelt, ezért szükség lenne jobb minőségű 

tárgyaló székekre, óvodás asztalokra, kisszékekre. 

Nagy segítséget jelent a nagyteljesítményű nyomtató, mely elősegíti a feladatellátás 

gördülékenységét.  

A hivatali gépjármű nagyon öreg, de az állagát próbáljuk folyamatos karbantartással 

igyekszünk megőrizni. 

 

3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 13-ig: 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 16 fő, tanácsadásba vont: 2 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Nehézséget jelent, hogy nem rendelkezünk ismeretekkel azokról az intézményekről, amelyek 

fogadhatják az korai ellátásból kikerülő óvodáskorú, tanköteles korú gyerekeket. Így nehéz 

tanácsot adni a szülőknek a gyerek további elhelyezésével kapcsolatban.  

Siker az, hogy rendszeresebben járnak a családok fejlesztésre. Sikerült a gyámokat, még a 

messzebb lévőket is bevonni az együttműködésbe. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 199 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan 34 fő) 

Sikerek a logopédiai ellátás terén: 
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Új óraadó logopédus szakember érkezése, ezáltal csökkent az előjegyzésbe vett gyermekek 

száma. Az óvodákban az óvónőkkel, és az ott dolgozókkal jó kapcsolatot sikerült kiépíteni és 

az elmúlt években fenntartani. 

Nehézségek a logopédiai ellátás terén: 

Ettől a tanévtől kezdve Jászapáti óvodáiban nemcsak a szűrést, hanem a részletes logopédiai 

vizsgálatokat is intézményünk végezte az óvoda kérése alapján. Ebből kifolyólag a gyermekek 

létszáma jelentősen megnövekedett. Nem mindenhol van megfelelő helyiség a foglalkozások 

tartására. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 31 fő, tanácsadásba vont: 7 fő, 

(ellátatlan 0 fő) 

Sikerek: Az óvodák pedagógusaival a korábban kialakított együttműködő, jó kapcsolatra 

építve zökkenőmentes volt a fejlesztő foglalkozások megszervezése, a fogadóórák 

lebonyolítása (december, február). A fejlesztő munkához szükséges feltételek biztosítottak. 

Sikeres szakmai konzultációk az óvodapedagógusokkal, óvodavezetővel egy-egy 

esetmegbeszélés kapcsán. A foglalkozásokon rendszeresen jelen lévő gyermekek létszáma 

ebben a tanévben megnőtt, köszönhető az óvodavezetésnek, akik a rendszeres óvodáztatás 

fontosságára hívták fel a szülők figyelmét. 

A pszichopedagógus kolléga az enyhébbnek ítélt esetekben sikeresen nyújtott tanácsot az ezt 

igénylőknek. 

Nehézségek: A szülők többsége továbbra sem érdeklődik gyermeke haladásáról, fejlődéséről. 

Pszichológus szakember jelenleg nincs a tagintézményben, ezért pszihés megsegítést nem 

tudtunk biztosítani a rászorulóknak.  

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

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

 

3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat 

Sikerek: A szakemberek közötti szakmai konzultáció, együttműködés az eltérő időbeosztás és 

távolság ellenére (pszichológus, gyógypedagógus, mb. tagintézmény-igazgató, szükség esetén 

logopédus). Az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi vizsgálatokat nagy tempóban végeztük, 

tartva a határidőket, a lebonyolítás zökkenőmentes volt.  

Nehézségek: Fokozott nehézség továbbra is, hogy a szakemberhiányból kifolyólag többnyire 

nem tudtuk elvégezni a gyógypedagógiai és az intelligencia vizsgálatot egy napon, emiatt külön 

oda kellett figyelni az esetek vezetésére, a kollégákkal való még szorosabb konzultációra, az 

egy adott vizsgálathoz tartozó dokumentációk előkészítésére, valamint a szakvélemények 

útjának figyelemmel kísérésére. 

 

 SZB vizsgálatok száma március 13-ig 119 fő, ebből: 

Aktuális állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Egyéb 

Fő 41 - 2            35 41 
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 Ebből eredmény szerint: 

 SZB vizsgálatok száma 119 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább 

Megyei SZB 

BTMN Tan. gyengeség Ép Egyéb 

Fő 3 37 0 38 41 

 

4. Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 158 fő, (ellátatlan 27 fő) 

Sikerek: Az általános iskolában az egész napos iskolai foglalkozások miatt 16 óráig vannak az 

iskolában a tanulók, ezért könnyebb bevonni őket a mozgásba. Többségük lelkesen vesz részt 

a foglalkozásokon, szeretnek együtt kisebb csoportokban mozogni. Szoros együttműködés van 

az iskola egészségügyi szolgálat és a testnevelők – gyógytestnevelők között. 

Nehézség: A középiskolás tanulóknak a kevésbé súlyos eseteket kivéve, nincs megfelelő 

egészségtudatuk. Amely elváltozás az életvitelét jelenleg még nem akadályozza, amit még a 

szervezet képes kompenzálni, ott nem veszik olyan komolyan a gyógytestnevelés fontosságát. 

Általános iskolában magas az elhízott gyermekek száma, jelentős a bokasüllyedés és lúdtalp 

előfordulási aránya. A sok iskolai elfoglaltság viszont nehezíti a megfelelő órarend kialakítását. 

 

5. Egyéb tevékenységek: 

5.1 Saját, tagintézményi, megvalósult pályázati programok felsorolása  

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcsoportja Megvaló-

sítók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Gyermekek és 

tanulók sikeres 

előmenetelét 

támogató 

programok 

„OKOSÍTÓ 

torna” 

2029. 

10.01-

2020.  

június 

30-ig 

Hátrányos 

helyzetű 

térség 

óvodájában 

az 

idegrendszeri 

érés segítése 

a magyar 

„Mozgáskott

a” 

módszerével 

Járominé 

Németh 

Eszter 

24 fő A középsős, 

nagycsoportos 

ovisok 

mozgáskoordináci

ója javult, pozitív, 

közösségi 

mozgásélmények 

által 

személyiségfejlőd

ésük pozitív 

irányba haladt. 

2. OKOSKOCK

A nyelvi 

fejlesztő 

program 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekeknek 

2029. 

10.01-

2020.  

június 

30-ig 

gyermekek Tóthné 

Répási 

Anett, 

Szilak 

Zsófia 

13 fő A gyermekek 

komplex nyelvi- 

és részképességei 

a manipulációba 

ágyazott feladatok 

során 

3. Szakmai nap-

Ki mit tud? 

2020. 

febr. 12, 

19, 26. 

Szülő, 

pedagógusok, 

gyerekek 

Járominé 

Németh 

Eszter, 

Kisné 

Magyar 

Mária, 

39 fő A szülők 

bepillanthattak a 

munkánkba, a 

gyerekek élvezték 

a felajánlott 

játékokat. 
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Tóthné 

Répási 

Anett, 

Szilak 

Zsófia 

4. „Taníts 

másképp!” 

félnapos 

indikátor 

rendezvény 

(Jászkisér) 

 

2019. 12. 

11. 

 

pedagógusok 

 

 

Járominé 

Németh 

Eszter, 

Kisné 

Magyar 

Mária  

20 fő Előre lendítette a 

szakemberek és a 

pedagógusok 

közötti 

együttműködés 

megerősítését. 

 

5.2 Tagintézményi saját programok felsorolása 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso - 

portja 

Megvalósí 

tók 

Rész-

tve 

vők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-sége 

 

1. Mikulásváró 

foglalkozás a 

többletkötele

zettség 

vállalás 

terhére 

2019.12.05. A Jászapáti 

óvodába 

járó, 

logopédiai 

fejlesztést 

igénybe 

vevő 

gyermekek 

és szüleik. 

Szilák 

Zsófia, 

Kisné 

Magyar 

Mária, 

Tóthné 

Répási 

Anett 

20 fő A szülőkkel 

való ünnepváró 

foglalkozás 

családiassá tette 

a foglalkozás 

hangulatát.  

A szülők 

megtekinthették 

a fejlesztési 

eszközparkunkat

, részesei 

lehettek egy 

logopédiai 

foglalkozásnak, 

valamint 

kreatív és 

tetszetős 

mikulásdíszek 

készültek. 

 

5.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel 
Ssz Rendezvény neve Rendez- 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

1. Diagnosztikai fórum 

(Szolnok) 

 

2019.09.26. Tóthné Répási 

Anett, Szilák 

Zsófia, Kisné 

Magyar Mária 

A diagnosztikai tevékenység 

egységesítése 

2. „Szépen szól - 

e?”című kiadványt 

2020.12.13. Tóthné Répási 

Anett, Szilák 

A logopédiai és a 

gyógypedagógiai tevékenység 
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bemutató pályázati 

konferencia 

(Szolnok) 

 

Zsófia, Kisné 

Magyar Mária, 

Járominé 

Németh Eszter 

összehangolásának jó 

gyakorlata a SZÓL-E? szűrés 

alapján 

3. Tagintézményi 

arculat bemutatása, 

Karcagi 

Tagintézmény 

2020.02.18. Járominé 

Németh Eszter 

A korai fejlesztés 

lehetőségeinek megismerése 

a tagintézményben 

 

5.4 Tagintézmény továbbtanulóinak felsorolása 

Ssz Tovább tanuló 

kolléga neve  

Képzés típusa  Képző 

intézmény  

Évfolyam 

1. Járominé Eszter Igazgöngy Alapítvány,  

Szociális 

komeptenciafejlesztés 

vizuális neveléssel I-II-III. 

Igazgyöngy 

Alapítvány és 

Alapfokú 

Művészetoktatá

si Intézmény, 

Berettyóújfalu 

30 órás 

tanfolyam 

2. Járominé Eszter Tanulástechnikák Vadaskert 

Alapítvány-a 

gyermekek lelki 

egészségéért 

30 órás 

tanfolyam 

3. Járominé Eszter Sindelar-Zsoldos program 

1. 

ELTE BGYFK 30 óra 

4. Járominé Eszter Magyar Mozgáskotta 

Módszer, mint a komplex 

személyiségfejlesztés, 

hátránykompenzáció 

lehetséges alternatív 

programja 

Újpalotai Óvoda 60 óra 

5. Tóthné Répási Anett Kreativitásfejlesztés és 

tehetséggondozás 

Magyar 

Tehetségsegítő 

Szervezetek 

Szövetsége 

10 ra 

 

5.5 Tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései  

Ssz Továbbképzésen részt 

vevő munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időinter-

valluma 

1. Tóthné Répási Anett SEED Fejlődési 

Skála 

Budapesti Korai 

Fejlesztő Központ 

30 óra 

 

5.6 A szabadon választható 2 nap terhére 

Ssz A kolléga neve  Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

 Tóthné Répási 

Anett 

2020. 02. 05.  Jászapáti Városi 

Óvoda 

Óvoda-iskola-

pedagógiai 
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Szilák Zsófia 

 

EFOP -3.1.5-16-

2016-00001  

A tanulói 

lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

intézmények 

támogatása – 

Hálózati 

műhelymunka 

 

szakszolgálat között 

eredményes és 

hatékony 

együttműködés. 

 

5.7 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 Járominé Németh Eszter 

4. Gyógytestnevelés - 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Bartusné Major Ágnes 

7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8.  Intézményi Önértékelés - 

9. Mérés, értékelés Tóthné Répási Anett 

 

5.8 Tagintézményből a jelen tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja: 

Ssz A távozó szakember  és 

újonnan fölvett szakember 

neve 

A távozó szakember 

szakja 

A távozás időpontja 

- - - - 

 

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

tagintézményben és telephelyen: 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Kisné Magyar Mária 2020. 03. 02. 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 

Ns=Nem sikeres 

 - - - 
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5.10 A tagintézmény és telephely 2019/2020. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és 

nehézségei: 

Tagintézmény és telephely sikerei Tagintézmény és telephely nehézségei 

- Együttműködő, jó kapcsolat a Jászberényi 

Tagintézmény szakembereivel, a járás 

nevelési-oktatási intézményeivel. 

- Új óraadó logopédus szakember érkezése 

- A személyi feltétel bővülésével csökkent az 

előjegyzésbe vett gyermekek száma 

- Jó munkahelyi légkör fenntartása 

- Jó kapcsolat ápolása az ellátott 

intézmények vezetőivel, szakembereivel 

- Pályázati programok sikeres megvalósítása 

 

- Szakember hiány (pszichológus, 

logopédus) 

- Pályázati terápiás munka végzése plusz 

terhet jelentett mind a kivitelezésben, 

mind az adminisztrációban 

 

 

 

5.11 Kapcsolatok 

 Belső kapcsolatok  
Jó kapcsolat a Fenntartóval, Főigazgatósággal, Megyei Szakértői Bizottsággal, 

JNSZMPSZ tagintézményeivel.  

 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. 

 

5.12 Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Szakalkalmazottak Bartusné Major 

Ágnes 

2019.11.06. a szakalkalmazottak 

dokumentációja napra kész, korrekcióra 

nem szorul. 

2. Járominé Németh 

Eszter 

Bartusné Major 

Ágnes 

2019.11.13. Óralátogatás, A 

szakalkalmazottak dokumentációja napra 

kész, korrekcióra nem szorul. Óravezetése 

magas szakmaiságot tükröz. 

3. Szakalkalmazottak Bartusné Major 

Ágnes 

2020.03.05. A szakalkalmazottak 

dokumentációja napra kész, korrekcióra 

nem szorul. 

 

5.13 Innovációk az intézményben, tagintézményben, telephelyen 

„Okoskocka” pedagógiai alkalmazása-fejlesztő csoport (EFOP 3.1.6) 

„Okosító” torna, mozgásfejlesztés a Mozgáskotta módszerével (EFOP 3.1.6) 

 

5.14 Egyéb:  

 Logopédus hallgató gyakorlatának vezetése 

 Az EFOP 3.1.6-16 pályázatban való részvétel 
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6. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 16-tól június 8-ig: 

6.1 Korai fejlesztés 

Az online korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 9 fő, (ellátatlan 8 fő) 

2020. június 2-június 8-ig kontakt korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 16 fő, ellátatlan 0 

fő.  

Nehézség: A korai fejlesztésben részesülő gyermekek családjainak fele semmilyen internetes 

elérhetőséggel nem rendelkezik, ez nagyban megnehezítette az online munkát. A családok 

másik fele, akiket az online munkába be lehetett vonni, kevés visszajelzést adott a küldött 

anyagokkal kapcsolatban. Néhány szülő igényelte a kapcsolatot rendszeresebben telefonon.  

 

7.2 Logopédiai ellátás 

Az online logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 102 fő, (ellátatlan 97 fő) 

Sikerek: A szülők többször megfogalmazták problémáikat, sikereiket. Megfogalmazták, hogy 

tetszenek a feladatok, de nem mindig tudták megfelelően motiválni a gyerekeket. 

Nehézség: A visszajelzések nagyon-nagyon kevésnek bizonyultak, valamint legtöbb esetben a 

facebook közösségi oldalon várták a feladatokat, és visszajelzéseket is ide küldtek, nagyon 

csekély mértékben. Az ellátás többségében a komplex beszéd-, nyelvi fejlesztés- és az olvasás-

és íráskészültség fejlesztését célozta. Olykor-olykor nehézséget okozott olyan feladatokat 

összeállítani, hogy nyomtatási lehetőség hiányában is meg tudják oldani a gyermekek. A szülői 

segítségnyújtás elengedhetetlen volt. 

Tapasztalataink szerint elektronikus levelezést nem használnak szívesen a szülők, sok esetben 

nem mutattak hajlandóságot erre a célra e-mail címet létrehozni. 

 

7.3 Nevelési tanácsadás 

Az online nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 31 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 Ebből pszichológiai online gondozás: 0 fő 

 Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 31 fő  

Jászladány: 

- 31 szülőből 8 jelzett vissza (7 fő e-mailben, 1 fő postai úton kérte a foglalkoztató 

anyagokat) 

- néhány szülő visszajelzett az első héten, a későbbiekben már ők sem 

- a maradék 23 passzív szülőnek (akik semmilyen úton nem jeleztek vissza) postai úton 

küldtük a fejlesztő anyagot 

Konklúzió: elszomorító, bár ismerve a családok helyzetét nem számítottunk túl nagy 

együttműködésre. 

 

7.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

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

 

7.5 Szakértői bizottsági tevékenység  

7.5.1 A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 68 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0 db 
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7.5.2 Június 2-től: 

 SZB vizsgálatok száma 15 fő, ebből: 

Aktuális állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Egyéb 

Fő 10 - - 5 - 

 

 

 Ebből eredmény szerint: 

 SZB vizsgálatok száma 15 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább 

Megyei SZB 

BTMN Tan. gyengeség Ép Egyéb 

Fő 4 11 - - - 

 

Hagyományostól eltérő szakértői vélemény készítés folyamatában megtapasztalt szakterületi 

sikerek és nehézségek leírása röviden, indoklással: 

Sikerek: A kialakult járványügyi helyzet miatt dokumentumelemzéssel végzett 

kontrollvizsgálati szakvélemények megírásával, elkészítésével a tanév végére végeztünk.  

Nehézséget jelentett az óvodai, iskolai jellemzés rövidsége, többször ellentmondásossága.  

 

7.6 Gyógytestnevelés 

Az online gyógytestnevelés ellátásba vont tanulólétszám: 133 fő, (ellátatlan 25 fő) 

Sikerek: A rendkívüli helyzetben is sikerült felvenni a kapcsolatot a tanulók és a szülők 

többségével. A kapcsolattartásra csoportos elektronikus levelezés útján került sor. A csoport 

tagjainak kiküldtem az általam összeállított feladatokat. A kiküldött feladatokkal kapcsolatban 

folyamatos volt a kapcsolat a tanulókkal és a szülőkkel. A felmerült kérdésekre sikerült 

megfelelő iránymutatást adni. 

Nehézségek: A személyes tanórai találkozások nélkül a hibajavítás, motiválás, nem ment 

mindig olyan hatékonyan. Sokszor nehézkesebb levelezés formájában elmagyarázni egy feladat 

végrehajtását, mint a személyes találkozások alkalmával bemutatni, hibát javítani. 

 

8. A tanév összesítő adatai (kontaktban történő ellátás szeptembertől júniusig  -  1. oszlop; 

csak online ellátás – 2. oszlop): 

Szakszolgá- 

lati terület 

1. 

Összes ellátotti létszám 

(fő) 

2. 

Ebből online ellátásban 

részesült (fő) 

Korai fejlesztés 16 9 

Logopédia ellátás 199 102 

Nevelési tanácsadás 38 32 

Tehetséggondozás - - 

Gyógytestnevelés 158 133 
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 SZB vizsgálatok száma 163 fő, szakértői vélemények száma, ebből:163 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

Összesen 

Fő 51 - 2 42 68 163+48 

IÉV. 

vizsg. 

Iskolaérettségi vizsgálatok: 48, ebből óvodába marad: 40 fő, iskolát kezd: 8 fő 

 

 

 

VI.2 A JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény 

Bartusné Major Ágnes 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. A tagintézmény személyi feltételeinek leírása:  
2019 szeptembertől egy konduktor kolléga elment az intézményből költözés miatt, de 

szerencsére félállásban sikerült helyette új szakembert alkalmazni. A kisegítő alkalmazott 

január 1-től nyugdíjba vonult, a megüresedett hely betöltésre került.  

Jelenleg főállású munkatársak: 4 fő gyógypedagógus, 6 fő logopédus (1 fő tagintézmény-

igazgató), 2 fő pszichológus, 1 fő konduktor félállásban, 2 fő gyógytestnevelő, 1 fő 

szakszolgálati titkár és 1 fő kisegítő alkalmazott. 

 

2. A tagintézmény és telephely tárgyi feltételeinek leírása: 

A tagintézmény épülete romló állagú, de még elfogadható állapotú. Megfelelő szervezéssel 

megpróbáljuk áthidalni a helyhiányból adódó nehézséget. Ebből a megfontolásból 

megpróbáltuk a képességfejlesztés és a logopédia feladatellátást minél több jászberényi 

óvodába kiszervezni. Tárgyi feltételeink folyamatosan bővülnek, nagy segítséget jelent a 

nagyteljesítményű multifunkciós nyomtató, illetve az EFOP 3.1.6 pályázat jóvoltából 

beszerzésre került tablet, 9 db laptop és az asztali számítógép. Ebben a félévben pályázat 

keretében hozzájutottunk egy Világjátékhoz, SEED vizsgálóeljáráshoz és egy projektorhoz. A 

hivatali gépjármű 11 éves, karbantartására folyamatos figyelmet fordítunk annak érdekében, 

hogy minél tovább álljon a szakemberek és a szakszolgálati feladatellátás szolgálatában. 

 

3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 13-ig: 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 19 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Sikerek: A szülőkkel és a gyermekekkel sikerült bensőséges, meleg kapcsolatot kialakítani. A 

hetente megtartott órák száma magas, indokolatlan hiányzás ebben az időszakban nem 

dokumentálható. Esetenként mindkét szülő részt vesz a foglalkozásokon, hogy az ott 

megszerzett tudást minél sikeresebben adaptálhassák otthonukban a gyermek fejlődése 
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érdekében. A gyermekek fejlődése látható és nyomon követhető. A szülőkkel a kapcsolattartás 

folyamatos. 

Nehézségek: A korai fejlesztésben az jelent nehézséget, hogy a fejlődés igen lassú ütemben 

regisztrálható.   

 

3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 325 fő, tanácsadásba vont: 6 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Szakterületi sikerek és nehézségek leírása röviden, indoklással: 

Sikerek: 

 Jó kapcsolat a partnerekkel (szülő, óvodapedagógus, védőnő) 

 A szűrővizsgálatok gördülékeny lebonyolítása 

 A vizsgálatok határidőre történő elvégzése 

 Jó csapatmunka 

 Egyenletes terhelés megvalósulása a települések elosztásánál 

Nehézségek: 

 Gyakorlás hiánya, szülői érdektelenség kezelése 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 285 fő, tanácsadásba vont: 15 

fő, (ellátatlan 0 fő) 

Összességében megállapítható, hogy egy-két kivételtől eltekintve, a gyermekek rendszeresen 

járnak a foglalkozásokra, a szülők és az intézmények együttműködők. Az intézményekben jó 

szakmai kapcsolatot, konstruktív együttműködést sikerült kialakítani az intézményvezetőkkel, 

pedagógusokkal. Örülnek az általunk biztosított ellátásnak, a fejlesztő munkához szükséges 

tárgyi, infrastrukturális feltételek biztosítottak. Továbbra is siker a tagintézményben működő 

pszichodráma csoport, mely nagyszámú gyermek részére biztosít ellátást. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

A tehetség-azonosításba, -gondozásba vont gyermeklétszám: 5 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Sikerek a tehetséggondozás terén: 

A gyermekek és szüleik sikeres továbblépésekről számolnak be. 

Nehézségek a tehetséggondozás terén: 

A mért IQ értékek nem egyértelműen korrelálnak a teljesítménnyel. 

 

3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat 

Ebben a tanévben a jogszabály módosításoknak köszönhetően az iskolai életmódra való 

alkalmasság megállapítása újszerű eljárásrend alapján történt. Véleményünk szerint a 

pedagógiai szakszolgálatok hálátlan szerepbe kényszerültek, sajnos többnyire negatív megítélés 

alá estek az intézmények és a benne dolgozó – egyébként a gyermekek érdekeit mélységesen 

szem előtt tartó – kollégák, mind az óvodák, mind a szülők részéről. Nyomás alatt voltunk a 

szülők „elvárásai”, téves információi, a hivatalos szervek (OH, POK), óvodák/iskolák által 

mely nem könnyítette meg a munkát. A vizsgálat függetlenítve van az előzményektől, illetve 

nem ad javaslatot a fejlesztésre. Mindezen nehézségek ellenére igyekeztünk szakemberként a 

gyermekek érdekét szem előtt tartani és a gyermekek számára a legmegfelelőbb javaslatot tenni. 
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 SZB vizsgálatok száma 230 fő, ebből: 

Aktuális állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Egyéb 

Fő 84 3 4 57 82 

 Ebből eredmény szerint: 

 SZB vizsgálatok száma 230 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább 

Megyei SZB 

BTMN Tan. gyengeség Ép Egyéb 

Fő 21 76 3 38 92 

 

4.Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 151 fő, (ellátatlan 15+ fő) 

Sikerek: Könnyebben, indult be a gyógytestnevelés ebben a tanévben, mint az előzőekben, 

köszönhetően az egészségügyi dolgozók és az intézmények rutinszerűbb hozzáállásának. Ezzel 

némileg elismerve a szakma létjogosultságát.  

Nehézségként kell megemlíteni az intézményvezetők hozzáállását a gyógytestneveléshez, 

sajnos a kötelező órákat követően nem élvez prioritást az egyéb szakkörökkel szemben a 

gyógytestnevelés, sőt, egész háttérbe szorul. Ha megpróbálnák testnevelés órákat úgy 

szervezni, hogy a gyógytestnevelést is figyelembe veszik, sokkal hatékonyabb lehetne az 

ellátás, akár a kontakt órák száma is megnövekedhetne, hiszen több gyerekkel foglalkozhatnánk 

egyszerre, valamint, ha az egyéb szakkörök elé sorolnák, akkor nem fordulhatna elő, hogy 

például egy ének szakkör miatt nem tudunk a tükrös táncterembe menni… 

 

5.Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja: 

A koordináció megvalósításának szöveges leírása, az óvoda- és iskolapszichológusok 

létszámának, feladatellátási helyeinek és óraszámának pontos megadásával. Rövid leírás az 

óvoda- és iskolapszichológusok által jelzett fontosabb problématípusokról.  

 

6. Egyéb tevékenységek: 

6.1 Saját, tagintézményi megvalósult pályázati programok felsorolása  

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcsoport-

ja 

Megvaló

-sítók 

Részt-

ve 

vők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Az EFOP 

3.1.6  

Művészeti 

terápia 

2019 

október- 

2019 

november 

Kiemelt 

figyelmet 

igénylő első 

osztályos 

tanulók 

Kméczik 

Róbert  

Rusvainé 

Seres 

Anita 

12 A foglalkozáso-

kon a különböző 

vizuális technikák 

megismerése 

lehetővé tette a 

személyiség 

fejlődését. 

2. Tehetségígér

etek 

felismerése, 

félnapos 

rendezvény 

2019.11.14. pedagóguso

k 

Kutas 

Erna, 

Szebeni 

Viola 

20 Pedagógusok 

szakmai műhelye 

keretében a 

pedagógusok 

figyelmének 
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felhívása a 

tehetségre felhívó 

jelekre. A 

pedagógusokat 

képessé tenni 

arra, hogy a 

tanulók 

viselkedéséből 

ismereteik alapján 

kiszűrjék a 

tehetségígérteket. 

 

6.2 Tagintézményi saját programok felsorolása 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso - 

portja 

Megvalósí 

tók 

Részt-

ve 

vők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Mikulásváró 

Foglalkozás 

2019. 12. 03. A 

jászberényi 

fejlesztő 

foglalkozásr

a járó 

gyermekek 

és szüleik 

Rusvainé 

Seres 

Anita 

20 fő A már 

hagyománnyá 

váló 

rendezvény 

szintén nagy 

siker volt.  

Meghitt 

hangulatban 

egymás 

megismerését, 

képességek 

fejlesztését 

tette lehetővé. 

 

6.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

1. Diagnosztikai fórum 

(Szolnok) 

2019.09.26. Béres 

Lászlóné, 

Bartusné 

Major Ágnes, 

Barna Nelli   

A megyei és a járási szakértői 

bizottságok között értékes, a 

mindennapi gyakorlatban jól 

hasznosítható szakmai 

információk cseréjére, 

egységes szemlélet, a 

diagnosztikai mun-kánkhoz 

hasznos direktívák 

kialakítására került sor. 
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2. Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ 

EFOP-2.2.0-16-

2016-00002 

azonosító számú 

„Gyermek és 

ifjúságpszichiátria, 

addiktológiai és 

mentálhigiénés 

ellátórendszer 

infrastrukturális 

feltételeinek 

fejlesztése” című 

kiemelt projekt 

keretében 

megvalósuló 

Workshop az 

együttműködésben 

résztvevő 

intézmények 

szakembereinek 

elnevezésű 

rendezvényen. 

2019.11.19. Bartusné 

Major Ágnes, 

Barna Nelli   

Ágazatközi együttműködés 

3. „Szépen szól - 

e?”című kiadványt 

bemutató pályázati 

konferencia 

(Szolnok) 

2019.12.12. Bartusné 

Major Ágnes 

Barna Nelli 

Halasi-Bata 

Linda  

Kutas Erna 

Pappné Szabó 

Gabriella 

 

A logopédiai és a 

gyógypedagógiai tevékenység 

összehangolásának jó 

gyakorlata a SZÓL-E? szűrés 

alapján 

4. Tagintézményi 

arculat bemutatása, 

Karcagi 

Tagintézmény 

2020.02.18. Sákán Anett 

Bartusné 

Major Ágnes 

A korai fejlesztés 

lehetőségeinek megismerése 

a tagintézményben 

 

6.4 Tagintézmény továbbtanulóinak felsorolása 

Ssz Tovább tanuló kolléga neve  Képzés típusa  Képző 

intézmény  

Évfolyam 

1. Halasi-Bata Linda Pedagógus 

szakvizsga 

Gyógypedagógiai 

szakismeret és 

gyakorlat 

megújítása modul 

ELTE BGGYK 1 
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2. Ba2.rtusné Major Ágnes Kreativitásfejlesz

tés és 

tehetséggondozás 

Magyar 

Tehetségsegítő 

Szervezetek 

Szövetsége 

10 óra 

 

6.5 Tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései  

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időintervalluma 

1. Béres Lászlóné Szenzoros 

integrációs 

terápiák (DSZIT) 

Magyar DSZIT 

Egyesület 

150 óra 

2. Csillik Szilvia GMP - 

diagnosztika 

Magyar 

Gyógypedagógusok 

Egyesülete 

2020. január 16 – 

17 – 18. 

 

6.6 A szabadon választható 2 nap terhére 

Ssz A kolléga neve  Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

 - - - - 

 

6.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában, tagintézményi delegáltak 

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Kméczik Róbert 

2. Nevelési tanácsadás Barna Nelli munkaközösség-vezető 

3. Logopédia Pappné Szabó Gabriella 

4. Korai fejlesztés Béres Lászlóné munkaközösség-vezető 

4. Gyógytestnevelés Panyi Csaba 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Bartusné Major Ágnes 

7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8.  Intézményi Önértékelés Bartusné Major Ágnes, Barna Nelli 

9. Mérés, értékelés - 

 

6.8 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. Papp Márta Erzsébet konduktor 2019. 09. 01. 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Sákán Anett konduktor 2019. 09. 16. 

 

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 
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1. Panyi Csaba 2020.03.18. (online) S 

2. Szöllősi Boglárka 2020.03.23. (online) S 

 

6.10 A tagintézmény 2019/2020. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és nehézségei 

Tagintézmény sikerei Tagintézmény nehézségei 

- Új kollégák zökkenőmentesen 

beilleszkedtek. 

- A többletkötelezettség vállalás terhére 

új fejlesztőeszközök beszerzésével 

lehetőségünk nyílt színesebb, 

változatosabb foglalkozásokat tartani 

- Jó munkahelyi légkör fenntartása 

- Jó kapcsolat ápolása az ellátott 

intézmények vezetőivel, 

szakembereivel 

- EFOP 3.1.6 Pályázati programok 

sikeres megvalósítása 

- OH kirendelt iskolába lépéshez 

szükséges vizsgálatok lebonyolítása 

- Online feladatellátás lebonyolítása 

 

- A pszichológusok munkáját és a szakértői 

tevékenységet megnehezíti, hogy a Jászapáti 

Járásban is kell feladatokat (szakértői 

bizottsági tevékenység) ellátni, mert 

jelenleg ott nincs pszichológus. 

- OH kirendelt iskolába lépéshez szükséges 

vizsgálatok lebonyolítása 

- Online feladatellátásnál helyenként a 

kapcsolattartás (feltételek hiánya) 

 

6.11 A tagintézmény saját együttműködései 

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Hamza Múzeum A tagintézményi kínálat színesebbé tétele 

Városi Könyvtár A tagintézményi kínálat színesebbé tétele 

Tarisznyás Műhely A tagintézményi kínálat színesebbé tétele 

 

6.12 Kapcsolatok 

 Belső kapcsolatok (rövid leírás, maximum 5 mondatban): 

Jó kapcsolat a Fenntartóval, Főigazgatósággal, Megyei Szakértői Bizottsággal, 

JNSZMPSZ tagintézményeivel. 

 Külső kapcsolatok (rövid leírás, felsorolás jelleggel, kiegészíthető a hasznosság 

méltatásával): 

Jó kapcsolat a partnerintézményekkel. Az elmúlt tanévekhez hasonlóan nyitottak 

vagyunk minden intézményi kezdeményezésre, ami erősítheti, hatékonyabbá teheti 

munkakapcsolatunkat. Igyekszünk minél intenzívebb kapcsolatot kialakítani a járás 

nevelési-oktatási intézményeivel.  

A gyerekek minél hatékonyabb ellátása érdekében külső kapcsolatépítés történt a 

Jászberényi Városi Könyvtárral, a Hamza Múzeummal valamint a jászárokszállási 

Tarisznyás Műhellyel.   

 

6.13 Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Szakalkalmazottak Bartusné Major 

Ágnes 

2019. november 5-én került sor a 

dokumentációs rendszer (haladási naplók, 

forgalmi naplók) ellenőrzésére. 
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tagintézmény-

igazgató 

2. Borbás-Pintér Anita Bartusné Major 

Ágnes 

tagintézmény-

igazgató 

2019.november 12-én óralátogatás a 

szakmai munka nyomon követése céljából 

Magas szakmai színvonalon végzett munka 

3. Szakalkalmazottak Bartusné Major 

Ágnes 

tagintézmény-

igazgató 

2020. március 10-én ismét sor került a 

dokumentációs rendszer (haladási naplók, 

forgalmi naplók) ellenőrzésére. 

4. Szakalkalmazottak Bartusné Major 

Ágnes 

tagintézmény-

igazgató 

Online feladatellátás mind formailag, mind 

szakmailag megfelel az elvárásoknak 

2020.03.16-tól  

 

6.14 Innovációk az intézményben, tagintézményben 

Új pszichodráma módszer születik, ez jelenleg „Filmkockákból mese” elnevezést viseli 

 

6.15 Javaslatok, kérések a következő tanévre 

 Az online feladatellátás pozitív hozadékát átvinni a kontakt ellátásba.  

 A JNSZMPSZ dolgozóinak munkahelyi e-mail cím létrehozása (xy@jnszmpsz.hu), 

melyen történhetne a kapcsolattartás szülővel, munkahellyel, stb. 

 Kontrollvizsgálatok bizonyos eseteinél a dokumentum elemzés alkalmazási lehetősége.  

 

6.16 Egyéb: 

 Az EFOP 3.1.6-16 pályázatban való részvétel. 

 Aktív részvétel a megyei munkaközösségi foglalkozásokon. 

 

7. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 16-tól június 8-ig: 

7.1 Korai fejlesztés 

Az online korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 19 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Sikerek: 

Valamennyi korai fejlesztésben résztvevő család be tudott kapcsolódni, ha egyéni utakon is, az 

online eszközökkel történő ellátás folyamatába. Az összeállított feladatsorok, gyakorlóanyagok 

lehetőséget biztosítottak a szülők számára a gyermekkel történő foglalkozások folytatásához, 

sőt megkezdéséhez is. A szülők tetszését általában elnyerték a feladatsorok; arról számoltak be, 

hogy szívesen végzik ők is, és a gyerekek is. A home trainingek összeállításánál fontos 

szempont volt számomra, hogy a gyermekek napirendjéhez, hetirendjéhez is jól illeszkedő, nem 

túl megterhelő, a szülő és gyermek kooperációjára építkező aktivitások legyenek, figyelembe 

véve, hogy a szülők nagyon eltérő erőforrásokkal rendelkeznek. 

A szülőkkel történő együttműködés ebben az új formában új, illetve kevésbé kihasznált 

lehetőségeket hozott, pl. az interneten elérhető, a korai fejlesztéshez kapcsolódó ötletek, 

szülőknek is szóló tartalmak felkutatása, összegyűjtése, megosztása. Digitális kompetenciáim 

erősödtek. Úgy gondolom, hogy megfelelő rutinra, gyakorlatra tehettem szert a home training 

feladatsorok összeállításában, igazodva a szükségletekhez, életkorhoz. 

Nehézségek: 

mailto:xy@jnszmpsz.hu
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A személyes találkozások, megerősítések, inspirációk hiányában érzékelhető volt a szülői 

motiváció csökkenése, vagy legalább is hullámzása. Az élő, személyközi kapcsolatokat még a 

leggondosabban összeállított home training sem pótolhatják. 

 

7.2 Logopédiai ellátás 

Az online logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 294 fő, (ellátatlan 29 fő) 

Sikerek: 

 Határidőre el tudtuk indítani az online ellátást, kialakítottuk annak rendszerét. 

 Rengeteg értékes tudásanyag halmozódott fel az eltelt idő alatt, melynek a későbbiekben 

is hasznát tudjuk majd venni. 

 Voltak szülők, akik most kapcsolódtak be igazán gyermekük fejlesztésébe. 

Nehézségek: 

 Sajnos klienseink közül nem mindenki rendelkezik az online ellátáshoz szükséges 

informatikai eszközökkel, tudással, a postázás pedig nehézkesebb, személytelenebb. 

 Akik elérhetőek voltak az interneten keresztül, sok esetben azok sem válaszoltak a 

kiküldött anyagokkal, illetve a gyermek haladásával kapcsolatosan, annak ellenére, hogy 

minden emailben külön kértük ezt. 

 

7.3 Nevelési tanácsadás 

Az online nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 245 fő, (ellátatlan 40 

fő) 

 Ebből pszichológiai online gondozás: 58 fő 

 Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 188 fő  

 

A szakterületi online ellátás sikerei: Viszonylag gyorsan sikerült adaptálódni a megváltozott 

körülményekhez, kialakítani az új munkarendet, változatos, érdekes feladatlapokat 

szerkeszteni, és az arra igényt tartó szülőkkel kapcsolatot tartani, a gyermekeket motiválni. A 

szülők örömmel fogadták a kialakult helyzetben ilyen formában nyújtott segítséget. Érezték, 

éreztették, hogy nincsenek magukra hagyva. Amikor elakadtak vagy bármilyen nehézségük 

adódott, azonnal segítséget kértek. Kialakult egy folyamatos, aktív és közös munka a szülő és 

a gyógypedagógus között. Jobban ráláttak, esetenként rácsodálkoztak gyermekük egyes 

területeken nyújtott sikereire esetleges nehézségeire. Szinte csak pozitív hozadéka volt. A 

számítógépes ismereteimet tovább bővítette. 

Pszichés gondozás esetén a szülők, gyermekek, akár folyamatban lévő, akár új esetről volt szó 

igényelték és várták az online órákat. Bizonyos esetekben az online órák mellett, igyekeztünk 

személyre szabott anyagokat is küldeni. Az online gyermekpszichiátriai konzultációk 

lehetőségét jónak tartom, jó lenne valamilyen formában, a későbbiekben is lehetőséget 

biztosítani arra, hogy akár a szülők, akár a kollégák számára konzultációs lehetőséget tudjon 

biztosítani a tagintézmény. Az elmúlt időszak (járvány időszaka) pozitív tapasztalatai, hogy a 

pszichológiai ellátásra online konzultációk formájában magas volt az igény, motiváltak, 

együttműködőek voltak a családok. 

A szakterületi online ellátás nehézségei: Jelen járványügyi helyzetben, a családokra 

nehezedő, sok esetben a hétköznapjaikat komolyan befolyásoló anyagi, egzisztenciális, érzelmi 

és pszichés nehézségek miatt azt gondolom ennél nagyobb fokú együttműködés, mint amennyit 

a szülőktől és gyermekektől kaptam nem elvárható. Figyelembe véve, hogy sok szülőnek 

nehézséget okozott gyermekeik napközbeni felügyeletének biztosítása, illetve hogy a családok 

egy részének nem állnak rendelkezésre a távoktatás legelemibb technikai feltételei sem, pl. 

internet. A rendszeres szülői visszajelzés az össz. gyermeklétszám kb. 30%-a, de elmondható, 
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hogy a szülők fele legalább egyszer, a jelzett időszakban kapcsolatba lépett a szakemberrel, 

illetve a családok kb. 15 %-nak nem álltak rendelkezésre a technikai feltételek az online 

munkához. Miután a képességfejlesztés és összességében a hatékony pedagógiai munka 

személyes jelenlétet, ráhatást, kölcsönös kommunikációt, azonnali visszacsatolást igényel, így 

nagyon nehéz ezek kiiktatásával dolgozni, eredményes és hatékony munkát végezni. Nagy 

felelősség hárult most a szülőkre, a gyermekek előrehaladása most leginkább szüleik 

leterheltségétől, kvalitásától függött. Sajnos az a tapasztalat, hogy pont azok a gyermekek, 

akiknek leginkább szükségük lenne az ellátásra, azok előrehaladása nem volt optimális jelen 

helyzetben, hiszen körülményeik nem tették azt lehetővé, lemaradásuk, hátrányuk csak 

fokozódott. 

Pszichés gondozás során nem minden család tudta a megfelelő feltételeket biztosítani a közös 

munkához (rendszeresen használt email; wifi; okostelefon; laptop; nyomtató hiánya) illetve 

nagyon megterhelő volt az egész változás a családok számára, emiatt előfordult, hogy nehezített 

volt a tanulás, napi feladatok mellett beütemezni az online konzultációt. Nehézség volt az is, 

hogy az eddig jó megszokott gyakorlati „rutin” mellett, kreatívnak kellett lenni és új technikákat 

kellett kitalálni, kipróbálni, amely segíthette a hatékony munkát. A nevelési tanácsadás 

munkaközösség által létrehozott szakmai csoport sokat segített a szakmai munka újra 

tervezésében. 

 

7.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

Az online tehetség-azonosításba, - gondozásba vont gyermeklétszám: 5 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

7.5 Szakértői bizottsági tevékenység  

7.5.1 A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 77 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0 db 

 

7.5.2 Június 2-től: 

 SZB vizsgálatok száma 30 fő, ebből: 

Aktuális állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Egyéb 

Fő 25 - - 5 - 

 Ebből eredmény szerint: 

 SZB vizsgálatok száma 30 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább 

Megyei SZB 

BTMN Tan. gyengeség Ép Egyéb 

Fő 8 20 - 1 1 

 

Hagyományostól eltérő szakértői vélemény készítés folyamatában megtapasztalt szakterületi 

sikerek és nehézségek leírása röviden, indoklással: 

A gyermek/tanuló aktuális állapotáról részletes információkat tartalmazó szülői és pedagógiai 

kérdőív/jellemzés segítségével véleményünk szerint a jövőben is alkalmazható lenne a 

felülvizsgálatok dokumentumelemzés alapján történő elvégzése. 

A dokumentumelemzés alkalmával a legtöbbször az okozott nehézséget, hogy a pedagógiai 

jellemzés hiányosan volt kitöltve, így nem volt kellő információ a gyermekről. 

A dokumentumelemzés alapján végzett kötelező felülvizsgálatok során részletes pedagógiai 

jellemzések alapján zökkenőmentesen történtek a szakértői vizsgálatok elkészítése. 

Hatékonyan ki lehetett használni a munkaidőt. Jövőben meggondolandónak tartanám ezt a 
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munkaszervezési formát, mert ha egyértelműen kiderül a beszolgáltatott adatokból, hogy a 

gyermek/tanuló fejlesztése indokolt/indokolatlan, akkor jó ez a megoldási mód. 

 

8.6 Gyógytestnevelés 

Az online gyógytestnevelés ellátásba vont tanulólétszám: 147 fő, (ellátatlan 4 fő) 

Sikerek: Sikerült alkalmazkodni a digitális tanrendhez, együttműködő hozzáállást volt 

tapasztalható intézményi, tanulói és szülői részről is. 

Nyilván a gyakorlati végrehajtás sikerességét illetően lehetnek kételyeink.  

9 A tanév összesítő adatai (kontaktban történő ellátás szeptembertől júniusig  -  1. oszlop; 

csak online ellátás – 2. oszlop): 

Szakszolgá- 

lati terület 

1. 

Összes ellátotti létszám 

(fő) 

2. 

Ebből online ellátásban 

részesült (fő) 

Korai fejlesztés 19 17 

Logopédia ellátás 325 294 

Nevelési tanácsadás 285 245 

Tehetséggondozás 5 3 

Gyógytestnevelés 151 147 

 

 SZB vizsgálatok száma 255 fő+80 iév: 335, szakértői vélemények száma, ebből: 

335 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

Összesen 

Fő 109 3 4 62 77 255+80 

iév: 321 

 

Ebből iskolaérettségi vizsgálatok: 80 fő, 72 fő óvodában marad, 8 fő iskolát kezd. 

 

 

VI.3 A JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. A tagintézmény személyi feltételeinek leírása: 

A tagintézmény személyi feltételei javultak az előző tanévhez képest, egy fejlesztő 

pedagógussal gyarapodott a szakalkalmazotti közösség. 

 

Főállású dolgozói létszám:  

Szakalkalmazott:  

11 fő  

3 fő gyógypedagógus (ebből 1 fő tagint.-ig.h. 6 órában) 
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2 fő pszichológus (ebből egy fő félállásban)  

2 fő logopédus (ebből 1 fő tagint.ig. 4 órában) 

1 fő fejlesztő pedagógus 

1 fő gyógytestnevelő 

1 fő pedagógus 

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: 

  2 fő logopédus 15 óra/hét (5 – 10 óra) 

  1 fő gyógypedagógus (logopédia-szomatoped. végz.): 10 óra (7 ó. logopédia, 3 ó. korai f.) 

  2 fő gyógytestnevelő 10 óra/hét (7 – 3 óra) 

  2 fő konduktor 10 óra/hét (7-3 óra) 

 

Oktatási asszisztens (közfoglalkoztatás keretében): Betöltetlen státusz. 

 

2. A tagintézmény tárgyi feltételeinek leírása: 

Tagintézményünk két telephelyen működik. Az ügyviteli telephelyen a második félévben 

három helyiséget vissza kellett adni használatba a Kádas György Általános Iskolának. 

Átalakítási munkálatokkal sikerült két irodát és egy fejlesztő szobát kialakítani, így a 

feladatellátás zavartalanul folytatódhat Tagintézményünkben.  

A gyógytestnevelés telephely egy általános iskolával közös használatban lévő kisebb épületben 

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

eszközkészlettel működik a gyógytestnevelés feladatellátás. 

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

szakterületen használhatnak új fejlesztő eszközöket, játékokat, vizsgáló eljárásokat, teszteket. 

Az EFOP 3.1.6 pályázati projekt keretében a következőkkel bővült szakmai eszközparkunk: 

SEED Fejlődési Skála, Mill Hill teszt, UNIT-2 teszt. 

 

3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 13-ig: 

 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 36 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

Szakterületi sikerek: 

 A „Gólyafészek” Otthonnal kiegyensúlyozott munkakapcsolatban vagyunk. Pozitív 

visszajelzés a részükről a fejlesztés eredményességéről. 

 Szakmai elvek alapján, nagy körültekintéssel, a jogszabályi kereteket betartva alakítottuk 

a fejlesztő csoportokat. Az eredmények és a gyermekek fejlődése ennek hatékonyságát 

jól bizonyította. 

 A belső mentorállás sikeresen működött. Ideális volt a kommunikáció, a szakmai 

segítségadás új pontjára léptünk. A gyógypedagógusok és a gyógypedagógiai asszisztens 

magas színvonalon működött együtt.  
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Nehézségek: 

 A kliensek számának év közbeni növekedése miatt nehezített volt a fejlesztő órák 

beosztása, sűrűn kellett órarendet módosítani. Az órarend módosítások bonyolították, 

nehézkessé tették a kettős dokumentáció vezetést, az adminisztrációt. 

 A telefonszám nélküli szülőkhöz a jelzés, illetve az információ eljuttatása nagymértékben 

nehezített. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 149 fő, tanácsadásba vont: 9 fő, (ellátatlan 146 

fő) 

 

Szakterületi sikerek: 

 Összességében a hiányzások száma csökkent az előző tanévhez képest, a szülők 

támogatása a logopédiai munka iránt is következetesebb volt.  

 A foglalkozások beindításának előkészítése jól sikerült, a szülői igényeket figyelembe 

véve került kialakításra az órarend és a csoportok.  

 A terápiás munkában nagy előny volt az ambuláns ellátás, partnerré váltak a szülők a 

fejlesztés folyamatában. 

 

Nehézségek: 

 A várólistás, előjegyzett gyermekek száma magas, évek óta szakemberhiánnyal küzd ez 

a szakterület. 

 A külső helyszíneken a fejlesztő helyiségek mérete, berendezése nem megfelelő. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 182 fő, tanácsadásba vont: 46 

fő, (ellátatlan 20 fő) 

 

Szakterületi sikerek: 

 A szülők, a kialakított személyes kapcsolatnak köszönhetően egyre nagyobb szerepet 

vállaltak a gyermekük otthoni fejlesztésében. 

 A belső team munka hatékony a több területen ellátásban lévő gyermekekkel 

kapcsolatban. 

 Két településen (Kisújszállás, Kenderes) magasabb óraszámban biztosítottuk az ellátást 

az óvodákban a fejlesztő pedagógussal kiegészült szakmai teamnek köszönhetően. 

 A fejlesztő foglalkozások tárháza színesedett, beszéd- és nyelvi fejlesztő foglalkozások 

működtek. 

 Tanév végére megszűnt a várólista a pszichológiai ellátás területen. 

 

Nehézségek: 

 Külső helyszíneken kevés lehetőség adódik a szülőkkel történő személyes kapcsolat 

fenntartására. 

 Az órarendek kialakítása nehezített volt a leállás – átállás miatt. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

A tehetség-azonosításba, -gondozásba vont gyermeklétszám: 37 fő, (ellátatlan 0 fő) 
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Szakterületi sikerek: 

 Az előző évben végzett vizsgálatok alapján sikerült elindítani az önismereti csoportokat.  

 

Nehézségek: 

 Csökkent az érdeklődés, a szolgáltatás igénylésének mértéke az intézmények részéről. 

 Az intézmények túlterheltek a saját programjaik, pályázati projektjeik megvalósítása 

miatt, így az időpont egyeztetések nehézkesen valósultak meg. 

 

3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat 

Szakterületi sikerek: 

 Iskolába lépéshez szükséges vizsgálatok gördülékeny lefolyását biztosította a 

szakemberek teljes körű szakmai felkészültsége. 

 Kihelyezett vizsgálatok hatékony és sikeres lebonyolítása, az intézmények minden 

feltételt biztosítottak. 

 Az esetkonzultációk, szakmai teamek hatékonyan segítették a kliensek érdekeit szolgáló 

legjobb döntés meghozatalát. 

 

Nehézségek: 

 Óraszámcsökkentés okozta vizsgálati rend folyamatos megváltozása, ami nehezen 

kivitelezhetővé tette a gyógypedagógiai és pszichológiai vizsgálatok egy napon történő 

lefolytatását. 

 

4. Gyógytestnevelés: 

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

 

Szakterületi sikerek: 

 Az autista gyermekeknél nehezen érhető el a közreműködés, de ennek ellenére tanév 

végére már segítséggel végrehajtották a feladatokat, ami komoly eredménynek számít. 

 A Szent Pál Marista Általános Iskola és a Szentannai Sámuel Szakközépiskola teljes 

mértékben támogatta a gyógytestnevelésre járó tanulókat. Megfelelő eszközökkel, terem 

biztosításával, (a középiskola uszodai foglalkozások megtartásával, vízi speciális 

eszközök használatával) segítette elő az eredményes ellátást.  

 

Nehézségek: 

 Tanév elején a Szent Pál Marista Általános Iskola közel 50 tanulója számára az ellátás 

megszervezése. 

 Az eszközparkunk továbbra is szegényes. 

 Kisújszálláson továbbra sem működik megfelelően a gyermekek, tanulók 

gyógytestnevelésre utalása, a védőnők és az orvosok között nem megfelelő a 

kommunikálás, nincs meg a megfelelő információ áramlás. 

 

5. Egyéb tevékenységek: 

5.1 Saját, tagintézményi, megvalósult pályázati programok felsorolása  

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez-

vény 

időpontja 

Célcsoport-

ja 

Megvaló

-sítók 

Részt-

ve 

vők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményessége 
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1. Játékos 

kavalkád 

2019.09.25. Korai 

fejlesztés-

ben 

részesülő 

gyermekek 

és 

családjaik 

Vargáné 

Kerti 

Anikó,  

Zsoldos 

Erzsébet, 

Takács 

Mónika, 

Marsi 

Noémi 

22 fő A korai 

fejlesztésre járó 

gyermekek és 

családjaik 

megtapasztalhattá

k a közösség építő 

erejét, a szülők 

érezhették, hogy 

problémájukkal 

nincsenek 

egyedül, 

segítséget kaptak 

gyermekük 

további fejlesztési 

lehetőségeihez. 

2. „Induljunk?!” 

- játékos 

délelőtt, 2. 

alkalom 

2019.10.17. 2,5 - 5 év 

közötti 

kisgyermek

ek és 

szüleik 

Pergéné 

Deli 

Katalin 

Marsi 

Noémi 

8 

kisgyer

mek 6 

szülőve

l, 

A rendezvény 

elérte kitűzött 

célját, felhívtuk a 

szülők figyelmét 

a nyelv- és 

beszédfejlődési 

zavar 

veszélyeztetettség 

korai 

életszakaszban 

történő 

azonosításának 

jelentőségére. 

3. Szakmai 

workshop: 

Vizuális 

terápia, 

grafomotoros 

fejlesztés 

2019.11.13. óvodapedag

ógusok, 

szülők 

Marsi 

Noémi 

Vargáné 

Kerti 

Anikó 

22 fő A rendezvényen 

résztvevők 

betekintést 

kaphattak a 

művészet alapú 

módszerek 

elméletébe és 

saját élményű 

gyakorlatába. 

4. Szakmai 

műhelyfoglal

kozás, belső 

tudásmegoszt

ás a megyei 

társ 

tagintézmény

ek 

szakemberei 

számára - 

Tagintézmén

yi arculat 

2020.02.18 tagintézmén

yek 

szakalkalma

zottai 

Zsoldos 

Erzsébet, 

Kunné 

Monoki 

Andrea, 

Orosz 

Máténé 

29 fő Tudásmegosztás, 

a Tagintézmény 

egyéni 

arculatának 

bemutatása a 

társtagintézménye

k munkatársainak. 
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bemutatása: 

korai 

fejlesztés, 

tehetséggond

ozás, NT 

gyógypedagó

giai fejlesztés 

 

5.2 Tagintézményi saját programok felsorolása 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso - 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

(szövegesen) 

1. SZB Fórum 

vezetőknek - 

IÉV 

2019. 11. 06. Intézmény

vezetők 

Zsoldos 

Erzsébet, 

Kunné 

Monoki 

Andrea, 

Kacsándi 

Bernadett, 

Takács 

Mónika 

21 fő Az 

intézményveze

tők sok 

hasznos 

információval 

távoztak a 

rendezvényről. 

A jogszabályi 

változások 

tisztázásra 

kerültek. 

2. A Jász-

Nagykun-

Szolnok 

Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Karcagi, 

Kunhegyesi 

és 

Tiszafüredi 

Tagintézmén

ye 

„Gyógytestne

velés éve” 

alkalmából 

rendezett 

szakmai nap. 

2019.11.25 A 

tagintézmé

nyek 

dolgozói 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia, 

Mályiné 

Koór 

Cecília, 

Illyésné 

Nagy Olga 

18 fő A tagintézmé-

nyek 

szakalkalma-

zottai 

megismerhet-

ték egymás jó 

gyakorlatait, 

tapasztalatot 

cseréltek és 

betekintést 

nyertek a 

tagintézmé-

nyekben 

megvalósuló 

gyógytestne-

velés 

feladatellátás-

ba. 

 

5.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2019/2020. tanév 91 

 
 

1. Gond van a 

gyermekkel. Ki 

segíthet? – 

Tiszafüred – EFOP 

pályázat 

2019.08.23. Mári 

Jánosné, 

Takács 

Mónika, 

Szabó 

Andrea 

Judit, 

Zsoldos 

Erzsébet, 

Vargáné 

Kerti Anikó 

Új információk és új szakmai 

kapcsolatok szerzése. 

Szakmai megerősítés. 

2. A magyar 
tehetséggondozó 
társaság (MTT) 
megalakulásának 30. 
évfordulója 
alkalmából 

rendezett 

konferencia 

2019.09.20-

21. 

Orosz 

Máténé 

Szakmai kapcsolatok építése a 

tehetséggondozókkal. 

3. KTKT Szakmaközi 

megbeszélés 

2019.10.22. Takács 

Mónika 

Karcagi Járás gyermekvédelmi 

ellátásban dolgozó 

pszichológusokkal 

kapcsolattartás, információ csere. 

4. „Hatékony tanulási 

technikák 

alkalmazása az 

iskolai tanulásban” 

– Kunhegyes – 

EFOP pályázat 

2019.11.20. Takács 

Mónika, 

Kacsándi 

Bernadett 

Új információk szerzése, illetve 

szakmai megerősítés. 

5. NPK – Szakmai 

nap a vezetői 

feladatokról 

2019.11.20. Zsoldos 

Erzsébet, 

Vargáné 

Kerti Anikó 

Új információk szerzése, illetve 

szakmai kapcsolatok építése. 

6. „Gyermek és 

ifjúságpszichiátria, 

addiktológiai és 

mentálhigiénés 

ellátórendszer 

infrastrukturális 

feltételeinek 

fejlesztése” projekt 

keretén belül – 

Workshop 

2019.11.29. Zsoldos 

Erzsébet, 

Kunné 

Monoki 

Andrea, 

Kacsándi 

Bernadett, 

Takács 

Mónika 

Új ismeretek szerzése, illetve 

kapcsolattartás erősítése. 

7. „Szépen szól-e?” 

kiadvány bemutató 

konferencia – 

EFOP pályázat 

2019.12.12. Kunné 

Monoki 

Andrea, 

Zsoldos 

Erzsébet, 

A Szól-e? logopédia 

szűrőanyaghoz készített 

fejlesztőfüzet megismerése. 
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Vargáné 

Kerti 

Anikó, 

Marsi 

Noémi, 

Mári 

Jánosné 

Pergéné 

Deli Katalin 

8. MATEHETSZ 

Konferencia 

Budapest  

2020.02.27 Orosz 

Máténé 

Beszámoló a más tagintéz-

ményekben folyó tehetség-

koordinátori munkáról 

9. TEHETSÉGUTAK 

V4 

KONFERENCIÁRA 

2020.06.04. Orosz 

Máténé 

Jó gyakorlat megismerése a V4 

országokból, a tehetségek és a 

támogatók közös útjának meg-

ismerése. 

 

5.4 A tagintézmény továbbtanulóinak felsorolása 

Ssz Tovább tanuló 

kolléga neve  

Képzés típusa  Képző intézmény  Évfolyam 

1

. 

1. 

Marsi Noémi gyógypedagógiai 

alapképzés logopédia 

szakirányon 

ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar 

2. éves 

 

 

2. 

Rab Viktorné gyógypedagógia 

alapképzés 

szomatopedagógia 

szakirányon 

ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar 

2. éves 

 

3. 

Kacsándi Bernadett gyógypedagógus 

szakvizsga 

ELTE Bárczi G. 

Gyógyped. Kar - 

Budapest 

2. év, 

hala

sztot

t 

4 

4. 

Szabó Andrea Judit tanácsadó 

szakpszichológus  

ELTE PPK - Budapest  

2. éves 

 

 

5.5 A tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései  

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időintervalluma 

1. Kacsándi Bernadett 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Zsoldos Erzsébet  

Takács Mónika 

SEED fejlődési 

skála 

Budapesti Korai 

Fejlesztő Központ 

2019.09.19-10.25 

2. Kacsándi Bernadett DPV Szolnok 2019.09.07-28 

3. Kacsándi Bernadett A 

matematikatanulás 

zavarai 

Szolnok 2019.10.04-18 
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4. Takács Mónika UNIT 2 Budapest 2019.09.11-12 

5. Zsoldos Erzsébet 

Mári Jánosné  

GMP dignosztika Szolnok 2020.01.16-18 

 

5.6 A szabadon választható 2 nap terhére  

Ssz A kolléga neve  Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

1. Marsi Noémi Mesezene 

Konferencia 

Törökbálint, 

Művelődési Kp. 

A mesezene módszer 

alkalmazási 

lehetőségei. 

2. Orosz Máténé Kreativitásfejlesztés 

és tehetséggondozás 

2019.november 27.  

Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Szolnok, 10 óra 

Önismereti gyakorlat 

3. Orosz Máténé Fegyvertelen 

játszótárs-tapasztalati 

tanuláson alapuló 

erőszak-megelőző és 

konfliktuskezelő 

program. 

2020.01.15-17. 

Szolnok, 30 óra Gyakorlatias játékok 

 

5.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában, tagintézményi delegáltak  

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Takács Mónika 

2. Nevelési tanácsadás Vargáné Kerti Anikó 

3. Logopédia Pergéné Deli Katalin 

4. Korai fejlesztés Vargáné Kerti Anikó 

4. Gyógytestnevelés Illyésné Nagy Olga 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Orosz Máténé 

7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8.  Intézményi Önértékelés Zsoldos Erzsébet 

9. Mérés, értékelés Zsoldos Erzsébet 

 

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

tagintézményben és telephelyen: 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1.  Szabó Andrea Judit 2020.03.30. S 

 

5.9 A tagintézmény és telephely 2019/2020. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és 

nehézségei: 

Tagintézmény és telephely sikerei Tagintézmény és telephely nehézségei 

Az új vezetőtárssal lendületes 

munkavégzés, eredményes 

munkakapcsolat.  

A rendkívüli helyzetben a folyamatos működés, 

az online ellátás megszervezése.  
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Az EFOP. 3.1.6 pályázati projekt 

befejezése, az eredeti ütem tartása. 

Szakember hiány logopédiai ellátás, korai 

fejlesztés és gondozás szakterületeken. 

A logopédiai ellátás területén hatékony 

előkészítés, jó ütemezés, időben induló 

terápiás ellátás.  

A szakértői bizottsági tevékenység 

szakterületen jelentősen csökkent a 

felülvizsgálatok száma, ami átszervezést tett 

szükségessé.  

A nevelési tanácsadásban a pszichológiai 

ellátásban fordított óraszám jelentősen 

növekedett, tanév végére a várólista 

megszűnt.  

A gyógytestnevelés eszközparkja szegényes, 

hiányos. 

Az iskolakészültség megállapítására 

irányuló vizsgálatok és a kihelyezett 

szakértői vizsgálatok szakszerű, 

zökkenőmentes lebonyolítása.  

A kiemelten tehetséges gyermeke/tanulók 

ellátásának koordinációja szakterületen csökkent 

az érdeklődés, a szolgáltatás igénylésének 

mértéke az intézmények részéről. 

Az intézmények túlterheltek a saját programjaik, 

pályázati projektjeik megvalósítása miatt, így az 

időpont egyeztetések nehézkesen valósultak meg. 

 

Gyógytestnevelés ellátásba egy új 

intézmény, közel 50 tanulójának, 

eredményes bekapcsolása.  

Az INYR elégtelen működése. 

Az előző évi tehetségszűrésekre épülő 

önismereti csoportok beindítása. 

Az ügyviteli telephelyen megvalósuló, átalakító 

munkálatok, három helyiség kiiktatása, 

visszaadása az általános iskolának.  

Az online fejlesztés megvalósítása, a 

rendkívüli veszélyhelyzet kezelése.  

 

A tagintézmény helyiségeit érintő 

átalakítási munkálatok rövid idő alatt 

történő megvalósulása a folyamatos 

működés biztosítása mellett. 

 

 

5.10 A tagintézmény saját együttműködései:  

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács A tehetséggondozás szakterületen 

tudásmegosztás, kapcsolati háló építése, 

szakmai tapasztalatcsere. 

 

5.11 Kapcsolatok 

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 rendszeres szakmai támogatás, valamint 

szakember-szakember kooperáció formájában. 
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 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 pszichológus mentora Csíkné Gábli Erika, a Fegyverneki Telephely 

pszichológusa, aki a JNSZMPSZ Gyakornoki szabályzatában foglaltak szerint nyújt 

szakmai segítséget a pályakezdő kolléganőnek. 

 A megyei munkaközösségi foglalkozásokon aktív szakmai kapcsolattartás valósult meg 

az azonos szakterületen dolgozó szakalkalmazottak között, valamint lehetőség nyílt 

tudásmegosztásra, kérdések megvitatására, egymás szakmai támogatására. 

 

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. 

 

5.12 Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések 

Főállású szakalkalmazottak 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Kunné Monoki 

Andrea 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Zsoldos Erzsébet 

Dokumentáció ellenőrzés, nevelési tanácsadás 

és szakértői bizottsági szakterületen 

2. Mári Jánosné Vargáné Kerti 

Anikó 

Dokumentáció ellenőrzés és fejlesztő 

foglalkozás látogatása nevelési tanácsadás 

szakterületen 

3. Takács 

Mónika 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Dokumentáció ellenőrzés, nevelési tanácsadás 

szakterületen 

4. Illyésné Nagy 

Olga 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Dokumentáció ellenőrzés és fejlesztő 

foglalkozás látogatása gyógytestnevelés 

szakterületen 

5. Kacsándi 

Bernadett 

Vargáné Kerti 

Anikó, 

Zsoldos Erzsébet 

Dokumentáció ellenőrzés és fejlesztő 

foglalkozás látogatása nevelési tanácsadás és 
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gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 

gondozás szakterületen 

Dokumentáció ellenőrzés szakértői bizottsági 

szakterületen 

6. Szabó Andrea 

Judit 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Dokumentáció ellenőrzés és esetkonzultáció 

nevelési tanácsadás szakterületen 

7. Marsi Noémi Vargáné Kerti 

Anikó 

Dokumentáció ellenőrzés nevelési tanácsadás 

szakterületen 

8. Pergéné Deli 

Katalin 

Zsoldos Erzsébet Dokumentáció ellenőrzés és fejlesztő 

foglalkozás látogatása logopédia szakterületen 

9. Orosz Máténé Zsoldos Erzsébet Dokumentáció ellenőrzése kiemelten 

tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának 

koordinációja szakterületen 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott szakalkalmazottak 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Szendrei Orsolya Zsoldos Erzsébet Dokumentáció ellenőrzése logopédia 

szakterületen 

2. Toldiné 

Tölgyvári Rita 

Zsoldos Erzsébet Dokumentáció ellenőrzése logopédia 

szakterületen 

3. Tóth Péterné Zsoldos Erzsébet Dokumentáció ellenőrzése logopédia 

szakterületen 

 

A munkatervben a 2. félévre tervezett ellenőrzések a rendkívüli helyzet miatt elmaradtak. 

 

Az online fejlesztő munka és a dokumentáció elemzés alapján kiállított szakértői vélemények 

ellenőrzése 03. 16-tól a tanév végéig folyamatosan megvalósul. Az ellenőrzés során minden 

szakalkalmazott szakmai munkájának ellenőrzése megtörténik, mely kiterjed az online 

kiküldött fejlesztő anyagokra, feljegyzésekre, szakértői véleményekre, az INYR vezetésre. 

 

5.13 Innovációk az intézményben, tagintézményben 

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás szakterületen kihelyezett szakmai 

team megbeszélést tartottunk a „Gólyafészek Otthon” dolgozóival az első félév végén. 

Szeretnénk folytatni a helyszíni megbeszélések megszervezését, megtartását félévente, 

valamint szükség esetén. A team foglalkozások célja a home tréning erősítése, esetkonferencia, 

esetelemzés megvalósítása a hatékonyabb fejlesztő munka érdekében. 

 

5.14 Javaslatok, kérések a következő tanévre 

 Kérjük, hogy a tisztítószerek rendelése az igényekhez legyen igazítva. 

 Javasoljuk, hogy a vezetői alkotói nap továbbra is felhasználható legyen a következő 

tanévben. 

 A gyógytestnevelés eszközkészletét szeretnénk bővíteni. 

 

5.15 Egyéb: 

Tagintézményi szakmai napok: 

Ssz. Dátum Tevékenység, program megnevezése 

1. 2019.10.03. Tagintézményi közösségi program  
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2.  2019.11.25. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Karcagi, Kunhegyesi és Tiszafüredi Tagintézménye 

„Gyógytestnevelés éve” alkalmából rendezett szakmai napja 

3. 2019.12.17. Évzáró munkaértekezlet, karácsonyi ünnepség  

4. 2020.06.16. Tagintézményi tanévzárás, pedagógus nap 

 

6. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 16-tól június 8-ig: 

 

6.1 Korai fejlesztés 

Az online korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 35 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei: 

 A szülők elfogadták ezt a helyzetet, pontosan jeleztek vissza, gyakran küldtek fotókat, 

videókat. A megbízási szerződéssel dolgozó kollégák gyerekeinek átvétele 

zökkenőmentes volt. 

 

Nehézségek: 

 A „Gólyafészek” Otthonból sokáig nem érkezett visszajelzés, így nem volt kontroll. A 

fejlesztés irányának meghatározása teljesen a gyógypedagógus döntésén alapult és nem a 

gyermek igényei és fejlődése szerint. 

 A személyes találkozások hiánya volt a legnagyobb nehézség. 

  

6.2 Logopédiai ellátás 

Az online logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 119 fő, (ellátatlan 5 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei: 

 Néhány kivétellel minden kliens bekapcsolása az online ellátásba sikeres volt. 

 A szülők sok esetben részletes beszámolót, fényképet, videókat is csatoltak a 

visszajelzésükhöz.  

 Sikerült érdekes, változatos, különleges feladatokkal eredményesen megvalósítani a heti 

gyakorlást, melyet a szülői visszajelzések és a beindított kontakt órák tapasztalatai is 

igazolnak. 

 

Nehézségek: 

 A szülők megkeresése és bekapcsoltatása az emailes rendszerbe. A nagy kliensszám miatt 

komoly előkészítő, szervező munkát igényelt. 

 A szülői visszajelzések begyűjtésére egy darabig nagy figyelmet kellett fordítani. 

 Nehéz volt időben keretek közé szorítani az ellátást, mert a szülők általában akkor 

keresték a szakembereket, kértek tanácsot vagy segítséget, amikor ők ráértek, akár késő 

este is. 

 

6.3 Nevelési tanácsadás 

Az online nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 127 fő, (ellátatlan 6 

fő) 

 Ebből pszichológiai online gondozás: 32 fő 

 Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 95 fő  
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A szakterületi online ellátás sikerei: 

 Szakmai kihívást, megújulási lehetőséget adott az új ellátási forma a kollégáknak. 

 A kezdeti nehézségek után eredményesen zajlott az online ellátás. 

 A rendkívüli időszakra kevés gyermek ellátását kellett felfüggeszteni. 

 

Nehézségek: 

 Sok energiát vett el a szülők utáni telefonálás. Nehezen lehetett rávenni őket a rendszeres 

visszajelzésre. 

 Hátrány, hogy néhány gyermek ellátás nélkül maradt. 

 

6.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

Az online tehetség-azonosításba, - gondozásba vont gyermeklétszám: 21 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei: 

 Az online ellátás keretein belül sikerült pedagógus konzultációkat, tanácsadásokat 

megvalósítani. 

 

Nehézségek:  

 A személyes kapcsolattartás hiányában nagyon nehéz az eredményességet megítélni. 

 

6.5 Szakértői bizottsági tevékenység  

6.5.1 A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 26 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 1 db 

 

6.5.2 Június 2-től: 

 SZB vizsgálatok száma 20 fő, ebből: 

Aktuális állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Egyéb 

Fő 16 0 2 2 0 

 Ebből eredmény szerint: 

 SZB vizsgálatok száma 20 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább 

Megyei SZB 

BTMN Tan. gyengeség Ép Egyéb 

Fő 3 14 0 3 0 

 

Hagyományostól eltérő szakértői vélemény készítés folyamatában megtapasztalt szakterületi  

 

Sikerek: 

 A dokumentumelemzés alapján történő szakértői vélemény készítésében szerzett 

tapasztalatok új kompetenciákat fejlesztettek. 

 

Nehézségek: 

 Kevés információ állt rendelkezésünkre a gyermekekről, emiatt sok plusz 

telefonálgatással járt egyes intézmények irányába az előzmények, aktuális állapotra 

vonatkozó jellemzők begyűjtése. 

 A minimális mennyiségű felülvizsgálatok száma miatt az óraszámok folyamatos 

átszervezése problémát jelentett. 
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 Az INYR elégtelen működése heteken keresztül nehezítette a munkát, a csatolmányokat 

nem lehetett feltölteni, ez nagyban gátolta a pontos munkavégzést. 

 

6.6 Gyógytestnevelés 

Az online gyógytestnevelés ellátásba vont tanulólétszám: 150 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei: 

 Nem volt ellátatlan tanuló.  

 Minden szülőtől, tanulótól érkezett visszajelzés.  

 

Nehézségek:  

 Az email címek összegyűjtése, csoportok létrehozása (az ezzel járó adminisztráció) 

illetve az óraadó kollégák tanulóinak átvétele komoly előkészítő, logisztikai, szervező 

munkát kívánt.  

 Sok szülő nehezen értette meg, hogy ne közösségi csatornákon küldjön visszajelzést, 

hanem az elküldött emailre válaszoljon.  

 

7. A tanév összesítő adatai (kontaktban történő ellátás szeptembertől júniusig  -  1. oszlop; 

csak online ellátás – 2. oszlop): 

Szakszolgálati terület 1. 

Összes ellátotti létszám 

(fő) 

2. 

Ebből online ellátásban 

részesült (fő) 

Korai fejlesztés 36 35 

Logopédia ellátás 146 119 

Nevelési tanácsadás 182 127 

Tehetséggondozás 37 21 

Gyógytestnevelés 166 150 

 

 SZB vizsgálatok száma 143 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 138 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

Összesen 

Fő 30 2 3 82 26 143 

 

Szakalkalmazotti közösségünk a 2019/2020-as tanév munkatervében megfogalmazott 

pedagógiai szakszolgálati és tagintézményi céloknak megfelelően végezte szakmai munkáját. 

Az első félévben kiemelt szerepet kapott a „Gyógytestnevelés Éve” programsorozat 

megvalósítása. A második félévben a rendkívüli helyzet okán bevezetésre került online ellátás 

új feladatok elé állította a kollektívát, mely megvalósítása sikeres, eredményes volt. Aktív, 

programokkal, képzésekkel teli időszakkal zártuk az EFOP 3.1.6. pályázat tagintézményi 

projektjét. 
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VI.4 A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény  

Zsidóné Kádár Terézia 

tagintézmény-igazgató 

 

 

Bevezetés 

Szakmai munkánkat a 2019/2020. tanévben 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, valamint az idei tanév kiemelt szakszolgálati 

feladata, a „Gyógytestnevelés Éve” kapcsán tervezett programok mellett részt veszünk a 2019. 

novemberében kezdődött „EFOP-VEKOP-1.9.5 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi 

fejlesztése” projektben is. 

 

1. A tagintézmény személyi feltételei: 

A 2019/2020. tanévet 3 főállású gyógypedagógussal, 6 megbízási szerződéssel alkalmazott 

szakemberrel és 1 óraadó pszichológussal kezdtük. 2019. nyarán távozott Tóthné Babó Szilvia, 

akinek a helyére Balláné Tóth Éva gyógypedagógus kolléganő érkezett. Személyi feltételeinket 

javította a határozott idejű (2019. októbertől - 2020. február 29-ig) munkaszerződéssel nálunk 

dolgozó Fischera Wanda pszichológus is. Munkánkat nagymértékben segítette Csíkné Gábli 

Erika – pszichológus óraadó kolléganő, aki az EFOP -3.1.6 pályázat megvalósításába is 

bekapcsolódott. A szakszolgálati titkári feladatokat 2018. november 1-től Nagy Szabina 

távollétében (GYED) az idei tanévben is Tóth Ildikó látja el. Változás történt a takarító 

személyében is. A takarítási feladatokat Nagy Andrásné helyett, 2020. május 18-tól Ábel 

Lászlóné végzi tagintézményünkben. 

 

2. A tagintézmény tárgyi feltételei: 

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

tekintetében javulás tapasztalható. Az ősz folyamán az épület süllyedéséből adódóan 

szükségessé vált a bejárati ajtó előtti terület újrabetonozása, hogy ne álljon meg a víz és a tél 

beálltával az ne jegesedjen. Az épületben a vizsgálatok és a foglalkozások megtartásához 

rendelkezésre álló helyiségek megfelelő feltételt biztosítanak a szakmai munka végzéséhez, 

valamint kisebb közösségi rendezvények, műhelyfoglalkozások megtartásához. Szakmai 

eszközparkunk az EFOP 3.1.6 pályázat segítségével tovább gyarapodott. Beszerzésre került a 

korai fejlesztésben jól használható SEED vizsgáló eszköztár, egy tornaszőnyeg, valamint egy 

projektor és vetítővászon is. Informatikai eszközparkunk a szakalkalmazotti létszámnak 

megfelelő.   

 

3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 13-ig: 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 7 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan: nincs) 

3 fő mozgásfejlesztését a JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézménye végzi, illetve 2 fő 

ellátása tagintézményünkben 2020. február 24-én megszűnt. 

 

Sikerek a korai fejlesztés terén: 

 A járásból hozzánk tartozó összes gyermeknek biztosítani tudjuk az ellátást. A komplex 

gyógypedagógiai fejlesztést tagintézményünkben, a mozgásfejlesztést a JNSZMPSZ 

Törökszentmiklósi Tagintézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján. 
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 A gyermekekkel és szüleikkel kialakított pozitív együttműködésen alapuló sikeres 

fejlesztő munka eredményeképpen a gyermekek önmagukhoz mért pozitív irányú 

fejlődése. 

 Az idei tanévben második alkalommal rendeztük meg „Mikulásváró” délutánunkat, ahol 

a fejlesztésre járó gyermekek szüleikkel vettek részt, segítve ezzel a családokkal 

kialakított együttműködést.  

 

Nehézségek a korai fejlesztés terén: 

 Életkoruknál, fizikai állapotuknál fogva a gyerekek gyakran megbetegszenek, a kieső 

órákat nehéz pótolni. 

 Az együttműködés hiányos a szülők részéről, legtöbbször egyoldalú a kommunikáció. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 74 fő (tavalyról visszamaradt:12),  

tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan: nincs) 

Elvégzett Szól-e? szűrések: 150 fő; részletes vizsgálat: 62 fő. 

         

Sikerek a logopédiai ellátás terén: 

 A gyerekek szívesen járnak a foglalkozásokra, igyekezetük nyomán tapasztalható a 

hangképzési javulás. 

 A foglalkozásokról csak betegség miatt hiányoznak. 

 A kunhegyesi gyerekek ellátása kapcsán a gyógypedagógusokkal kialakított jó kapcsolat, 

ami segíti a terápiás munkát. 

 A szülők és óvónők szívesen veszik a szakemberek javaslatait, gyakran kérnek segítséget, 

tanácsot.  

 

Nehézségek a logopédiai ellátás terén: 

 A szülők nem érzik saját felelősségük fontosságát, bár tanácsot kérnek, de kevesen 

gyakorolnak otthon a gyermekükkel, ezért a heti egy alkalom kevés az 

eredményességhez.  

 A beszédhibát tekintve heterogén összetételű csoportösszetétel nehezíti a szakmai munka 

sikerességét. 

 Emelkedik a nehezen kezelhető (viselkedés- és figyelemproblémás) gyermekek száma, 

akik zavarják, negatívan befolyásolják a foglalkozás menetét. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: képességfejlesztés:130 fő; 

pszichés gondozás: 17 fő; tanácsadásba vont: 21fő, (ellátatlan/pszichológiai terápiás várólistán: 

2 fő) 

 

Sikerek nevelési tanácsadás terén: 

 A partnerintézményeinkkel kialakított jó kapcsolat segíti a fejlesztő munka 

hatékonyságát. 

 Naprakész, építő jellegű kapcsolat a vezető óvónőkkel és az óvónőkkel. 

 A szülők, többségi pedagógusok együttműködésének fontosságát nyílt napokkal 

erősítjük, melynek nyomán a konzultációs lehetőségeket kihasználva kölcsönösen 

segítjük egymás munkáját. 

 A pszichológiai gondozásra jelentkezők körében nincs lemorzsolódás. 
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 A pszichológiai terápiákon rendszeres a részvétel, a szülők a terápiás célok kitűzésében 

együttműködőek. 

 

Nehézségek a nevelési tanácsadás terén: 

 Néhány óvodában a fejlesztésre alkalmas nap egyeztetése, az óvodai programokhoz 

való alkalmazkodás, illetve a megfelelő méretű fejlesztőhelység hiánya. 

 A településeken tartott foglalkozásoknál a szülőkkel való kapcsolattartás. 

 A településekre való utazáshoz a saját autó használata.  

 A szülők a pszichológiai kérelmek indoklását szűkszavúan fogalmazzák meg, ami 

megnehezíti a problémával kapcsolatos előzetes tájékozódást és felkészülést. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

A tehetség-azonosításba, - gondozásba vont gyermeklétszám: 24 fő, (ellátatlan: nincs) 

 

Sikerek a tehetséggondozás terén: 

 A pedagógusok az óvodában és az iskolában, valamint a szülők és gyerekek is örömmel 

fogadják a lehetőséget. 

 A tavalyi óvodában végzett fejlesztő munka visszaköszön az idei tanévben az első 

osztályosok teljesítményében. 

 

Nehézségek a tehetséggondozás terén: 

 Az adminisztrációs terhek nehezítik a szakmai munkát. 

 

3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat 

Az idei tanév új feladata volt a törvényi változások miatt, az Oktatási Hivatal által delegált  

iskolaérettségi vizsgálatok végzése. A korábbi évek hasonló vizsgálataihoz képest, jelentősen 

magasabb számban, összesen 30 kirendelt vizsgálatot végeztünk el. 

 

Sikerek a szakértői tevékenység terén: 

 A szakértői vélemények elkészítésénél betartjuk a törvény által előírt határidőket. 

 Minden korosztály számára rendelkezünk pszichológiai tesztekkel. 

 

Nehézségek a szakértői tevékenység terén: 

 Az intézmények tájékoztatása ellenére gyakori a hiányosan kitöltött, illetve a 

hiánypótlásra visszaküldött vizsgálati kérelem. 

 Az egy intézményből egyszerre érkező több vizsgálati kérelem, ami kapacitás hiány miatt 

megnehezíti a törvény által előírt vizsgálati behívás határidőinek betartását. 

 Egyre több az összetett, nehéz eset, illetve azok az esetek, ahol nem feltétlenül a szakértői 

vizsgálat jelentené a probléma megoldását, hanem pl. a nevelési tanácsadás keretében 

végzett pszichológiai terápia. 

 

4 Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 16 fő, (ellátatlan: nincs) 

 

Sikerek a gyógytestnevelés terén: 

 A gyógytestnevelés órák maximális létszámmal működnek. A gyerekek szívesen járnak, 

a szülők elégedettek és támogatóak. 
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Nehézségek a gyógytestnevelés terén: 

 Az iskola termének túlterheltsége miatt a heti 3 óra helyett csak heti 2 óra valósulhatott 

meg.  

 

5. Egyéb tevékenységek: 

5.1 Saját, tagintézményi megvalósult pályázati programok felsorolása  

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcsoport-

ja 

Megvaló-

sítók 

Részt--

vevők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

(szövegesen) 

1. „Tagintézmé-

nyi arculat 

bemutatása”- 

 a Mezőtúri 

tagintézmény 

látogatása 

intézményünk 

be- 

szakalkalmazot

tak 

tapasztalatcse-

réje a 

szakszolgálati 

feladatok 

ellátásában 

 

2019.10.08. 

 

szakszolgá-

lati szakem-

berek 

 

Balláné 

Tóth Éva 

 

Szabó 

Zoltánné 

 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

 

 

 

11 

A rendezvény 

elérte a célját, a 

szakmai 

tapasztalatcsere

a jó 

gyakorlatok 

megbeszélése 

mindkét 

tagintézmény 

számára 

hasznos volt. 

2. „Hatékony 

tanulási 

technikák 

alkalmazása az 

iskolai 

tanulásban”- 

című szakmai 

előadás- 

félnapos 

indikátor 

rendezvény 

 

2019.11.20. 

 

pedagógu-

sok 

Balláné 

Tóth Éva 

 

Szabó 

Zoltánné 

 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

 

35 A rendezvény 

elérte a célját, 

elősegítette az 

intézmények-

kel, pedagógu-

sokkal való 

kapcsolat 

megerősítését. 

3. Öt alkalmas 

„Meseterápiás 

önismereti 

csoport alsó 

tagozatos 

tanulóknak” 

2019.11.5.-

2019.12.02. 

általános 

iskolás 

diákok 

Csíkné 

Gábli 

Erika 

24 A tervezett 

elemeket, 

foglalkozások 

céljait minden 

alkalommal 

sikerült 

megvalósítani. 

4. „Sikert& 

Kudarc” 

tréning 

középiskolás 

diákoknak 

2020. 

02.24-25. 

középisko-

lás diákok 

Víghné 

Károlyi 

Katalin 

19 A tervezett 

elemeket, 

foglalkozások 

céljait minden 

alkalommal 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2019/2020. tanév 104 

 
 

osztályfőnöki 

óra keretében 

sikerült 

megvalósítani. 

5. Szülői fórum a 

korai ellátás, 

gondozás 

lehetőségeiről 

2020. 06.10.  

szülők 

Balláné 

Tóth Éva 

 

Szabó 

Zoltánné 

 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

 

Tóth 

Ildikó 

5 A rendezvény 

elérte a célját, 

elősegítette a 

szülőkkel való 

kapcsolat 

megerősítését. 

Az 

elégedettségi 

kérdőívek 

alapján a 

rendezvény 

sikeres volt. 

 

5.2 Tagintézményi saját programok felsorolása 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso - 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

(szövegesen) 

1. Szülői fórum 

a prevenciós 

ellátásról és 

az elvégzett a 

logopédiai 

szűrések 

eredményei-

ről - 

Kunhegyes 

óvoda 

 

2019.09.04. óvodások 

szülei 

Rajna 

Jánosné 

Balláné 

Tóth Éva 

 

Szabó 

Zoltánné 

 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

12 A szülők 

tájékoztatást 

kaptak a 

szűrések 

eredményei-

ről és a 

további 

fejlesztési 

lehetőségek-

ről. 

2. A 

megváltozott 

beiskolázási 

törvény 

kapcsán 

tájékoztató 

fórum óvoda-

vezetőknek 

2019.10.16. Óvodave-

zetők 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

14 A fórum 

lehetőséget 

teremtett a 

törvényi 

változások 

megbeszélésé

re és az 

együttműkö-

désre. 

3. A 

„Gyógytest-

nevelés Éve” 

kapcsán 

tájékoztató 

szülői 

értekezlet a 

2019.09.18. általános 

iskolások 

szülei 

Sághy Judit 

 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

 

10 A szülők 

tájékoztatást 

kaptak a 

gyógytestne-

velés 

szükségesség

éről. 
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gyógytestne-

velésről 

4. A 

„Gyógytest-

nevelés Éve” 

kapcsán 

tájékoztató 

szülői 

értekezlet a 

gyógytestne-

velésről 

2019.09.23. óvodások 

szülei 

Sághy Judit 

 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

31 A szülők 

tájékoztatást 

kaptak a 

gyógytestne-

velés 

szükségesség

éről. 

5. Fogadó óra - 

tájékoztatás a 

prevenciós 

csoportban 

résztvevő 

gyermekek 

szüleinek - 

Abádszalók 

Hat szín 

virág Óvoda  

2019.10.21 óvodások 

szülei 

Szabó 

Zoltánné 

 

Balláné 

Tóth Éva 

15 A szülők 

tájékoztatást 

kaptak a 

szűrések 

eredményei-

ről és a 

további 

fejlesztési 

lehetőségek-

ről. 

6.  „Az ősz 

színei” – 

kreatív 

pályázat 

óvodásoknak 

2019.10.30. óvodás 

gyerekek 

Szabó 

Zoltánné 

 

Balláné 

Tóth Éva 

27 A program 

sikeres volt. 

7. Kerekasztal 

beszélgetés a 

korais 

ellátással 

kapcsolatban 

érintetteknek 

2019.11.19. gyermekjó

léti 

szolgálat 

szakembe-

rei 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

 

Balláné 

Tóth Éva 

4 Az érintett 

szakemberek-

kel sikerült 

megbeszél-

nünk a korais 

ellátás 

kapcsán 

felmerülő 

nehézségein-

ket. 

8. Mikulásváró 

a korai 

fejlesztésben 

részesülő 

gyerekeknek 

és szüleiknek 

 

2019.12.04. korais 

ellátásban 

részt vevő 

gyerekek 

és szüleik 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

 

Balláné 

Tóth Éva 

7 A program 

oldott 

hangulata 

hozzájárult a 

szülőkkel 

való 

kapcsolat 

erősítéséhez.  
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5.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

1. EFOP. 1.9.5.VEKOP 

16-2016-00001A 

kora gyermekkori 

intervenció 

ágazatközi 

fejlesztése projekt - 

munkacsoport 

megbeszélés - 

Budapest 

2019.10.03 Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

Tájékoztatást kaptunk a pályázat 

tartalmáról. 

2. Az 1956-os 

forradalom és 

szabadságharc 

évfordulója 

alkalmából tartott 

városi 

megemlékezés - 

Kunhegyes 

2019.10.22. Szabó 

Zoltánné 

A városi rendezvényeken való 

részvétel elősegíti a 

tagintézményi kapcsolatokat. 

3.  EFOP. 1.9.5 

VEKOP 16-2016-

00001A kora 

gyermekkori 

intervenció 

ágazatközi 

fejlesztése- 

Koordinátor képzés 

Budapest 

2019.10.25. Balláné 

Tóth Éva 

Megismertették a pályázat 

tartalmát és a kapcsolódó 

feladatokat, valamint a 

járáspárok bemutatása is 

megtörtént. 

4. „Jogszabály 

változások és azok 

értelmezése” 

tájékoztató - 

Budapest 

2019.11.18 Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

A jogszabályi változások 

értelmezéséhez és 

alkalmazásához kaptunk 

segítséget. 

5. „Gyermek közösségi 

nap” Kunhegyes 

Város Óvodai 

Intézmény 

rendezvénye 

2019.12.16. Szabó 

Zoltánné 

A városi rendezvényeken való 

részvétel elősegíti a 

tagintézményi kapcsolatokat. 

6. A Doni katasztrófa 

áldozatainak 

emlékére tartott 

megemlékezés –

Kunhegyes 

2020.01.12 Szabó 

Zoltánné 

A városi rendezvényeken való 

részvétel elősegíti a 

tagintézményi kapcsolatokat. 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2019/2020. tanév 107 

 
 

7. EFOP. 1.9.5.VEKOP 

16-2016-00001A 

kora gyermekkori 

intervenció 

ágazatközi 

fejlesztése projekt- 

megbeszélés a járás 

polgármestereivel 

2020.01.14 Balláné 

Tóth Éva 

A járás polgármestereivel való 

személyes találkozás segíti a 

pályázatban végzett munkát.  

8. Magyar Kultúra 

napja az Ilosvai 

Varga István 

Művelődési 

Központban 

2020.01.22 Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

A városi rendezvényeken való 

részvétel elősegíti a 

tagintézményi kapcsolatokat. 

9. Abádszalók GYEJÓ  

Éves 

gyermekvédelmi 

tanácskozás 

2020.02.18. Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

A szakmaközi kapcsolatokat 

erősíti a rendezvény, valamint 

lehetőség nyílik a személyes 

találkozásra. 

10. Kunhegyes GYEJÓ 

Éves 

gyermekvédelmi 

tanácskozás 

2020.02.24. Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

A szakmaközi kapcsolatokat 

erősíti a rendezvény, valamint 

lehetőség nyílik a személyes 

találkozásra. 

11. Tiszabura 

GYEJÓÉves 

gyermekvédelmi 

tanácskozás 

2020.02.25. Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

A szakmaközi kapcsolatokat 

erősíti a rendezvény, valamint 

lehetőség nyílik a személyes 

találkozásra. 

12. Pedagógiai 

szakszolgálati 

tehetséggondozói 

nagyműhely – 

Matehetsz Budapest 

2020.02.27. Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

A konferencián a 

tehetséggondozással kapcsolatos 

jó gyakorlatokat ismertük meg. 

 

5.4 Tagintézmény továbbtanulóinak felsorolása 

Az idei tanévben nem volt továbbtanuló kolléga tagintézményünkben. 

 

5.5 Tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései  

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időintervalluma 

 Balláné Tóth Éva SEED képzés Szolnok 2019.09.19-

2019.10.25.  

(30 órás) 

 

2. 

Balláné Tóth Éva EFOP. 

1.9.5.VEKOP 16-

2016-00001 – 

koordinátori 

képzés 

 

 

Budapest 

2019.10.25. 
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3. 

Balláné Tóth Éva Megfigyelés és 

állapotmegismerés 

kora gyermekkor-

ban  

Felkészítés a 

fejlődési zavarok 

korai azonosításá-

ra - 30 órás 

akkreditált képzés 

 

Online képzés 

 

2020.06.29 - 07.04. 

 

5.6 A szabadon választható 2 nap terhére  

Ssz A kolléga neve  Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

1. Balláné Tóth Éva Megfigyelés és 

állapotmegismerés 

kora gyermekkor-

ban. Felkészítés a 

fejlődési zavarok 

korai azonosításá-

ra - 30 órás 

akkreditált képzés 

 

 

Online képzés 

A korai 

fejlesztésben 

alkalmazható 

ismereteket ad. 

 

5.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában, tagintézményi és telephelyi 

delegáltak:  

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Szabó Zoltánné 

2. Nevelési tanácsadás Balláné Tóth Éva; Szabó Zoltánné látogató tag 

3. Logopédia Zsidóné Kádár Terézia (látogató tag) 

4. Korai fejlesztés Balláné Tóth Éva 

4. Gyógytestnevelés - 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Zsidóné Kádár Terézia 

7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8.  Intézményi Önértékelés Zsidóné Kádár Terézia 

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. FischeraWanda pszichológus 2020.02.29. 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Balláné Tóth Éva gyógypedagógus 2019.08.26. 

2. FischeraWanda pszichológus 2020.02.29. 
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5.9 Sikeres és sikertelen önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és eljárása tanév során, a 

tagintézményben 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Zsidóné Kádár Terézia 2020. április 22. S 

        

        A tagintézményben tanfelügyeleti és minősítő eljárásban nem vett részt szakember. 

 

5.10 A tagintézmény 2019/2020. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és nehézségei 

Tagintézmény sikerei Tagintézmény és telephely nehézségei 

Ebben a tanévben szakalkalmazotti 

közösségünk két szakemberrel bővült, így 

a távozó gyógypedagógust sikerült 

pótolnunk a zavartalan feladatellátás 

érdekében. Az új szakemberek 

zökkenőmentesen beilleszkedtek és 

betanultak 

A főállású szakembereknek több szakterületen 

kell dolgoznia, ami a kettős dokumentáció 

vezetése miatt nagyon megterhelő. 

Az alacsony szakember létszám ellenére 

minden szakterületen folyamatos 

működést tudunk biztosítani. 

A kettős dokumentáció vezetése (INYR és 

papíralap), ami nem teszi vonzóvá a 

feladatellátást a megbízási szerződéssel 

dolgozók számára sem. 

Társintézményeinkkel kialakított eddigi 

kapcsolataink erősítése, mélyítése. 

A járás településeinek rossz utakon való 

megközelítése saját gépkocsival, de problémás a 

menetrend szerinti tömegközlekedés is. 

Tagintézményi szinten szervezett 

színvonalas, sikeres szakmai 

programjaink, rendezvényeink, amik 

hozzájárultak a tagintézmény 

nyitottságának növeléséhez. 

 

A kliensek, a szülők, valamint a 

pedagógusok pozitív visszajelzései 

 

A vezetői ellenőrzések pozitív 

megállapításai. 

 

Jó munkahelyi légkör, egymás szakmai 

segítése. A kollégák közötti jó szakmai 

kapcsolat 

 

A tárgyi feltételek bővülése, ami 

hozzájárul a szakmai munka sikeréhez. 

 

Az EFOP 3.1.6 pályázat megvalósított 

sikeres rendezvényei. 

 

Növekedett a tagintézmény ismertsége, 

városi rendezvényekre is meghívnak 

minket. 

 

A tagintézményekkel való eredményes 

együttműködés. 
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5.11 A tagintézmény saját együttműködései 

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Tiszafüredi Tagintézmény közös programok 

Karcagi Tagintézmény közös programok 

Törökszentmiklósi Tagintézmény mozgásfejlesztés ellátása 

Fegyverneki Telephely óraadó szakember 

Abádszalóki Gyermekjóléti Szolgálat együttműködési megállapodás 

Kunhegyesi Gyermekjóléti Szolgálat együttműködési megállapodás 

 

5.12 Kapcsolatok 

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 

 

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 

 

5.13 Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Minden 

szakalkalmazott 

INYR adatbázisa 

Zsidóné  

Kádár Terézia 

Az Oktatási Hivatal KIR/5013/2019 

iktatószámú levele alapján az INYR 

törzslapok 2018.09.01.-2019.02.01.közötti 

adatainak ellenőrzése 

2. Rajna Jánosné Zsidóné  

Kádár Terézia 

A logopédiai ellátás papír alapú és 

elektronikus dokumentációjának (INYR) 

ellenőrzése 

3. Ecsekiné Moldvai 

Julianna 

Zsidóné  

Kádár Terézia 

A logopédiai ellátás papír alapú és 

elektronikus dokumentációjának (INYR) 

ellenőrzése 

4. Szabó Zoltánné Zsidóné 

 Kádár Terézia 

A nevelési tanácsadás papír alapú és 

elektronikus dokumentációjának (INYR) 

ellenőrzése 

5. Sághy Judit Zsidóné  

Kádár Terézia 

A gyógytestnevelés papír alapú és 

elektronikus dokumentációjának (INYR) 

ellenőrzése 
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6. Szabó Zoltánné Zsidóné  

Kádár Terézia 

A szakértői bizottsági tevékenység rögzítése 

az INYR rendszerben, és a hatályos 

szakértői vélemények csatolása 

7. Szabó Zoltánné Zsidóné Kádár 

Terézia 

Hospitálás nevelési tanácsadás- 

gyógypedagógiai prevenciós foglalkozáson 

8. Szabó Zoltánné Zsidóné  

Kádár Terézia 

Hospitálás -szakértői bizottsági tevékenység 

9.  Balláné Tóth Éva Zsidóné  

Kádár Terézia 

Hospitálás nevelési tanácsadás- 

gyógypedagógiai prevenciós foglalkozáson 

10. Balláné Tóth Éva Zsidóné  

Kádár Terézia 

A nevelési tanácsadás papír alapú és 

elektronikus dokumentációjának (INYR) 

ellenőrzése 

11. FischeraWanda Zsidóné  

Kádár Terézia 

A nevelési tanácsadás papír alapú és 

elektronikus dokumentációjának (INYR) 

ellenőrzése 

12. FischeraWanda Zsidóné  

Kádár Terézia 

A nevelési tanácsadás keretében történő 

pszichológiai ellátásához készített 

dokumentáció és a szakértői bizottsági 

tevékenység dokumentálásának ellenőrzése.  

13. Minden 

szakalkalmazott 

INYR adatbázisa 

Zsidóné 

 Kádár Terézia 

A szakértői bizottsági tevékenység rögzítése 

az INYR rendszerben, és a hatályos 

szakértői vélemények csatolása. 

14. Minden 

szakalkalmazott 

INYR adatbázisa 

Zsidóné  

Kádár Terézia 

A szakértői bizottsági tevékenység rögzítése 

az INYR rendszerben, és a hatályos 

szakértői vélemények csatolása. 

 

5.14 Innovációk az intézményben, tagintézményben, telephelyen 

A tagintézményi innovációkat az EFOP 3.1.6 pályázat keretében a pályázati időtervben 

rögzített módon valósítottuk meg a 6.1. –nál leírtak szerint. 

 

6. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 16-tól június 8-ig: 

6.1 Korai fejlesztés 

Az online korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 2fő, (ellátatlan: nincs) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei: 

 pozitív tapasztalatok az agyaggyűjtéssel kapcsolatban, új források, weboldalak 

felfedezése 

 változatos feladatsorok összeállítása, módszertani változások 

 szakmai összefogás, csoport alakítása 

 

Nehézségei:  

 a közvetlen kommunikáció hiánya, minden, ami személyes jelenlétben adott 

 nem tudhatjuk, hogy hasznos volt-e, végrehajtották-e; a szülők nem jeleztek vissza 

 

6.2 Logopédiai ellátás 

Az online logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: összesen: 74 fő - 18 fő elektronikusan, 56 

fő papír alapon (ellátatlan: nincs) 
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A szakterületi online ellátás sikerei: 

 a feladatok tetszettek a gyerekeknek, a szülők visszajelzései szerint szívesen végezték 

 

Nehézségei:  

 kevés szülőtől érkezett vissszajelzés, ezért nem megítélhető, hogy a feladatok segítetté-e 

a gyermekek artikulációs fejlődését. 

 

6.3 Nevelési tanácsadás 

Az online nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 64 fő elektronikusan, 

         66 papír alapon (ellátatlan: a pszichés terápiában részesülők: 18 fő) 

 Ebből pszichológiai online gondozás: nem volt (megbízási szerződéssel dolgozó kolléga 

látja el a területet) 

  Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 64 fő elektronikusan, 66 papír 

alapon  

A szakterületi online ellátás sikerei: 

 a szülői visszajelzések alapján a gyerekek örömmel végeztek a kapott feladatokat 

 pozitív tapasztalatok az agyaggyűjtéssel kapcsolatban, új források, weboldalak 

felfedezése 

 változatos feladatsorok összeállítása, az eddig alkalmazott módszerek körének bővülése 

 szakmai csoport alakítása a tudás, tapasztalat megosztása érdekében, egymás segítése 

 

Nehézségei:  

 a szülők kb. egyharmada adott rendszeresen visszajelzést. Nehéz következtetni, mennyire 

voltak hasznosak, személyre szabottak a feladatok, sikerült-e megvalósítani őket az 

otthoni környezetben. 

 

6.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

Az online tehetség-azonosításba, - gondozásba vont gyermeklétszám: 6 fő, (ellátatlan 17 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei: 

 a feladatok tetszettek a gyerekeknek, szívesen együttműködtek  

 a 3 szülő rendszeres visszajelzése; többször fotót is küldtek az elkészítette feladatokról 

 

Nehézségei:  

 a visszajelzés hiánya, személytelenné vált a kapcsolat 

 

6.5 Szakértői bizottsági tevékenység  

6.5.1 A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 51 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0 db 

          Hagyományostól eltérő szakértői vélemény készítés folyamatában megtapasztalt szakterületi   

         

Sikerek:  

 a Megyei Szakértői Bizottság által elkészített sablon nagyban segítette a munkát 

 a veszélyhelyzet ideje alatt 3 kivételével el tudtuk készíteni, az összes hivatalból indított 

felülvizsgálat szakértői véleményét 

 egy esetben kértünk a diagnózishoz szülői kérdőívet, amihez a szülő nagyon pozitívan 

állt hozzá és együttműködő volt 
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Nehézségek:  

 az intézmények gyakran „szűk szavúan” töltik ki a pedagógiai jellemzést 

 

6.5.2 Június 2-től: 

 SZB vizsgálatok száma: 21 fő, ebből: 

Aktuális állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Egyéb 

Fő 19 - - 2 - 

 

 Ebből eredmény szerint: 

 SZB vizsgálatok száma: 21 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább 

Megyei SZB 

BTMN Tan. gyengeség Ép Egyéb 

Fő 9 10 0 2 0 

 

6.6 Gyógytestnevelés 

Az online gyógytestnevelés ellátásba vont tanulólétszám: 16fő, (ellátatlan nem volt) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei: 

 nem okozott a gyerekek számára nagy nehézséget az online oktatás 

 

Nehézségei:  

 csupán a szülők 10%-a jelzett vissza 

 

7. A tanév összesítő adatai (kontaktban történő ellátás szeptembertől júniusig  -  1. oszlop; csak 

online ellátás – 2. oszlop): 

Szakszolgá- 

lati terület 

1. 

Összes ellátotti létszám 

(fő) 

2. 

Ebből online ellátásban 

részesült (fő) 

Korai fejlesztés 6 (5 fő mozgásfejlesztését a 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény látja el) 

2 

Logopédia ellátás 74 18 elektronikusan, 

56 papíralapon 

Nevelési tanácsadás 172 64 elektronikus, 

66 papíralapon 

Tehetséggondozás 

 

24 6 

Gyógytestnevelés 

 

16 16 
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 SZB vizsgálatok száma: 162 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgá-

lat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizs-

gálat 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

Összese

n 

Fő OH: 30 

alap: 58 

0 0 23 51 162 

 

 

 

VI.5 A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény  

Imréné Cselóczki Andrea 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. A tagintézmény és telephely személyi feltételeinek leírása: 

Jelenleg 11 főállású szakalkalmazott, 2 fő szakszolgálati titkár dolgozik tagintézményünkben. 

A tanév folyamán 1 fő gyógypedagógus, 1 fő logopédus, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott 

tehetségfejlesztő pedagógus, 1 fő szakszolgálati titkár kezdte meg a feladatellátást. Megbízási 

szerződéssel 3 fő gyógytestnevelő, 3 fő gyógypedagógus, segítette munkánkat. 

 

2. A tagintézmény és telephely tárgyi feltételeinek leírása:  

A tanév során a kunszentmártoni működési hely új helyre költözött, a Rákóczi utca 2-es szám 

alá, a Gimnázium épületébe. Az új hely jóval nagyobb, mint az előző volt, a bebútorozása nagy 

feladatot jelentett, amiben adomány, és más intézmények felújítása során lecserélt bútorokból 

sikerült megoldani. Tiszaföldvári működési helyünkön beszerelésre került egy évek óta várt 

klíma, ami segíti a korai ellátás nyári működését. Informatikai eszközök terén további 

fejlesztésekre lesz szükségünk. 

 

3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 13-ig: 

 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 16 fő, tanácsadásba vont: 2 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

Szakterületi sikerek:  

A kunszentmártoni kialakítással egyidejűleg a hátrányos kistelepülésekről is megoldottá vált 

az eljutás a tagintézménybe, és rendszeresebbé vált a gyermekek megjelenése az előző 

évekhez viszonyítva. Az EFOP pályázati eszközbeszerzések lehetővé tettek egy komplexebb, 

magasabb színvonalú ellátást. 

 

Nehézségek: 

Kunszentmártonban az alapvető konduktív eszközök (járókorlát, lépcső lejtővel) hiányossága 

megnehezíti a korai mozgásfejlesztést, hiszen ezekre az eszközökre a kúszás, mászás és 

járástanításhoz nagy szükség van. 
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3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 141 fő, tanácsadásba vont: 1 fő, (ellátatlan 68 fő, 

akik várólistára kerültek) 

 

Szakterületi sikerek: 

A Kunszentmártoni Tagintézmény költözésével az ambuláns logopédiai ellátás feltételei 

javultak, az itt ellátásba vontható gyermekek létszáma növekedett.  

 

Nehézségek: Még mindig kevés a tagintézményben a logopédus. Sok gyerek van várólistán. 

Az iskolások ellátását csak néhány esetben tudjuk biztosítani. Volt olyan település, ahonnan 

nem jártak a gyerekek az ambuláns logopédiai ellátásra. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 122 fő, tanácsadásba vont: 122 

fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

Szakterületi sikerek:  
Az idei évben az óvodapedagógusok érzékenyítésekor a szakmai beszélgetés kiegészült 

tapasztalatcserével, jó gyakorlatok megosztásával, videó is készült. A szülők sok esetben 

„magukénak érzik” a gondozási folyamatot, nem „csak elhozzák a gyereket”, hanem 

elfogadják, hogy a gyermek a családi rendszer részeként működik úgy, ahogy aktuálisan képes, 

és elfogadják, sőt, egyes esetekben kérik, kezdeményezik a szülői konzultációt. A gondozásban 

levő gyerekek és szüleik megbízhatóan részt vesznek a foglalkozásokon, a hiányzásokról szinte 

mindig előre tájékoztatnak. 

 

Nehézségek:  

Vidékről érkezők esetében az időpont-egyeztetés nehezített. A tanév során 3 fő morzsolódott le 

a gondozási folyamatból (még a tanév elején), ők az előző tanévben is pszichés gondozás alatt 

álltak; a tanácsadási folyamat olyan szakaszában történt a lemorzsolódás, amikor a saját 

erőforrások mozgósítása, a család belátása és felelősségvállalása fokozott szerephez jutott 

volna. Egyre több nagyon kicsi (5 éven aluli) gyermek problémájával keresnek fel bennünket 

javarészt sürgető „megoldást” követelő funkciózavarokkal, miközben az ő esetükben 

(fokozottan függő helyzetük és egyéb életkori sajátosságaik miatt) hangsúlyozott szerephez 

jutna a családi rendszer működésének feltérképezése, áthangolása, ami időigényes feladat és 

erőteljes motivációt és elszántságot igényel a szülők és a családtagok részéről. Több esetben – 

elsősorban az intézmények által felterjesztett gyerekeknél – a beküldő gyors és hatékony 

„megoldást” vár, miközben javarészt elhúzódó, komplex problémával kerül hozzánk a gyerek 

és a család. Ez a „csodaváró” attitűd az önkéntes igénybevevők esetében is előfordul, különösen 

a gondozási folyamatból távol maradó szülők részéről.  

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

A tehetség-azonosításba, gondozásba vont gyermeklétszám: 5 fő, (ellátatlan 0 fő). Pedagógus 

konzultáció: 10 fő 

 

Szakterületi sikerek:  
Sikernek tudható be, hogy az ellátást tudja biztosítani a kunszentmártoni tagintézmény. A 

jelenlegi óraszám elegendő volt az ellátás biztosítására. Járásunkban sok a tehetségpont, a 

pedagógusok igénylik a konzultációt. 
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Nehézségek:  
Kevés esetben igénylik az ellátást. Előfordul, hogy késve érkeznek vissza a kérdőívek. Az 

intézmények túlterheltségre hivatkozva nem igénylik a szűrést. 

 

3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat 

 SZB vizsgálatok száma 1. fő, ebből: 

Aktuális állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Egyéb 

Fő 122 4 8 53 0 fő 

 

Szakterületi sikerek:  
Kollégákkal való sikeres együttműködés megvalósulása. Tudjuk tartani a határidőket. 

 

Nehézségek:  

Az állandó „időnyomás” miatt kevésbé van lehetőség a gyermekek személyiségének 

megismerése. Nagy odafigyelést igényel a tervezéskor, hogy kevés a helyiség a vizsgálatok 

végzéshez. A használt vizsgálati tesztekből a telephelyen egy db van, így a párhuzamosan zajló 

vizsgálatoknál logisztikázni kell, ki mikor használja azokat. Még mindig nagyon eltérő ütemben 

érkeznek a felterjesztések, ami nehezíti a tervezést. 

 

4. Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 174 fő, (ellátatlan 3 fő) 

 

Szakterületi sikerek 
Járásunkban csak egyetlen településen (Tiszakürt) ellátatlan a gyógytestnevelés. 

 

Nehézségek 
A tornatermek túlterheltek, az egész napos iskolai programok, a tanórák utáni elfoglaltságok, 

hittan, ebédeltetés, sportkör, és egyéb elfoglaltságok megnehezítik az utazó gyógytestnevelők 

órarendjének kialakítását. Szükség lenne bővíteni az eszközállományt, különös tekintettel a kis 

értékű tárgyi eszközökre, hiszen ezek nagyon gyorsan elhasználódnak, elkopnak.  

 

5. Egyéb tevékenységek: 

5.1 Saját, tagintézményi és telephelyi, megvalósult pályázati programok felsorolása  

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcsoport-

ja 

Megvaló-

sítók 

Részt

ve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. „ A zökkenő-

mentes felső 

tagozatba 

váltás 

elősegítése 

mozgás-

terápiával” 

2020. 

02.11. - 

2020. 

03.11. 

Általános 

iskolai  

4. osztályos 

tanulók 

 

Hatvani 

Rózsa 

4 fő 

tanuló 

A visszajelzések 

pozitívak, a 

gyerekek, 

szülők, 

pedagógusok 

részéről 

egyaránt. A 

gyerekek a 

foglalkozásokon 
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szívesen vettek 

részt, 

odafigyeltek 

egymásra. 

Tanuláshoz való 

hozzáállásuk, 

füzeti munkájuk, 

viselkedésük, 

társas 

kapcsolataik, 

beszédstílusuk 

előnyükre 

változott, még 

tudatosabbá vált. 

2. Szenzoros 

alapú nyelvi 

problémák 

fejlesztése 

2019. 11. 

04. – 

2020. 02.  

óvoda - 

nagycsoport 

Gál Nóra 3 fő  A program 

elsődleges célja 

a nyelvi rendszer 

kiépítése, a 

részképességek 

fejlesztésén 

keresztül, a 

későbbi iskolai 

tanulás 

sikerességének 

elősegítéséért. 

3. Társas 

készségek 

fejlesztése 

mesékkel és 

játékkal 

2019. 10. 

11-2020. 

01. 24. 

alsó 

tagozatos 

általános 

iskolás 

diákok 

Kovács 

Dóra 

6 fő eredményes: 

pozitív 

visszajelzések, 

folytatás 

tervezése 

4. Okoskocka 

program 

2019.10.1

7.- 

2020.07.  

iskolába 

készülő 

nagycsoport

os 

gyermekek 

Szombati 

Zoltánné  

4 fő eredményes volt 

a program a 

visszajelzásek 

alapján 

5. Okoskocka 

program 

2020.06.1

6-

2020.06-

30. 

Óvodás 

gyermekek 

Hatvani 

Rózsa 

4 fő Eredményesen 

megvalósíult 

6. Szocioterápiás 

beavatkozás 

iskolai 

viselkedési és 

beilleszkedési 

problémákkal 

küzdő 

tanulóknak 

2019.10.0

8. – 

2019.02.0

7. 

és  

2020.08.1

2-

2020.08.2

8. 

Általános 

iskolás 

tnulók 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

12 fő a progam 

eredményesen 

megvalósíult. 
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7. :Személyiségf

ejlesztő 

foglalkozások 

BTMN-es 

tanulók 

számára 

2019.11.1

3. – 

2020.01.2

2. 

Általános 

iskolás 

tanulók 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

6 A program 

sikeresen 

megvalósíult 

 

5.2 Tagintézményi és telephelyi saját programok felsorolása 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso - 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztv

e 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

(szövegesen) 

1. Ünnepélyes 

megnyitó/ 

átadó 

Kunszentmár

tonban 

2019.10.07. Meghívott 

vendégek 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai 

25 fő Sikeresen 

megvalósíult 

 

5.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel  

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevő

k 

felsorolás

a 

Rendezvény haszna 

 

 

 

1. 

Karcagi, Kunhegyesi 

és Tiszafüredi 

tagintézmények 

szakmai napja,  

Karcag „ A  

gyógytestnevelés 

éve”rendezvénye 

2019.11.25. 

 

Gácsiné 

Tóth 

Marianna, 

Hatvani 

Rózsa, 

Szombati 

Zoltánné 

A szakmai megbeszélés és a 

bemutató óra gyarapították 

tudásunkat 

 

5.4 Tagintézmény és telephely továbbtanulóinak felsorolása 

Ssz Tovább tanuló kolléga 

neve  

Képzés típusa  Képző 

intézmény  

Évfolyam 

1. Dékány Marianna Ildikó Integratív 

hipnoterapeuta-képzés 

Integratív 

Pszichoterápiás

Egyesület 

- 

1.  

2. 

Gál Nóra alapképzés – 

gyógypedagógia-

logopédia 

ELTE–BGGYK diplomát 

szerzett 

 

 

3. 

Kovács Dóra tanácsadó 

szakpszichológus 

szakirányú 

továbbképzés 

ELTE 

Pedagógiai és 

Pszichológiai 

Kar, Budapest 

csak 

diplomamunk

a készítése, 

védése, 

záróvizsga 
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5.5 Tagintézmény és telephely munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott 

továbbképzései  

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időintervalluma 

1. 1 Hatvani Rózsa DSZIT tanfolyam? Magyar DSZIT 

Egyesület 

2019.11.29.-

2020.01.25. 

 Deli Gabriella LONGIKID 

továbbképzés 

HRG alapítvány 2019. november 9. – 

2020. február 18. 

 Gál Nóra LONGIKID 

továbbképzés 

Dinamikus 

Fejlődésdiagnoszti

ka Kft.  

2019. november 9. – 

2020. február 18. 

 Kovács Dóra meditáció-

imagináció 

módszerspecifikus 

képzés 

Magyar Relaxációs 

és 

Szimbólumterápiás 

Egyesület, 

Budapest 

2018 tavaszi félév – 

2021 tavaszi félév 

 Imréné Cselóczki 

Andrea, Szombati 

Zoltánné 

GMP SzolnokiTankerüle

ti Központ 

2020.01.16.-18. 

 

5.6 A szabadon választható 2 nap terhére 

Ssz A kolléga neve  Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

1. 

 

Dékány Marianna 

Ildikó 

Kötelező szinten 

tartó-képzés 

Semmelweis 

Egyetem ÁOK 

Legkorszerűbb 

elméletek, 

módszerek, 

álláspontok 

megismerése a 

pszichológia 

számos területéről 

2. Szombati 

Zoltánné 

Tiflopedagógiai 

partnertalálkozó 

Gyengénlátók 

Általános Iskolája, 

EGYMI és 

Kollégiuma 

Korszerű ismeretek 

szerzése, látássérült 

tanulók legújabb 

technikai 

eszközeinek 

megismerése, 

szakmaközi 

kapcsolatok építése 

 

5.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában, tagintézményi és telephelyi 

delegáltak:  

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Szombati Zoltánné 

2. Nevelési tanácsadás Kovács Dóra 

3. Logopédia Gál Nóra 

4. Korai fejlesztés Deli Gabriella 
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4. Gyógytestnevelés Hatvani Rózsa 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Fejes Nikoletta 

7. Óvoda- és iskolapszichológia Kovács Dóra 

8.  Intézményi Önértékelés Imréné Cselóczki Andrea 

 

5.8 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. - - - 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1 Gácsiné Tóth Marianna értelmileg akadályozottak 

szak 

2020. február  

2. Szabó Mihály Balázsné logopédia 2020. augusztus 

 

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

tagintézményben és telephelyen: 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Imréné Cselóczki Andrea 2020. március 26. S 

 

Ssz Tanfelügyelt szakember 

neve 

A tanfelügyelet időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

2. - - - 

 

Ssz Minősítő vizsgán/eljárásban 

részt vevő szakember neve 

A minősítés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

 - - - 

 

5.10 A tagintézmény és telephely 2019/2020. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és nehézségei 

Tagintézmény és telephely sikerei Tagintézmény és telephely nehézségei 

- A tagintézmény Kunszentmártonban 

folytathatja működését, Tiszaföldvár 

telephelyként működik a következő 

tanévtől. 

- Kollégákkal való sikeres 

együttműködés megvalósulása.  

- Tudjuk tartani a határidőket 

- A logopédiát kivéve egy területen sincs 

ellátatlan, vagy várólistán szereplő 

kliens. 

- Javulni látszik a szülők 

együttműködése, felelősségvállalása 

- Javultak személyi feltételeink. 

- Kevés informatikai eszköz 

- Kunszentmártonban eszközfejlesztések 

szükségesek 

- Kevés a logopédus szakember 

- Kunszentmártonban a mozgásfejlesztő 

szobában nem megoldott a korai 

fejlesztéshez szükséges megfelelő 

hőmérséklet elérése. 

- Sok a több feladatellátási helyen dolgozó 

kolléga. 

 

 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2019/2020. tanév 121 

 
 

5.11 A tagintézmény és telephely saját együttműködései:  

Tagintézmény/telephely együttműködő 

partnerei 

Az együttműködés célja 

- gyermekorvosok 

- szakorvosok 

- védőnők 

- önkormányzatok 

- köznevelési- közoktatási intézmények 

- gyermekvédelmi szolgálatok 

Az együttműködések célja a kliensek minél 

előbbi ellátáshoz juttatása, a pontos 

diagnózisok felállítása, terápiák 

eredményességének növelése. 

 

5.12 Kapcsolatok 

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.  

 

Külső kapcsolatok 
Részt veszünk az év folyamán szerveződő szakszolgálati és óvodai, iskolai programokon pl. 

hagyományőrző napok, szakmai- és sportrendezvények. Igyekszünk jó szakmai kapcsolatot 

ápolni minden külső, belső partnerrel, kollegával. Külső kapcsolataink megőrzése fontos 

célkitűzése tagintézményünknek. Jelen tanévben pozitív támogató szakmai kapcsolat alakult ki 

a Kunszentmártoni Zeneiskola vezetőségével és pedagógusaival. A „közös gyerekek” nagyobb 

mértékű megsegítését teszi lehetővé a közös konzultációk segítségével (szülői beleegyezéssel).  

 

5.13 Tagintézményi/telephelyi vezetői belső ellenőrzések 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Hatvani Rózsa Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Korai fejlesztés terén történt ellenőrzés. A 

kolléga magas szakmaisággal, 

gyermekcentrikusan tartotta a foglalkozás. 

Dokumentációjának vezetése kiemelkedő. 

 

5.14 Innovációk az intézményben, tagintézményben, telephelyen: 

Az EFOP 3.1.6 során megvalósult programjaink beépülnek az ellátásainkba: 

 A zökkenő-mentes felső tagozatba váltás elősegítése mozgás-terápiával” 

 Szenzoros alapú nyelvi problémák fejlesztése 

 Társas készségek fejlesztése mesékkel és játékkal 

 Okoskocka program 

 Szocioterápiás beavatkozás iskolai viselkedési és beilleszkedési problémákkal küzdő 

tanulóknak 

 Személyiségfejlesztő foglalkozások BTMN-es tanulók számára 

5.15 Javaslatok, kérések a következő tanévre:  

Következő tanévtől kezdjük meg a külön tagintézményi és telephelyi működést, amihez kérjük 

a Főigazgatóság támogatását, türelmét, valamint a hasonlóan működő tagintézmények 

segítségét. 
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6. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 16-tól június 8-ig: 

6.1 Korai fejlesztés 

Az online korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 16 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei 

A korai ellátásba bevont gyermekek nagyrészt szülei együttműködőek voltak az online ellátás 

folyamatában. Nehezebb esetekben szükség és igény volt a video chates órák megtartására is. 

Több gyermeknél ez idő alatt további fejlődés volt tapasztalható 3 fő a megkezdett és online 

megsegítés mellett, önállóan megtanult járni. 

 

Nehézségek 

Sokszor az aktívan dolgozó szülők miatt az online órák megtartására csak hétvégén 

(szabadnapon) kerülhetett sor. Egy esetben költözés és egyéb problémák miatt súlyosan érintett 

kisgyermeknél nem volt lehetőség online chates órára, csak telefonon tudtam a szülővel 

konzultálni.  

 

6.2 Logopédiai ellátás 

Az online logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 141 fő, (ellátatlan a visszajelzések hiánya 

miatt 37 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei  
A rendszeresen gyakorló, válaszadó szülők és a logopédusok között szorosabb kapcsolat, 

bizalom alakult ki.  

 

Nehézségei 

Nehézséget jelentett a szülők és a logopédusok számára a megfelelő kommunikációs csatorna 

megtalálása. A szülők többsége nem adott rendszeres visszajelzést az otthoni munkáról. Minden 

gyermek megkapta a küldött anyagokat. Sajnos elég sok szülőnek kellett postai úton küldeni az 

anyagokat. 

 

6.3 Nevelési tanácsadás 

Az online nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 87 fő, (ellátatlan 1 fő) 

 Ebből pszichológiai online gondozás 51 fő 

 Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 36 fő  

 

A szakterületi online ellátás sikerei 

Azok a szülők és gyerekek, akik úgy döntöttek, h az online munkában is együttműködnek, nem 

morzsolódtak le, mindvégig kitartottak (sőt, többen kérték, a visszaállást követően az új tanévig 

maradjunk ennél a munkaformánál) 

Az együttműködő családok a gyermekek kész munkáinak fotóját is rendszeresen mellékelték 

Nagy örömmel fogadták a problémájukkal, élethelyzetükkel analógiába vonható meséket, 

rendszeresen kérték az újakat (szemben pl. a megoldandó feladatokkal) 

Többen készítettek napirendet az online időszakra, és el is küldték annak rajzát, vagy másolatát 

fotón 

A megváltozott élethelyzettel felmerülő új problémákat is bizalommal megosztották velem, 

ajánlásaimat szívesen fogadták 

Volt, aki igényelte a videochat szolgáltatást, mert annyira hiányzott neki a „személyes kontakt” 
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Nehézségek 
Sokan csak többszöri (kb. 3-4) megkeresést követően írtak egy rövid visszajelzést, több szülőtől 

egész végig nem érkezett visszajelzés hogylétükről, vagy reagálás érdeklődésemre, 

ajánlásaimra. 

Többen csupán annyit írtak időről-időre hogy jól vannak, így ajánlásaink is kevésbé tudtak 

családra / egyénre szabottak lenni. 

 

6.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

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

Pedagógus konzultáció:13 fő 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: Az online munka során elsősorban 

pedagóguskonzultációk valósultak meg. A sikerek közé tartozik egy tanuló ösztöndíjához 

tartozó ügyeinek elintézése az alapítvánnyal. 

 

6.5 Szakértői bizottsági tevékenység  

6.5.1 A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 61 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0 db 

 

6.5.2 Június 2-től: 

 SZB vizsgálatok száma 36 fő, ebből: 

Aktuális állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Egyéb 

Fő 21 0 0 15 0 

 

 Ebből eredmény szerint: 

 SZB vizsgálatok száma …. fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább 

Megyei SZB 

BTMN Tan. gyengeség Ép Egyéb 

Fő 33 226 9 2 0 

 

Hagyományostól eltérő szakértői vélemény készítés folyamatában megtapasztalt szakterületi 

sikerek és nehézségek: 

A dokumentumelemzés alapján készített szakértői vélemények nagy előnye, hogy nincs 

tanulóra való várakozási idő, lényegesen hatékonyabb. A sikerhez szükséges azonban, hogy 

legyenek megfelelően kitöltve a tanulói pedagógiai jellemzések. Azon tanulóknak és 

szüleiknek, akik már többször voltak kontrollvizsgálaton, diagnózisuk évek óta változatlan, 

nagy segítség volt. A szakértői bizottsági tevékenység hatékonyságát jelentősen növeli. 

 

6.6 Gyógytestnevelés 

Az online gyógytestnevelés ellátásba vont tanulólétszám: 120 fő, (ellátatlan 0 fő). 

 

A szakterületi online ellátás sikerei:  
Kellemes tapasztalás volt, hogy egyes családtagok is bekapcsolódtak a mozgásos játékokba. 

Nagyon jól működött az online belső tudásmegosztás a Facebook oldalon, a gyógytestnevelők 

csoportjában. Mindannyian gyarapodtunk általa. 
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Nehézségei:  
A lakásotthoni körülmények között élő tanítványok ellátása nagyon szerény körülmények 

között valósult meg. A nevelők a leveleket a lakásotthon központjában nézhették meg, saját 

telefonjaikkal fotózták és úgy vitték ki a gyerekeknek.  

 

6.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja nem valósult meg 

tagintézményünkben. 

 

7 A tanév összesítő adatai: 

Szakszolgálati terület 2020. március 13-ig 

(fő) 

2020. március 

16-tól 

(fő) 

Összesen 

(fő) 

Korai fejlesztés 16 16 16 

Logopédia ellátás 141 109 141 

Nevelési tanácsadás 122 99 122 

Tehetséggondozás 15 13 pedagógus 

konzultációk 

28 

Gyógytestnevelés 174 120 174 

Összesen: 458 264 458 

 

 SZB vizsgálatok száma 292 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

Összesen 

Fő 135 12 8 76 61 292 

 

 

 

VI.6 A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény 

Bencsik Mária Bernadett 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. A tagintézmény és telephely személyi feltételeinek leírása: 

A Mezőtúri Tagintézmény célja a kliensek igényeinek elsődlegessége, támogatása, szándékunk 

az ellátottak életvezetési, fejlődési és tanulási esélyeinek javítása.  

 

Ellátási terület: Mezőtúr, Túrkeve, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék. 

 

Ebben a tanévben is volt néhány változás, szeptembertől közfoglalkoztatotti státuszban 

karbantartó kolléga került hozzánk, aki a nagy udvarunkat is rendben tartotta, ám sajnos 

februárban ő érthető módon elment tőlünk más főállásba. A karbantartás minősége, illetve 

megtakarítás is kimutatható volt a foglalkoztatása idején. Két munkatársunk ebben a tanévben 
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gyesen van, ők egyúttal szakvizsgás és gyógypedagógiai képzésüket is teljesítik. Óraadó 

szakpszichológus segíti néhány órában a nevelési tanácsadást és a szupervíziót a 

tagintézményben. Tavaly augusztus 1-től gyógypedagógus is kezdett nálunk, ám ő a tanév 

végén jelezte szándékát visszaállni a tanításba. Februártól óraadóként egy pszichológus 

hallgató is segítette a munkát. Összefoglalóan: 

Főállásban 14 fő: 

1 logopédus, pszichológus 

6 gyógypedagógus – ebből 3 logopédus 

1 konduktor, tanító 

1 járási tehetség-koordinátor, fejlesztőpedagógus 

1 logopédus hallgató 

1 teljes állású ügyviteli alkalmazott 

1 félállású ügyviteli alkalmazott 

1 technikai munkatárs 

1 karbantartó (közfoglalkoztatott munkatárs) 

Gyesen volt 2 munkatársunk: 

1 logopédus és 

1 szomatopedagógus hallgató 

Megbízással 3 fő: 

1 gyógypedagógus (6 órában) 

1 pszichológus hallgató (10 órában) 

1 pszichológus (3 órában) 

 

2. A tagintézmény tárgyi feltételeinek leírása: 

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 keretében kialakítottuk a neuro-

hidroterápiás, valamint Snoezelen terápiás szobáinkat. Az Okoskocka eszközökkel a prevenciós 

eszközök is tovább újultak. A Syngenta Magyarország Kft. óriási karácsonyi adományának 

jóvoltából új fejlesztőeszközeink bővültek. 

 

3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 13-ig: 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 19 fő rendszeresen gondozott, tanácsadásba vont: 

33 fő, összesen: 52 fő (ellátatlan 0 fő) 

Szakterületi sikerek és nehézségek: 

Sikereket értünk el a gyermekek fejlődése, képességének a megsegítése terén ebben a tanévben 

is. Az elmúlt tanében a fejlesztésben részsülő gyermekek létszáma ugyan csökkent, de számos 

rendezvény szervezésével gazdagítottuk a programokat. Eszközparkunk is gyarapodott egy 

állító és egy járattó géppel illetve elkészült a NHT-1 program bevezetéséhez szükséges kád 

beszerelése is.   A tanácsadásba bevont gyermekek létszáma ebben az évben is megfelelő volt, 

köszönhető ez többek között a védőnőkkel kialakított jó kapcsolatnak. Több rendezvényen 

képviseltettük a szakszolgálatot, melyben a korai fejlesztés lehetőségével ismertettük meg a 

jelenlévőket. Nehézségként az jelent meg, amikor a gyermekbetegségek során a kimaradások a 

kliensek teljesítményének visszaesését eredményezte. 
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3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 156 fő, tanácsadásba vont: 12 fő, (ellátatlan 5 fő) 

Szakterületi sikerek és nehézségek: 

Sikerként éltük meg, hogy javítani tudtuk a kommunikációt az óvodákkal, ebben a tanévben a 

szűrések lebonyolítását illetően. A logopédiai ellátást – köszönhetően az ezt megelőző években 

kialakított gyakorlatnak és az óvodákkal kialakított jó partneri kapcsolatnak – már szeptember 

közepén meg tudtuk kezdeni. A logopédiai alapellátásban a szülők bevonása, gyakorlás 

megvalósítása volt, ahol továbbra is akadályokba ütközött, de a rendszeres ellátás, hatékony 

módszerek eredményessé tették a munkát. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 69 fő, tanácsadásba vont: 83 

fő, (ellátatlan 0 fő) 

Szakterületi sikerek és nehézségek: 

Siker, hogy a nevelési tanácsadásra jelentkező szülők egyre inkább elfogadják a javaslatokat, 

nehézség viszont, hogy néhány szülő nem partner a gondozásban, fejlesztésben. A korábbi 

pszichológus állomány csökkenésével újra hosszabb várólistánk volt a pszichológiai tanácsadás 

és gondozás területén. A jelenleg megvalósuló tanácsadás típusok során a nevelési 

tanácsadásban a pszichológusok tevékenysége mellett igény és kapacitás függvényében minden 

gyógypedagógus, a konduktorunk, a fejlesztőpedagógus és a gyógytornász is részt vesz. A 

tanácsadás alkalmai előre tervezetten, de igény szerint esetileg, egyéni illetve fórum formában 

is megvalósulnak az intézményünkben. Az óvodai prevenciós foglalkozások számára az 

intézmények biztosítanak a foglalkozásokra alkalmas helyiséget, de a tagintézményben is 

rendelkezésre állnak foglalkoztatók. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

A tehetség-azonosításba, -gondozásba vont gyermeklétszám: 41 fő, (ellátatlan 9 fő szűrésre vár) 

Szakterületi sikerek és nehézségek: 

A kapcsolatok kiépítése a tehetséggondozó intézményekkel folyamatosan megvalósult. Ezzel 

valódi koordinációs tevékenység tud folyni. Több személyes kapcsolat felvételére volt 

lehetőség, amely meg is látszott az igények megjelenésében ezen a területen. Volt szűrési, 

azonosítási, továbbá szép számmal tanácsadási igény szülők részéről, vagy az akár 

tehetségpontként működő intézményekben is. Már jelezték szűrési igényeiket óvodák és 

általános iskolák a következő tanévre. Sikeres a Zöld Program szervezése a 

tagintézményünkben, színesítve ezzel a működésünk jellegét. Az önismereti foglalkozások 

beindítása szakember hiányában nem tudott eddig beindulni. Jelenleg a legtöbb közoktatási 

intézménnyel személyes kapcsolattartási formát ápolunk. Mivel az eddigi órakeretben a 

személyes kapcsolat kiépítése nem volt megoldott, így megmaradt a telefonos, illetve hivatalos 

levél útján történő kapcsolatfelvétel is az intézmények egy részével, ezen tervezünk változtatni. 

A személyes konzultációk alkalmával az intézmények megismerhetik a tehetségszűrés sokrétű 

felhasználását, illetve a kliensek igényeit megismerve bővíthetjük eszköztárunkat a 

tehetségszűrés hatékonyságának növelése érdekében a nem ”nyilvánvaló” tehetségek 

felismerésében. 

 

3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat  

Szakterületi sikerek és nehézségek 

Siker, hogy a tanév során nagyon jó aránnyal jöttek el első vagy második időpontra a kliensek, 

nem volt közigazgatási hatósági eljárásunk. A tanév során valamelyest szokatlan feladat volt a 

hatóságilag kirendelt iskolakészültségi vizsgálatok lebonyolítása, ám idővel gördülékenyebbé 
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vált az eljárásrend. Több alapvizsgálat volt a tanévben, kevesebb a továbbított vizsgálatok 

aránya. A járványügyi helyzet miatt bevezetett gyakorlat a dokumentumelemzéssel készült 

szakértői vélemények terén szintén olyan új feladat volt, amelyet megyei szinten egyeztetve 

oldottunk meg, ez nem okozott nehézséget a szakembereknek. Ezen a területet a törvényi 

keretek egyértelműek, a határidőket tudtuk tartani, szakmailag a munkatársak jól felkészültek 

és együttműködőek. Kiviláglott újra a vizsgálatban résztvevők közös gondolkodásának 

fontossága a rugalmas ügymenet érdekében.  

 

4 Gyógytestnevelés: 

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

 

Szakterületi sikerek és nehézségek: 

A gyógytestnevelés keretein belül főállású vagy óraadó szakember intézményünknél a járásban 

nincs. Siker, hogy a Gyógytestnevelés Éve kapcsán szervezett programoknak köszönhetően 

javul a kommunikáció a munkaközösséggel, illetve volt alkalmunk megismerkedni más 

tagintézmény gyógytestnevelési gyakorlatával. A tagintézmény-igazgató helyettes ezen a 

területen folytatja szakvizsgás tanulmányait, az ő és a gyógytornász munkatársunk 

közreműködésével egészségmegőrző, tanácsadó fórumok valósultak meg márciusig. Sajnos a 

legtöbb tervezett fórum jellegű program nem tudott megvalósulni, amelyeket a Pedagóiai 

Szakszolgálatok Hetén terveztünk. 

 

5 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja: 

A térségben egyetlen középiskola rendelkezik iskolapszichológussal, így ez a terület 

hiányokkal küzd a járásban. Ezzel a kollégával jó az együttműködés, 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 megvalósult pályázati programok felsorolása  

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcsopor

t-ja 

Megvaló-

sítók 

Résztv

e 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményessége 

(szövegesen) 

1. A korai 

fejlesztés 

tevékenységü

nk 

bemutatása 

2019. 

szeptem-ber 

3. 

partnerek, 

társintézm

ények és 

szülők 

számára. 

 

Bencsik 

Mária 

Bernadett  

Csete Olga  

Fadgyas-

Székely 

Orsolya  

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

19 fő A program témái 

a korábbiakban 

bevezetett, illetve 

ezen pályázat  

keretében 

elsajátított 

módszerek 

felvillantása és 

egy, a 

továbbgondolásra 

alkalmat adó 

szakmai 

beszélgetés 

kialakítása. 
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2. „Korai 

Kerekasztal”- 

ágazatközi 

együttműköd

ési 

lehetőségek 

megbeszélése 

2019. 

szeptem-ber 

5. 

a korai 

fejlesztésb

en érintett 

partnerekk

el 

Csete Olga  

Fadgyas-

Székely 

Orsolya  

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

22 fő Képviseltették 

magukat a 

Polgármester Úr, 

a védőnők, a 

gyermekjóléti 

szolgálat 

dolgozói, 

valamint a helyi 

óvodák is.   

3. Bullying 

műhely- 

Belső 

tudásmegoszt

ás – a 

Kunszentmár

toni 

Tagintézmén

y 

munkatársána

k meghívása a 

területen 

kialakított jó 

gyakorlatuk 

megismerése 

céljából.  

2019. 

szeptem-ber 

9. 

szakember

ek 

Bencsik 

Mária 

Bernadett 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

21 fő A sikeres 

programra a 

gyógypedagóguso

kat és a 

családsegítő 

szolgálatok 

szakembereit 

hívtuk. 

4. Belső 

tudásmegoszt

ás - a 

Jászberényi 

Tagintézmén

y 

munkatársána

k meghívása a 

korai 

fejlesztés 

területének 

fejlesztése 

céljából 

2019. 

szeptem-ber 

16. 

szakember

ek 

Csete Olga  

Béres 

Lászlóné 

19 fő Megismerhettük a 

Jászberényi 

Tagintézmény 

szakmai 

programját, 

betekintést 

kaptunk a korai 

fejlesztés terén 

elért 

eredményeikbe. 

5. Az 

iskolakészült

ség 

kritériumaira 

kidolgozott 

összefoglaló 

szakmai 

megismerése 

2019.09.23.  Bencsik 

Mária 

Bernadett  

Lengyel-

Bagdán 

Kata 

32 fő Erre a programra 

a 

gyógypedagóguso

kat, a járási 

óvodavezetőket és 

óvónőket hívtunk 

meg, nagy volt az 

érdeklődés. 
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6. Játékos 

Kavalkád 

2019.09.27. a korai 

fejlesztésb

en érintett 

családok 

Bencsik 

Mária 

Bernadett  

Fadgyas-

Székely 

Orsolya  

Lengyel-

Bagdán 

Kata  

Józsáné 

Gombos 

Katalin  

Szőke 

Lilla 

Nagy 

Anikó 

49 fő A nap a korai 

fejlesztésben, 

tanácsadásban 

részesülő 

családok 

tájékoztatása, 

amely az általunk 

alkalmazott 

terápiás 

módszereket 

mutatja be a 

szülőknek, 

érdeklődőknek. 

Ez a tájékoztató és 

fórum lehetőség 

segíti a 

kliensekkel való 

együttműködést. 

 

6.2 Tagintézményi saját programok felsorolása 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso - 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

(szövegesen) 

1. Zöld Program 2019.10. 28. kiemelten 

tehetséges 

tanulók 

Fejes 

Nikoletta 

Lengyel-

Bagdán 

Kata 

Matló Anna 

Fruzsina 

Szőke Lilla 

12 fő 

gyermek/

tanuló 

A sikeres 

program 

keretében 

ültettünk fát, 

virágot, 

gondoztunk 

kiskertet, 

madáretetőt, 

szelektív 

hulladéktárol

ókat 

helyeztünk 

ki. 

2. Mikulás 2019.12.06. a korai 

fejlesztésbe

n érintett 

családok 

Minden 

munkatársu

nk. 

40 fő (19 

család a 

korai 

fejlesztés

ben) 

Ez a kedvelt 

programunk 

minden 

évben 

meghitt és 

sikeres. 

3. Farsangi 

Móka 

2020.02.21. a korai 

fejlesztésbe

n érintett 

családok 

Minden 

munkatársu

nk. 

32 fő (19 

család a 

korai 

fejlesztés

ben) 

A 

szórakoztató 

beöltözésnek 

a gyerekeken 

és a 
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szakemberein

ken kívül a 

szülők s 

örülnek.  

 

6.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

1. ABA Konferencia - 

Szolnok 

2019.09. 

21-22.  

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

A GAPS Alapítvány jóvoltából 

szervezett konferencia az autizmus 

spektrumzavar egyik hatékony 

terápiás kezelési lehetőségébe 

nyújtott betekintést, az ABA 

terápia módszertanát ismertette.  

2. 

 

Városi mesemondó 

verseny 

2019.09. 

30. 

Bencsik 

Mária 

Bernadett 

Fejes 

Nikoletta 

Tehetségkutató versenyen való 

részvétel. 

3. Nyílt nap a KSZC 

Mezőtúri 

Szakközépiskolájába

n és Kollégiumában. 

2019. 

november 

15. 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

Képzési repertoár megismerése, 

kapcsolatépítés, kettős terhelésű 

vagy lemorzsolódással 

veszélyeztetett kliensek segítése. 

4. A Városi Óvodák 

által szervezett 

Csemete-nevelde 

klub találkozója. 

2019. 

november 

28. 

Bencsik 

Mária 

Bernadett 

Lengyel-

Bagdán 

Kata 

Fejes 

Nikoletta 

Matló Anna 

Fruzsina 

Tájékoztató fórum az 

iskolakészültség kritériumairól, 

illetve a változó jogszabályokról. 

5. A Mezőtúri 

Református 

Kollégium 

Szalagavatója. 

2019. 

december 

6. 

Bencsik 

Mária 

Bernadett 

Együttműködés erősítése. 

6. A városi BLAMI 

Karácsonyi 

hangversenye. 

2019. 

december 

19. 

Bencsik 

Mária 

Bernadett 

Tehetséges kettős terhelésű 

kliensek meghívására. 
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7. Védőnői Kerekasztal 

Túrkeve 

2020. 

február 6. 

Csete Olga 

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

Bencsik 

Mária 

Bernadett 

Kapcsolatfejlesztés, 

tudásmegosztás. 

8. A Magyar Kultúra 

Napja alkalmából a 

Városi Közösségi 

Ház által szervezett 

„Képíró gyermekek 

rejtett kincseiből” 

című kiállítás 

megnyitója. 

2020. 

január 22. 

Bencsik 

Mária 

Bernadett 

Tehetséges fiatalok megismerése, 

hagyományőrzés. 

9. Karcagi SZC Teleki 

Blanka Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és 

Kollégiuma 

2020. 

március 5. 

Fejes 

Nikoletta 

Kapcsolat építés, további 

együttműködés   

 

10. Mezőtúri Városi 

Általános Iskolák 

tanévzáró értekezlete 

2020. 

június 18. 

Fejes 

Nikoletta 

Meghívásra megismertettük a 

szakszolgálat tehetséggondozási-, 

azonosítási tevékenységét. 

11. MATEHETSZ- 

Tehetség 

konferencia 

2020. 

02.20. 

Fejes 

Nikoletta 

Megismerkedni más intézmények 

tehetséggondozási 

tevékenységével. 

 

6.4 Tagintézmény továbbtanulóinak felsorolása 

Ssz Tovább tanuló kolléga 

neve  

Képzés típusa  Képző intézmény  Évfolyam 

1. Lengyel-Bagdán Kata szakvizsgás 

képzés 

Gál Ferenc 

Egyetem Szarvas 

II. 

2. Matló Anna Fruzsina alapképzés, 

gyógypedagógia 

SZTE JGYPK IV.évf. 

3. Fadgyas-Székely Orsolya szakirányú 

továbbképzés 

ELTE BGGYK  I. 

4. Fadgyas-Székely Orsolya gyógypedagógus 

MA 

ELTE BGGYK Végzett. 

5. Fekécsné Szabó Anita 

(gyes) 

szomatopedagógu

s hallgató 

ELTE BGGYK III. 

 

6.5 Tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései  

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időintervalluma 

1. Bencsik Mária 

Bernadett 

GMP-Gósy Mária  30 óra 
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2. Bencsik Mária 

Bernadett 

Unit2  Giunti 

Psychometrics 

Hungary Kft. 

30 óra 

3. Nagy Anikó GMP-Gósy Mária  30 óra 

4. Dr. Siposné Varga 

Ildikó Dr. Siposné  

Diszkalkulia JNSZMPSZ 30 óra 

5. Józsáné Gombos 

Katalin 

TSMT LongiKid BHRG Alapítvány, 

Budapest 

12 nap 

6. Lengyel-Bagdán 

Kata 

tanfolyam BHRG alapítvány 

Budapest 

84 óra 

7. Lengyel-Bagdán 

Kata 

tanfolyam Diszkalkulia 

Dékány 

30 óra 

8. Fejes Nikoletta Diszkakulia-

Dékány féle 

Logopédiai Kiadó 

Kkt. 

30 órás 

9. Fejes Nikoletta Kreativitásfejleszt

és 

tehetséggondozás 

MATEHETSZ 10 órás 

10. Fejes Nikoletta GMP- Gósy Mária  30 órás 

11. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

Unit 2  Giunti 

Psychometrics 

Hungary Kft. 

2 nap 

12. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

Longikid Budapest BHRG 12 nap 

13. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

SEED Szolnok 4 nap 

14. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

Diszkalkulia 

képzés 

Szolnok 3 nap 

15. Szőke Lilla Unit2 intelligencia 

tesztfelvételi 

képzés 

Giunti 

Psychometrics 

Hungary Kft. 

30 óra 

16. Szőke Lilla GMP-Gósy Mária  30 óra 

 

6.6 A szabadon választható 2 nap terhére 

Ssz A kolléga neve  Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna 

1. Csete Olga Mozgásvizsgálat a 

szakértői 

bizottságokban és a 

mindennapokban 

OPKM 

Tündérpalota, II. 

emeleti Díszterem 

Nemzeti Pedagógus 

kar által szervezett 

program 

tudásmegosztás, 

kapcsolatépítés 
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2. Nagy Anikó Tiszafüred EFOP 

3.1.6. Konferencia 

JNSZM PSZ 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

tudásmegosztás, 

kapcsolatépítés 

3. Dr. Siposné Varga 

Ildikó 

Tiszafüred EFOP 

3.1.6.  Konferencia 

JNSZM PSZ 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

tudásmegosztás, 

kapcsolatépítés 

 

6.7 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 Dr. Siposné Varga Ildikó 

3. Logopédia Józsáné Gombos Katalin 

4. Korai fejlesztés Csete Olga 

4. Gyógytestnevelés Bencsik Mária Bernadett 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Fejes Nikoletta 

7. Óvoda- és iskolapszichológia Bencsik Mária Bernadett 

8.  Intézményi Önértékelés Bencsik Mária Bernadett 

9. Mérés, értékelés Fadgyas-Székely Orsolya 

 

6.8 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. Dr. Siposné Varga Ildikó gyógypedagógus 2020. július 1. 

2. Suki Ottó közfoglalkoztatott 

munkatárs 

2020. február 17. 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Bedő Anett pszichológus hallgató 2020. július 1. 

 

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 

1. Nagy Anikó 2020.03.26. S 

 

Ssz Tanfelügyelt szakember 

neve 

A tanfelügyelet időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

 Nem volt ebben a tanévben.   

 

Ssz Minősítő vizsgán/eljárásban 

részt vevő szakember neve 

A minősítés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Lengyel-Bagdán Kata 2020.02.27. S 

 

 

 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2019/2020. tanév 134 

 
 

6.10 A tagintézmény 2019/2020. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és nehézségei: 

Tagintézmény sikerei Tagintézmény nehézségei 

Nagy segítséget jelent a szolgálati autó. Távozó közfoglalkoztatott, aki a nagy 

udvarunkat rendben tartotta, illetve karbantartói 

feladatokat is ellátott. Sokkal esztétikusabb volt 

a külső környezet, egy-egy javításra nem kellett 

várni. 

Syngenta Kft. karácsonyi adománya Korszerű eszközhiány az online munkához. 

EFOP 3.1.6. keretében a Snoezelen 

terápiás szoba bővítése 

 

EFOP 3.1.6. keretében a neuro-

hidroterápiás helyiség kialakítása 

 

A munkatársak elhivatottsága és 

közösségi szemlélete, hiszen mindenki 

segíti kétkezi munkájával, adományaival, 

ötleteivel a Mezőtúri Tagintézmény 

mindennapjait.  

 

 

6.11 A tagintézmény saját együttműködései 

Tagintézmény együttműködő 

partnerei 

Az együttműködés célja 

Fekécs Team Kft. A kliensek adományokkal való támogatása a 

programjainkon, illetve a karbantartás segítése. 

Mezőtúri Horgász Egyesület Udvarrendezés segítése, adományok a 

programokhoz, Víz-party helyszín biztosítása. 

Mezőtúri Református Kollégium Tanulók fogadása közösségi szolgálat keretében. 

KSZC Teleki Blanka Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

Tanulók fogadása közösségi szolgálat keretében. 

Magyar Vöröskereszt Hátrányos helyzetű klienseink támogatása. 

 

6.12 Kapcsolatok 

Belső kapcsolatok: 

 A munkatársak között jó a kollegiális kapcsolat, amelyben a szakmai és emberi 

segítségnyújtás kölcsönösen megvalósul. Kollégáink rendszeresen részt vesznek az 

intézményi munkaközösségi alkalmakon, amelyeken megerősítést nyernek a belső 

szakmai kapcsolatok minden tagintézménnyel. Szintén részt veszünk belső 

tudásmegosztások alkalmain, ahol megismerjük és bemutatjuk a szakmai jó 

gyakorlatokat. Fadgyas-Székely Orsolya kollégánk a Mérés-értékelés munkacsoport 

vezetője továbbra is, a távozó Dr. Siposné Varga Ildikó pedig a közalkalmazotti tanács 

elnöke volt. 

Külső kapcsolatok: 

 Gyermekjóléti Szolgálat, 

 Családsegítő Szolgálat, 

 Védőnői Szolgálat, 

 Magyar Vöröskereszt, 

 Fekécs Team Kft. – ajándék karácsonyra feldíszíthető töves fenyőfa az udvarra, fűnyíró 

a saját igényelt eszköz megérkezéséig, Mikulás ajándékok a gyerekek számára, 

üdítőitalok, csokoládé minden gyerekprogramunkhoz,  
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 Syngenta Magyarország Kft.- nagyértékű karácsonyi ajándék adomány a kliensek 

számára 

 Csótya Levente - ajándék raklapok a készülő kerti bútorokhoz, komposztálóhoz, 

virágtartókhoz és biciklitárolókhoz 

 Szonda Gábor és családja egy kávéfőzőt és egy hordozható telefont adományozott a 

tagintézmény munkatársai számára 

 Czeglédy Bernadett ajándékként egy babzsák fotelt, felfújható matracot és sólámpát 

kínált fel nekünk a Snoezelen terápiás szobába 

 Lengyel Nándor festék adománya a Snoezelen terápiás szobába, 

 Fazekas Zoltán burkolás adománya a NHT szobába, 

 Mezőtúri Horgász Egyesület, 

 KSZC Szakközépiskolája és Kollégiuma, 

 Mezőtúr Város Önkormányzata, 

 Kacatárium, Fekécs Krisztina- ajándékok, emléktáblák a kliensek és a tagintézmény 

számára karácsonykor és a faültetés alkalmával 

 Stomfoli Orsolya- faültetésnél kedvezmény és a szállításban való segítség 

 Hraskóné Lénárt Judit, Hraskó Zoltán- karácsonyi 10 db fenyőfa ajándék a kliensek 

számára 

 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. 

 

6.13 Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések: 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Matló Anna Fruzsina 

logopédus hallgató 

Bencsik Mária 

Bernadett 

A végzős hallgató munkája nagyon kiváló, 

motivált, szakmailag alapos és jól felkészült. 

Példaértékűen képviseli a 

tagintézményünket. 

2. Nagy Anikó 

logopédus 

Bencsik Mária 

Bernadett 

A területen pályakezdő munkatárs nagyon 

igyekvő, szakmailag elhivatott, sokoldalú 

szemlélettel közelíti meg a tevékenységet, 

nagyon figyel a kliensek igényeire, a jog- és 

szakszerűségre. 

3. Fejes Nikoletta járási 

tehetség-koordinátor 

Bencsik Mária 

Bernadett 

A koordinátor munkatársunk nagyon kreatív, 

kitartó, megújulásra kész, gyakorlatias, 

szakmailag alapos, kellőképpen rugalmas 

szakember, akire szintén büszkék lehetünk. 

4. Dr. Siposné Varga 

Ildikó 

Bencsik Mária 

Bernadett 

A szakértői tevékenységet újként elsajátító 

kolléga igyekvő, figyel a környezetére és 

rugalmasan, sikeresen alkalmazkodik a 

feladatokhoz. 

 

6.14 Innovációk az intézményben, tagintézményben 

A Syngenta Kft. karácsonyi ajándék játékait a nevelési tanácsadásban, a logopédiai 

alapellátásban és a tehetségazonosítás és gondozás területén tudtuk hasznosítani.  
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Az „Ültess fát nap” mozgalomhoz való csatlakozás, illetve a Zöld Programunk újdonság a 

tagintézmény életében. 

A már jól ismert, a korai fejlesztésben kialakított Mezőtúri-modell kibővítésre került az Anyák 

Napja alkalmából rendezett ünnepséggel. 

 

6.15 Javaslatok, kérések a következő tanévre 

Nagyon szeretnénk kérni higiéniás biztonsági óvintézkedésekhez szükséges eszközöket (több 

kesztyű, maszk, lábzsák, fertőtlenítőszerek). 

A karbantartási feladatok ellátása céljából vissza szeretnénk igényelni akár a 

közfoglalkoztatotti státuszt, akár félállású udvaros/karbantartó státuszt, mivel a városi 

Intézményellátó Kft. segít ugyan szakmunka típusú javításokkal azonnal, de kapacitás 

hiányában a fűnyírásra, egyéb udvarrendezési, beázás javítási, stb. feladatokra hónapokat kell 

várni. Ezt a segítőink, családtagjaink oldják most meg, de ez egy ilyen nagy udvarnál és 

épületnél nem tartható hosszú távon. Előre is nagyon köszönjük a megfontolást! 

Továbbá az online munkához nem tudunk minden munkatársnak korszerű hordozható 

számítógépet biztosítani. Akárhogyan alakul az aktuális járványügyi helyzet, ez az 

eszközszükséglet jelen helyzetben nagyon felszínre került a tagintézményben. 

 

6.16 Egyéb  
Köszönjük a közös és eredményes munkát minden megyei munkatársunknak! Továbbá 

köszönjük, hogy a szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken való részvételünket a 

Főigazgatóság minden esetben támogatta! 

  

7. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 16-tól június 8-ig: 

7.1 Korai fejlesztés 

Az online korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 22 fő rendszeresen bevont, 14 eseti online 

tanácsadással, összesen: 36 fő (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: 

Nehézséget jelentett az egyik korai fejlesztésben részt vevő gyermek szüleinek hozzáállása – 

válaszaiból nem derült ki, hogy hogyan sikerült megoldaniuk a kiküldött feladatokat, a gyermek 

fejlődéséről, állapotváltozásáról így nem volt támpont, mely megnehezítette a hatékony 

tervezést, fejlesztést. Más online fejlesztésben részt vevő gyermekek szülei viszont aktívak 

voltak, videón rögzítették a feladatokat, telefonon és e-mailben is egyeztettünk a kapott 

feladatok kapcsán.  

A szülők általában pozitívan álltak hozzá az új és eddig még ismeretlen foglalkozási formához. 

1-2 szülő kivételével mindenki visszajelzett a küldött online feladatokra. A visszajelzésekben 

képeket és videókat osztottak meg az otthon folyó munkáról. Tanácsadásban is több új gyermek 

került hozzánk. A küldött videókat elemezve láttuk el a szülőket szakmai tanácsokkal és több 

esetben telefonos konzultációra is sor került. 

 

7.2 Logopédiai ellátás 

Az online logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 118 fő, (ellátatlan 38 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: 

Sikerként élték meg a munkatársak az online, skype-on megtartott foglalkozásokat, amelynek 

hatékonysága ugyan nem ért fel a kontakt órákéval, de az újszerű helyzethez ügyesen 

alkalmazkodtak a szülők és a gyerekek is. A kiküldött feladatok elkészítése nagyon sok időt és 

energiát vett igénybe, ugyanakkor kreativitásra késztetett, új oktatási felületeket ismertek meg, 
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új applikációkat használtak – az így szerzett tudást a későbbiekben is szeretnék kamatoztatni. 

Nehézséget jelentett, hogy az itthoni munkához a saját, nem éppen korszerű számítógépüket 

kellett használniuk, melynek technikai feltételei nem igazán voltak adottak az online órákhoz, 

a nagyméretű fájlok tároláshoz. Sajnos nem tudtunk korszerű hordozható gépeket biztosítani 

intézményi forrásból sem. 

Néhány szülő nagyon aktívan részt vett az online foglalkozások otthoni kivitelezésében, 

visszajelzéseik alaposak voltak, sokszor küldtek videót, fényképet, telefonáltak is. A napi 

munkaórák száma így jobban kitolódott, hiszen sokan délután vagy a késő esti órákban keresték 

meg a szakembereket, akik fogadták akkor is a kliensek igényeit. 

Nehézséget jelentett, hogy a postán kiküldött anyagokra nem kaptunk választ a szülőktől, az 

online anyagokra is az első hetekben volt nagyobb mennyiségű a visszajelzések száma, az 

utolsó néhány héten azt tapasztaltam, hogy a szülők és a gyerekek is elfáradtak, várták a 

személyes találkozást, igényelték volna a kontakt óra nyújtotta előnyöket. Az ellátatlanok 

között a legtöbb olyan család volt, akik nem rendelkeztek megfelelő eszközökkel ehhez a 

fejlesztési formához, a postai változat pedig egyáltalán nem jelentett motivációt. De több olyan 

szülő is akadt, aki jelezte az elején az óvodán keresztül, hogy nem kereshetjük online vagy 

postán sem, nem él a lehetőséggel.  

 

7.3 Nevelési tanácsadás 

Az online nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 69 fő, (ellátatlan 5 fő) 

 Ebből pszichológiai online gondozás: 14 fő, és 5 fő tanácsadás 

 Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 50 fő  

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: 

Az online nevelési tanácsadás a prevenció terén kevésbé volt sikeres, mivel sok család azok 

közé tartozott, ahol nem volt ehhez infrastruktúra otthon, a postán kiküldött anyagokra pedig 

nem reagáltak. A logopédia területe nagyon eredményes volt, a szülőkkel folyamatos 

kapcsolattartás meghozta az eredményt. A pszichológia terén is sikeresnek gondoljuk az online 

formát, mivel a kliensek számára változatosan tudtunk biztosítani videochat, illetve telefonos 

gondozási és tanácsadási lehetőséget is, amelyek beváltak. 

 

7.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

Az online tehetség-azonosításba, - gondozásba vont gyermeklétszám: 12 fő rendszeresen 

gondozott, 35 fő online tehetségszűrés, 12 pedagóguskonzultáció (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: 

A kapcsolattartás megoldható volt az intézményekkel. Érkezett be szűrési, továbbá tanácsadási 

igény óvoda és iskola részéről ebben az időszakban. Az intézmények számára egyeztetés után 

online küldtük ki a szűréshez szükséges kérdőíveket, amelyeket a munkaközösség annak idején 

jóváhagyott. Ezek visszaérkezését követően szintén jól működött az értékelés és az online 

tanácsadási forma. Összességében sikeresnek ítéljük ezt a területet is. 

 

7.5 Szakértői bizottsági tevékenység  

7.5.1 A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 116 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 1 db 
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7.5.2 Június 2-től: 

 SZB vizsgálatok száma 36 fő, ebből: 

Aktuális állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Egyéb 

Fő 30 35 0 6 0 

 Ebből eredmény szerint: 

 SZB vizsgálatok száma 36 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább 

Megyei SZB 

BTMN Tan. gyengeség Ép Egyéb 

Fő 0 32 0 4 0 

 

Hagyományostól eltérő szakértői vélemény készítés folyamatában megtapasztalt szakterületi 

sikerek és nehézségek: 

Az online feladatellátás általában új kihívás volt a munkatársak számára, bár a telefonos 

tanácsadási forma eddig is fordult elő a gyakorlatunkban. A szakértői tevékenységben ez a 

változat kizárólag a kontrollvizsgálatok tekintetében volt megvalósítható. A kollegák 

rugalmasan tudtak alkalmazkodni a feladathoz, amelyet segített a munkaközösséggel közösen 

egységesen kialakított eljárás és dokumentumrend. Teljes egészsében meg tudtuk azt valósítani, 

hogy online mozgattuk a szükséges dokumentumokat. Sokat segített, ha a kontrollkérő lapokon 

elegendő információ állt rendelkezésre, de volt lehetőség a szülőkkel és a fejlesztőkkel való 

kapcsolatfelvételre. Összességében sikeres volt a megvalósítás. 

 

7.6 Gyógytestnevelés 

Az online gyógytestnevelés ellátásba vont tanulólétszám: 0 fő, (ellátatlan 0 fő) 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: 

Ebben az időszakban sem volt főállású vagy óraadó a járásban, aki ezen a területen dolgozna. 

 

7.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

Mezőtúr járásban ebben az időszakban nem volt olyan eset a nevelési tanácsadásba olvadva, 

amely ezt a területet érintené.  

 

8.A tanév összesítő adatai: 

Szakszolgá- 

lati terület 

2020. március 13-ig 

(fő) 

2020. március 

16-tól 

(fő) 

Összesen 

(fő) 

Korai fejlesztés 52 36 69 (22 gondozott, 

47 tanácsadás) 

Logopédia ellátás 168 118 184 (168 ellátott, 

16 tanácsadás) 

Nevelési tanácsadás 152 64 162 (83 pszicho, 50 

gyp, 29 tanácsadás) 

Tehetséggondozás 41 gyermek/tanuló 

(és az ehhez tartozó 

50 ped. konz., 39 

szülő konz.) 

47 (35 szűrés, 12 

gondozás és az 

ehhez tartozó 12 

ped. konz., 9 

szülői konz.) 

87 kliens (5 

azonosítás, 12 

gondozás, 35 

szűrés, és 62 

ped.konz., 48 szülő 

konz.) 
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Gyógytestnevelés 0 0 0 

Összesen: 413 265 502 

 

 SZB vizsgálatok száma 389 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

Összesen 

Fő 201 209 6 182 116 598 

 

A tanév során volt továbbá 33 hatósági kirendelésre lefolytatott vizsgálatunk. 

 

 

 

VI.7 A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény és Újszászi Telephely 

Varga Judit 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. A tagintézmény és telephely személyi feltételeinek leírása:  

Tagintézmény 

Egy logopédus kolléganő távozott, egy érkezett. Egy gyógypedagógussal, egy pszichológussal 

és két konduktorral gazdagodott szakembergárdánk. Szeptembertől két további pszichológus 

kollégát üdvözölhetünk. Bízunk logopédus szakemberek érkezésében is. Egy fő szakszolgálati 

titkár távozott, helyére az addig a telephelyen foglalkoztatott titkár került. Egy kolléganőnk 

nyugdíj előtti felmentési idejét tölti. 

 

Telephely 

A tanév elején 2 főre csappant a szakemberek létszáma, de a telephely-vezető koordinálásával 

elindult a szakszolgálati ellátás. A logopédus és fejlesztő pedagógus kollégából álló csapatot 

novembertől részmunkaidős pszichológus, márciustól gyógypedagógus egészítette ki.  A 

szeptemberben távozott ügyviteli dolgozót októbertől pótoltuk, majd februárban újabb személyi 

csere történt e területen. A megbízott vezető heti egy napot töltött a telephelyen. 

 

2. A tagintézmény és telephely tárgyi feltételeinek leírása:  

Tagintézmény 

Az EFOP 3.1.6-os pályázatnak köszönhetően eszközellátásunk jelentősen bővült. Épületünk 

állaga sajnos továbbra is romlik. A 2019. év utolsó hónapjaiban kijavított falrepedés ismételten 

jelentkezik, ami a válaszfal további, folyamatos süllyedését jelzi. Megkezdődött az elektronikus 

hálózatunk bővítése, kültéri elosztószekrényt szereltek be, és kicserélték az épületbe befutó 

elektromos vezetéket. Áthelyezésre került a két klíma készülékünk, ezzel igyekszünk 

tagintézményünket komfortosabbá tenni valamennyi ott tartózkodó számára.  
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Telephely 

Az épület helyiségei a továbbiakban is tökéletesen biztosítják a szakszolgálati ellátás feltételeit. 

A jelenlegi főállású munkatársak számára biztosított a pályázati forrásból beszerzett laptop. A 

szakszolgálati titkár számára is laptop áll rendelkezésre, mely folyamatos karbantartást igényel. 

2 fénymásoló, nyomtató segíti a szakemberek munkáját. A szakellátáshoz szükséges alapvető 

vizsgáló és terápiás eszközök rendelkezésre állnak. Az EFOP 3.1.6 pályázatból az idén 1 db 

tornaszőnyeget, 1 db projektort, 1 db CD lejátszót, 1 db kameraállványt kapott a telephely. 

 

3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 13-ig: 

3.1 Korai fejlesztés 

Tagintézmény 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 32 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

Szakterületi sikerek  

 Az új vezetéssel, új kollégákkal zökkenőmentes volt a felállás, együtt gondolkodás, 

inspiráció, szakmai tisztulási folyamat kezdődött el. Az avult, megkövesedett 

beidegződések megújítása folyamatosan történik. 

 A szülők bizalmat szavaztak minden esetben, jó az együttműködés, a terápiás 

háromszögek meghittek, építőek. Kollegiális kapcsolatok jók, a kollégák inspirálják, 

segítik, kiegészítik egymást, a tiszteletet megadva a kompetencia határokat is figyelembe 

véve. 

 Sikerült elérni, hogy egy kisgyermek fejlesztése más kolléga bevonásával komplexebbé 

válhasson. 

 

Szakterületi nehézségek 

 A mozgásszoba zsúfoltsága nehezíti a munkát. További tornaszerek beszerzése szükséges 

lenne. 

 Egy kolléga a saját szobájában tudja megoldani a korai fejlesztést. Itt a gyermek 

fejlettségi szintjéhez alig van fejlesztő eszköze, és a szobája berendezése sem alkalmas a 

korai fejlesztésre. 

 

Telephely 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 2 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

Szakterületi sikerek  

 Felvettük a kapcsolatot az újszászi és zagyvarékasi bölcsődevezetővel. Az első félévben 

tagintézményből kijáró szakdolgozóval tudtuk a korai fejlesztésre jogosult gyermekek 

ellátását biztosítani. Márciustól főállású gyógypedagógus vette át a korai ellátásban 

részesülő gyermekeket. 

 

Szakterületi nehézségek 

 A megoldás sikeressége egyben nehézséget is jelentett, hiszen három szakember váltotta 

egymást. Az új szakember személyes kontaktusban kevés alkalommal találkozhatott a 

kliensekkel, így az online ellátás során kellett kiépíteni a bizalmi viszonyt. 
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3.2 Logopédiai ellátás 

Tagintézmény 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 356 fő, tanácsadásba vont: 96 fő, (ellátatlan 

előjegyzett 2 fő) 

 

Szakterületi sikerek  

 Az óvodapedagógusokkal való kapcsolattartás gördülékeny, egyik kollégánk sikeres 

önértékelésen esett át, új kolléganőnk sikeresen beilleszkedett. 

 

Szakterületi nehézségek 

 Egy nap több óvodát kell ellátni (rohanás egyik helyszínről a másikra), nehézkes a 

szülőkkel való kapcsolattartás, a fejlesztő szobák felszereltsége hiányos (többször maga 

a szoba nem alkalmas fejlesztésre). 

 

Telephely 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 63 fő, tanácsadásba vont: 10 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

Szakterületi sikerek 

 E tanévben a logopédus munkáját jelentősen megkönnyítette az, hogy június elejével 

elkezdhette az 5 éves gyermekek logopédiai szűrését. Továbbra is jó az együttműködés a 

partnerintézmények dolgozóival. Szászberki ellátás biztosítása a helyszínen az 

önkormányzat segítségével. 

 

Szakterületi nehézségek 

 Az ellátandó gyermekek magas létszáma. 

 Eszközszállítás a külső helyszínekre. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

Tagintézmény 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 794 fő, tanácsadásba vont: 174 

fő, (ellátatlan 12 fő) 

 

Gyógypedagógusok/konduktorok 

A nevelési tanácsadás keretében gyógypedagógiai ellátásba vont gyermeklétszám 285 fő, 

tanácsadásba vont: 96 fő, (ellátatlan 1 fő) 

 

Szakterületi sikerek  

 Az Alapozó terápia bevezetése megtörtént és a szülők és gyermekek együttműködése 

kiváló. 

 A szakmai fejlődési lehetőségek, szülőkkel való kapcsolattartás, a gyermekek ugrásszerű 

fejlődése, a team diagnosztika és team terápia lehetősége motiváló hatása elvitathatatlan. 

A szülők érdeklődők, aktívak, kommunikatívak. Új csoportok beindulása és működése a 

fejlesztő team összehangolt munkája, a fejlesztő pedagógus-pszichológus jó 

együttműködése sikerélmény a kollégáknak, az elégedett kliensek elismerő szavai 

feltöltő, sarkalló hatásúak. 

 Pályázati lehetőség keretében továbbképzéseken való részvétel 
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 A nevelési tanácsadásban ellátást kérő és az ellátásba bekapcsolódó szülők, mivel önként 

jönnek, nagyon elhivatottak, igyekvőek, igazán a gyermekük érdekében tenni akarók 

túlnyomó többségben, így a terápia is sikeresebb.  

 Fontos siker, hogy a kapcsolatépítéseknek köszönhetően már pár hónapos korban 

megjelennek az elmaradt vagy atipikus mozgásfejlődésű kicsik, így hamarabb kerülnek a 

szakemberekhez.   

 

Szakterületi nehézségek  

 A beiskolázással kapcsolatos szülői aggodalmak, fejlesztő szobák zsúfoltsága - sűrű 

váltás, sok ellátandó gyermek. A mozgásszoba zsúfoltsága nehezíti a munkát. További 

tornaszerek beszerzése szükséges lenne. Elavult és meghibásodott informatikai 

eszközeink és rendszerünk miatt nehézkes, lassú az adminisztráció. Sokan vagyunk 1 

szobában, eltűnnek és amortizálódnak az eszközök, egyelőre nincsenek újak, sok az 

adminisztratív feladat. 

 

Pszichológusok 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 335 fő, tanácsadásba vont: 78 

fő, (ellátatlan 11 fő – ebből 6-an a bejelentkezés után mégsem vették igénybe a szolgáltatást, 5 

még most új eset, még nem került ellátásra) 

 

Szakterületi sikerek  

 Minden esetet elláttunk, nem volt ellátatlan kliens és feltorlódás. Sok esetből terápia lett, 

a szülők elköteleződnek a hosszabb távú közös munkára. A legtöbb szülő motivált, a 

folyamatba bevonható, felelősséget éreznek és hajlandók a változásra. Sok a pozitív 

visszajelzés, eredményes a szülőkkel való munka, nagy felismerések történtek több 

esetben. Siker, amikor szeretnek jönni a gyerekek, megosztják érzéseiket, tartalmas 

terápiás kapcsolatok épülnek ki. Fiatal felnőtteknél (17-18 éves önkéntes jelentkezőknél) 

nagyon tartalmas és eredményes konzultációk, terápiás alkalmak valósíthatók meg. A 

kollegiális összetartás erejének megtapasztalása, szakmai inspiráció szupervízió és a 

kollégák által.  

 

Szakterületi nehézségek  

 Túlzott adminisztrációs teher. Alacsony szobaszám. Helyhiány miatt a mozgásszobát 

ritkábban használhatjuk.  Az eszközök gyors amortizációja, eszközhiány. Motiválatlan 

beutalt esetek „kényszerellátására” továbbra is sok értékes óra ment el. A küldött, 

motiválatlan szülők nem árulják el a segítségkérés valódi okát, a folyamatba ritkán 

bevonhatók, jellemző a lemorzsolódás. Esetek beérkezésének hullámzó alakulása, emiatt 

nehéz az adott óraszámokhoz igazodni.  

 

Telephely 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 90 fő, tanácsadásba vont: 7 fő, 

(ellátatlan 0 fő) 

 

Szakterületi sikerek 

 Sikerült jó kapcsolatot kialakítani és azt fenntartani a szülőkkel. Bizalommal fordultak a 

szakszolgálat munkatársaihoz a különböző problémákkal. Márciustól bővült a nevelési 

tanácsadás lehetősége, melyet a szülők igénybe vettek. Az óvónőkkel való szakmai 
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kapcsolat tovább mélyült. A bölcsődei nevelési tanácsadási lehetőség szervezése 

elkezdődött. 

 A gyermekek magaviselete és tanulmányi eredménye, ha iskolásról beszélünk javult. 

 Akut problémák nagy része megoldódott.  

 

Szakterületi nehézségek  

 Az új gyógypedagógus munkába állása után kezdődött az online időszak, mely a 

személyes kapcsolatfelvételt megnehezítette.  

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

A tehetség-azonosításba, -gondozásba vont gyermeklétszám: 34 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

Szakterületi sikerek  

 Sokan vettek részt a rajz és meseíró pályázatunkon, aminek a lebonyolításában több 

kolléga is aktívan közreműködött, 1 gyermek részesült tehetséggondozásban. A 

foglalkozásokon mind ő, mind a szülők nagyon aktívan, élvezettel vettek részt 

 

3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat 

 Sikerek a szakértői tevékenység terén: 

 Sikerként könyvelhető el, hogy a szakmai együttműködés továbbra is jó a munkatársak 

között. A munkacsoport tagjai közötti tudásmegosztás és egymás emberi-szakmai 

támogatása folyamatos. A szakmai munka jó színvonalú, a vizsgálatok lebonyolításával, 

a vizsgáló szakemberek gyermekbarát, empatikus magatartásával a visszajelzések alapján 

a felnőtt partnerek is elégedettek.  

 A szülők a vizsgálat eredményét (kevés kivétellel) elfogadják. A partnerintézményekkel 

jó a szakmai kapcsolat, folyamatos az együttműködés. 

 

Nehézségek a szakértői tevékenység terén: 

 Nehézségként mutatkozott a tanév során, hogy a szakértői tevékenységben dolgozó 

kollégák közül többen iskolarendszerű képzésben tanultak vagy pályázati programokban 

(továbbképzés és egyéb) vettek részt, ezek miatt az amúgy is szűkös személyi feltételek 

átmenetileg tovább korlátozódtak.  

 A vizsgálatokat a fentiek miatt gyakran több alkalmas behívással tudtuk elvégezni, ami a 

vezetőnek a tervezésben, a kollégáknak az egyeztetésben jelentett többletterhet. A 

vizsgáló és terápiás helyiségek közös volta a vizsgálatok esetleges csúszása miatt olykor 

szintén nehézség forrása volt. 

 Sok adminisztrációs feladattal és lélektani nyomással járt az iskolaérettségi vizsgálatok 

jogszabályi változtatása miatti bizonytalanság, illetve plusz terhet és az idő nyomása miatt 

frusztrációt jelentett az Oktatási Hivatal kirendelésére, beiskolázás eldöntése céljából 

végzett vizsgálatok lebonyolítása. A megnövekedett adminisztráció, az INYR 

adminisztrálás olykori fennakadásai szintén nehézségként jelentkeztek. Sokszor nehezíti 

a munkát a munkaeszközök tartalékának hiánya (IÉV, pszichológiai vizsgálatok 

jegyzőkönyvei). A tagintézményi belső átszervezések (szobacserék, titkársági 

adminisztrátorok közötti feladatelosztás változása miatt kezdeti nehézségek adódtak, ez 

gyakoribb hibázással járt). SZB iktatóprogram hiánya. 

 

 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2019/2020. tanév 144 

 
 

4. Gyógytestnevelés: 

Tagintézmény 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 990 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

Sikerek 

 Képzett szakemberállomány; a járásban ellátott a gyógytestnevelés; zökkenőmentes 

átállás a digitális oktatásra, ebben a tanulók aktív részvétele; néhány tanuló visszakerülése 

a normál testnevelésbe; elfogadottság, bizalmi kapcsolat kialakítása; a gyógytestnevelés 

tanítás alkalmazkodása a változó körülményekhez. 

 

Nehézségek 

 Változó körülmények. 

 

Telephely 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 37 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

Sikerek 

 A tanulók rendszeresen jártak a gyógytestnevelés órára, megkedvelték a 

mozgásformákat, több testtartási problémával küzdő gyermek igazán sokat fejlődött és 

sikerült javítanunk a problémán. A gyógytestnevelés órákat a tornacsarnokban tudjuk 

tartani teremmegosztással. 

 

Nehézségek 

 Az túlsúlyos (obeses) tanulóknak kevés a 2 gyógytestnevelés óra, rendszeresen kellene 

mozogniuk és tudatosabban táplálkozniuk, de sajnos a szülőkre is nehezen lehet hatni e 

téren. 

 

5. Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja: 

Az óvoda- és iskolapszichológiai koordinátor elsődleges feladata a járás nevelési-oktatási 

intézményeiben dolgozó óvoda- és iskolapszichológusok szakmai munkájának összefogása és 

segítése. Ezek részben a havi rendszerességű szakmai teameken/szakmai programokon, részben 

pedig az egyéni konzultációk (személyes vagy online) során valósulnak meg. Az első félévben 

4 kolléga intézményi látogatására került sor. Sajnos a második félévre tervezett szakmai 

teamjeink és programjaink elmaradtak.  

A koordinációs tevékenységbe azon kliensek ellátása is beletartozik, akik olyan problémával 

keresik meg intézményünket, melyek többnyire az óvodában/iskolában lokalizálódnak. Ebben 

az esetben folyamatos szülőkonzultációval párhuzamosan egyéni vagy csoportos tanácsadásban 

részesülnek a gyermekek.  

Ezen felül a nevelési- oktatási intézmények megkeresésére több alkalommal is sor került 

pedagógusokkal folytatott szakmai konzultációra, esetmegbeszélésre (4), illetve 

esetkonferenciára (1). 

Valamint a koordinátor segítette a szupervízió szervezését, a csoport összefogását, 

tájékoztatását. A szupervízióba 6 fő kapcsolódott be.  

Jelen tanévben a járásban 8 fő iskolapszichológus, 2 fő óvodapszichológus, 1 fő végzős 

iskolapszichológus és 1 fő mentálhigiénés szakember látja el feladatait. 
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Intézmény  Óra-

szám 

Szakember 

Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - - 

Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

- - 

Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - - 

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola - - 

Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és 

Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola 

- - 

Szegő Gábor Általános Iskola 9 Nánásiné dr. Horváth 

Edit (főállás) 

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

13 Nánásiné dr. Horváth 

Edit (főállás) 

Kassai Úti Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 

11 Szabó Anita (félállás) 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

8 Kóródi Anikó 

(megbízás március 16-

ig) 

Szolnoki Széchenyi István Gimnázium 12 Fügedi Petra (főállás) 

Verseghy Ferenc Gimnázium 10 Fügedi Petra (főállás) 

Varga Katalin Gimnázium 11 Péter Judit (félállás) 

Liget Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 

Fejlesztő Nevelést- Oktatást Végző Iskola és EGYMI 

11 Csontosné Csécsey 

Magdolna (félállás) 

Martfűi József Attila Általános Iskola 10 Koczka-Kása Nikolett 

(megbízás) 

 

Intézmény óraszám Szakember 

Szolnok Városi Óvodák 22 

22 

Guba Veronika (főállás) 

Horváth Borbála (főállás) 

Szolnoki Szakképzési Centrum 

Pálfy – Vízügyi Szakgimnáziuma 

22 Halápi Anita (főállás) 

Szolnoki Szakképzési Centrum 

(Baross, Jendrassik, Pálfy, Petőfi, Klapka, 

Rózsa) 

 

 Ladár Edit (főállás) 

Szociális munkás státuszon 

iskolapszicho-lógusi 

feladatokat lát el 

Szolnoki Szakképzési Centrum 

(Vásárhelyi, Jendrassik, Kereskedelmi, RISZI) 

 

 Szutorisz-Szügyiné Mezei 

Julianna (főállás) 

Mentálhigiénés szakember 

 

Rövid leírás az óvoda- és iskolapszichológusok által jelzett fontosabb problématípusokról.  

Jelzés alapján kiemelten foglalkoztunk az osztály „fekete báránya” jelenséggel, illetve a 

konfliktuskezelés formáival. 

Egyre magasabb az iskolapszichológiai ellátást igénybe vevő azon tanulók létszáma, akiknek 

adekvát ellátása már sokkal inkább az egészségügy (pszichiátria) körébe tartozna. Ilyenkor 

fontos az iskolapszichológus híd-szerepe, hogy segítse a diákot és a szülőt elirányítani a 

megfelelő ellátó intézménybe.  
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Szakterületi sikerek  

 Megvalósult szakmai programok. 

 Az OIP kollégák egy része folyamatosan igénybe veszi a szakmai és mentálhigiénés 

segítségnyújtást, esetmegbeszélést.  

 Az óvoda- iskolapszichológusok intézményi látogatása során lehetőség nyílt arra, hogy 

az ott dolgozó kollégák bemutathassák szakmai profiljukat. 

 Növekszik az egyéni tanácsadás és az egyéni esetvezetés – a Tagintézménybe érkező 

olyan esetek vezetése, ahol a jelzett probléma alapvetően az óvodában, iskolában 

mutatkozik. 

 Megvalósult a tanévre betervezett Tanulástechnika csoport. 

 A NT-IP találkozási pontok pályázati programba bekapcsolódnak az OIP kollégák. 

 Növekszik az igény az iskolák részéről az esetmegbeszélésekre.  

 Jó a kapcsolat a partnerintézményekkel. 

 

Szakterületi nehézségek 

 Az intézményi elfoglaltságok miatt egyre nehezebb közös időpontot egyeztetni az OIP 

kollégákkal egy-egy program megszervezéséhez. 

 A járvány miatt elmaradtak a már megszervezett szakmai programjaink.  

 

6. Egyéb tevékenységek: 

6.1 Saját, tagintézményi és telephelyi, megvalósult pályázati programok felsorolása  

Tagintézmény 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcsoport-

ja 

Megvaló

-sítók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1.  Iskolapszicho

lógiai 

feladatok és 

nevelési 

tanácsadás, 

pszichés 

gondozás 

találkozási 

pontjai 

2019.09.30. Óvoda- és 

iskolapszich

ológusok 

Szabó 

Anita, 

Hegedűs 

Zsuzsa 

15 fő Sikeres, nagy 

érdeklődés 

övezte 

2.  Önismereti 

csoport 

kamaszoknak 

2019.10.08-

12.13. 

serdülő 

fiatalok 

Horváth 

Csilla, 

Debrecze

niné 

Simon 

Mariann

a 

10 fő Nagyon sikeres, 

a résztvevők 

szeretnének 

folytatást 

3.  Szülőcsoport 2019.10.24-

12.12. 

logopédiai 

szűrésben 

súlyos 

nyelvi 

elmaradást 

mutató 

Farkas 

Nóra 

17 fő Átfogó, 

alaposan 

kidolgozott 

tematika szerint 

zajló, a szülők 

számára érdekes 
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gyermekek 

szülei  

foglalkozások 

voltak 

4.  Nyelvi-

fejlődési 

elmaradás 

veszélyeztete

ttséget előre 

jelző Kérdőív 

– bölcsődei 

nevelésben 

részesülő 

gyermekek 

szülei 

számára 

2020.10.31. bölcsődei 

nevelésben 

részesülő 

gyermekek 

szülei 

Gleviczk

y 

Mariann

a 

0 fő Gyakorlatban 

nagyon jól 

hasznosítható 

5.  Szakmaközi 

fórum, 

ágazatközi 

kerekasztal  

2019.11.13.

; 11.21. 

az 

egészség-

ügyi, 

szociális, 

civil és 

hatósági 

szféra 

szereplői 

Baloghn

é 

Bencsik 

Izabella, 

Varga 

Judit, 

Hegedűs 

Zsuzsa, 

V. Szabó 

Tünde 

87 fő Új ismeretségek, 

együttműködése

k születtek 

6.  Iskolapszicho

lógiai 

feladatok és 

nevelési 

tanácsadás, 

pszichés 

gondozás 

találkozási 

pontjai 

2019.11.18 Óvoda- és 

iskolapszich

ológusok 

Szabó 

Anita, V. 

Szabó 

Tünde 

11 fő Hasznos 

információk 

cseréltek gazdát, 

szakmai 

eszmecserék 

zajlottak 

7.  Szülőcsoport 2020.01.09.

-03.12. 

szakszolgál

ati 

ellátásban 

lévő 

családok 

Koczok 

Ágnes, 

Dr. 

Pásztorn

é Parádi 

Emőke, 

Laczó 

Ildikó 

15 fő A szülők nagyon 

hasznosnak, 

hiánypótlónak 

ítélték meg a 

programot 

8.  Pedagógus 

fejlődési 

lehetőségei 

2020.1. 

negyedév 

szakmai 

kiadvány 

Dr. 

Pásztorn

é Parádi 

Emőke 

0 fő Hasznos 

útmutató a 

szakmai 

fejlődéshez 
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9.  Szakmaközi 

fórum, 

ágazatközi 

kerekasztal  

2020.02.18.

-19. 

az 

egészségüg

yi, szociális, 

civil és 

hatósági 

szféra 

szereplői 

Kürti 

Anikó, 

Dr. 

Pásztorn

é Parádi 

Emőke 

51 fő Remek 

kapcsolati 

rendszer alakult 

ki, sok 

párbeszéddel 

10.  A szakmai 

segítő 

szerepe a 

pedagógus 

életpályájána

k első 

szakaszában 

2020.03.31 szakmai 

kiadvány 

Dr. 

Pásztorn

é Parádi 

Emőke 

0 fő Kulcsfontosságú 

a mentor és 

mentorált jó 

kapcsolata.  

 

Telephely 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcsoport-

ja 

Megvaló

-sítók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Szakmai 

délután – a 

partnerintézmé

nyek 

vezetőinek; 

ismeretek 

bővítése a 

beiskolázással, 

iskolaérettségg

el 

kapcsolatban 

és 

szakszolgálati 

ellátásról, 

változásokról 

2019.11.15. Iskolákban 

és 

óvodákban 

dolgozó 

vezetők, 

pedagóguso

k az ellátási 

területről 

A 

telephely 

valamen

nyi 

dolgozój

a és Dr. 

Pásztorn

é Parádi 

Emőke 

20 fő Sikeresnek 

mondható a 

rendezvény a 

vendégek 

számát és 

aktivitását 

illetően. A 

kapcsolatok 

építése, az 

intézmények 

együttműködési 

törekvései.   

2. Családi 

délután az 

ellátásunkban 

lévő 

gyermekeknek 

és 

családtagjaikna

k az Advent 

jegyében 

2019.12.11.  Az újszászi 

óvodások és 

családjuk 

A 

telephely 

valamen

nyi 

dolgozój

a és 2 fő 

állatasszi

sztált 

terapeuta 

30 fő A változatos 

program 

lekötötte a 

gyermekeket. A 

szülőkkel való 

kapcsolat 

mélyült a 

program 

hatására. 

További hasonló 

programokra 

való igény 
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fogalmazódott 

meg. 

3. Részvétel a 

Karcagi 

Tagintézmény 

szakmai 

műhelyfoglalk

ozásán 

tagintézményi 

arculat 

bemutatása 

korai 

fejlesztés, 

tehetségkoordi

náció és 

nevelési 

tanácsadás 

gyógypedagógi

ai fejlesztés 

témakörben 

2020.02.18.  A telephely 

dolgozói 

A 

telephely 

dolgozói 

4 fő Bepillantást 

kaphattunk a 

Karcagi 

Tagintézmény 

szakmai életébe. 

Csapatépítő 

jellege is volt a 

látogatásnak 

4. Szakmai 

ágazatközi 

fórum a 

logopédiai 

ellátás 

témakörében 

2020.03.12. Pedagóguso

k, védőnők, 

gyermekorv

os, 

bölcsődevez

etők, 

gyermekjólé

ti szolgálat 

munkatársai

, 

önkormányz

at 

képviselői 

Baloghn

é 

Bencsik 

Izabella, 

Szabó 

Katalin 

19 fő A szakszolgálat 

és a társszakmák 

szakembereinek 

együttműködési 

lehetőségeinek 

feltárása. 

Konkrét 

megoldási 

módok, 

információk 

átadása. Igény a 

hasonló 

fórumokra. 

5. Módszertani 

fórum 

óvónőknek a 

segédanyagok 

kapcsán 

2020.06.08. 

2020.06.17. 

Az újszászi 

és 

zagyvarékas

i óvodák 

pedagógusai 

Dr. 

Korpásn

é Bakos 

Valéria, 

Szabó 

Katalin 

21 fő A szakmai 

ismeretnyújtáso

n túl a 

kapcsolatok 

építésére 

nyújtott kiváló 

lehetőséget ez a 

fórum.  
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6.2 Tagintézményi és telephelyi saját programok felsorolása 

Tagintézmény 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso - 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

1. A gyógytestne-

velésről 

(Gerincproblé

mák) 

2019.10.22. munkatárs

i közösség 

Szekeres 

Julianna 

32 Hasznos 

feladatokat 

tanultunk 

2. Obesitas 

(túlsúly), 

elmélet, 

gyakorlat a 

kollégák 

számára 

2019.11.12. munkatár-

si 

közösség 

Berczi 

Brigitta 

33 Hasznos 

feladatokat és 

elméletet 

tanultunk 

3. Lúdtalp, 

elmélet, 

gyakorlat a 

kollégák 

számára 

2019.12.03. munkatárs

i közösség 

Szabó 

Ildikó 

35 Hasznos 

feladatokat 

tanultunk 

4. Mikulás 

program, 

rajzverseny 

díjátadó 

2019.12.06. rajzversen

y 

résztvevői, 

gyerekek, 

szülők 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella, Dr. 

Pásztorné 

Parádi 

Emőke, 

Baghi 

Noémi, 

Kovács 

Barbara, 

Tasi 

György, 

Varga Judit 

50 Jól sikerült, 

vidám 

hangulatú 

alkalom volt, 

az 

alkotásokból 

pedig 

megszületett 

az első 

digitális 

mesekönyvünk 

5.  Karácsonyi 

ebéd 

2019.12.17. munkatárs

i közösség 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella, 

Varga Judit 

42 Gyönyörű 

fuvolakoncertt

el indított 

ünnepi 

rendezvény 

6. Tisza mozi 

közös 

látogatása a 

kollégákkal 

Kontroll 

nélkül” C. film 

megtekintése. 

Szakmai 

tapasztalatok 

2020.01.31. 

 

Szolnoki 

tagintézmé

ny 

kollégái 

 

Hegedűs 

Zsuzsa 

 

 

21 Tanulságos 

program volt, 

néhányan még 

beszélgettünk 

a film 

mondandójáról

, hatásáról 
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leszűrése a 

nehezen 

kezelhető, 

nevelhető 

gyermekekhez. 

(ADHD) 

7. 

 

 

Zenés 

gerinctorna 

2020. 02. 

05., 07. 

Munkatárs

ak 

Rózsa 

Józsefné 

15 fő Testmozgás 

fontosságára 

hívta fel a 

figyelmet, 

valamennyien 

felmérhettük 

az 

állóképességün

ket 

8. Gyógy- 

testnevelés óra 

látogatása a 

Szentgyörgyi 

A. ált. 

iskolában. 

2020.02.17., 

02.19. 

 

 

 

 

 

Munkatárs

ak 

 

Szabó 

Ildikó 

 

3 fő Játékos keretek 

között 

rendkívül sok 

feladatot 

végeztek a 

gyerekek 

9. Gyógy- 

testnevelés óra 

látogatása a 

Kassai Úti 

Iskolában 

2020.02.20., 

02.24. 

Munkatárs

ak 

Rózsa 

Józsefné 

3 fő  Labdás 

feladatok 

segítségével 

hogyan lehet 

korrigálni a 

helytelen 

testtartást; 

labdás játék. 

10. gyógytestnevel

és óra 

látogatása a 

Körösi Cs. S. 

Ált.iskolában 

2020.02.25., 

02.27. 

Munkatárs

ak 

Berczi 

Brigitta 

3 fő Az obese 

gyerekek 

eszközdús 

órájába 

kaptunk 

betekintést 

11. Pedagógusnapi 

meglepetés 

2020.06.19. Munkatárs

ak 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella, 

Varga Judit 

 

45 fő Közösségfejles

ztő program a 

telephely 

dolgozóival 

közösen 

12. Nyugdíjas 

búcsúztató 

2020.06.26. Munkatárs

ak 

Dégi 

Zoltánné 

40 fő Családias 

hangulatú, 

„beszélgetős” 

szép délutánt 

töltöttünk 

együtt  
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Telephely 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso - 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

1. Karácsony a 

Szolnoki 

Tagintézmény 

munkatársaival 

2019.12.17. A 

telephely 

minden 

dolgozója 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella, 

Varga Judit 

 

5 fő A 

tagintézmény 

és a telephely 

dolgozóinak 

közösségépítő 

program. 

2. Pedagógusnap 

a Szolnoki 

Tagintézmény 

munkatársaival 

2020.06.19. A 

telephely 

minden 

dolgozója 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella, 

Varga Judit 

 

5 fő A 

tagintézmény 

és a telephely 

dolgozóinak 

közösségépítő 

program. 

 

6.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel 

Tagintézmény 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

1. Dr. Lepény Éva 

előadása (burn-

out) 

Tankerületi 

Központ 

Campus 

2019.09.04. Debreczeniné Simon 

Marianna, 

Farkas Nóra, 

Gulyásné Tőrös 

Erzsébet, 

Kovács Barbara, 

Rózsa Józsefné, 

Salánkiné Szilvás 

Anett, Sipos Tiborné, 

Szabó Anita, 

Szekeres Julianna, 

Tóth Lászlóné, 

Turóczi Béláné, 

Horváth Csilla, Tasi 

György 

A kiégés okainak, 

folyamatának 

megismerése és 

kezelési lehetőségei 

feltárása. Informatív, 

hasznos előadás volt. 

2. Korai fejlesztés 

munkaközösségi 

értekezlet 

 

2019.09.05. 

 

Kürti Anikó Évindítás, mérések 

megbeszélése. 

 

 

3. Országos Tanügyi 

Konferencia 

Bonyhád 

2019.09.20-

21. 

Szekeres Julianna, 

Berczi Brigitta 

A gyógytestnevelés 

jogszabályi változásai; 

mérés-értékelés; 

mozgásfejlődés 

jellemzői. 
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4. Nevelési 

tanácsadás 

munkaközösségi 

értekezlet 

2019.09.25. Bereczné Szabó Ágota A foglalkozás az 

alakulás, szervezés, 

tervezés jegyében 

zajlott.  

 

5. Gyógytestnevelés 

Munkaközösségi 

értekezlet 

2019.10.17. Berczi Brigitta, Rózsa 

Józsefné, Szabó 

Ildikó, Szekeres 

Julianna 

Élménypedagógiai 

megközelítésben 

vezetett 

gyógytestnevelés 

óra

  

6. Vezetői tréning 2019.11.04. Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke 

Baloghné Bencsik 

Izabella Varga Judit 

Vezetői, önismereti 

képességek fejlődését 

elősegítette, erősítette a 

csoport kohéziót és 

mentálhigiénés 

szempontból is hasznos 

volt. 

7. Korai fejlesztés 

munkaközösségi 

értekezlet 

2019.11.07. 

 

Kürti Anikó A TSMT módszer 

alkalmazásának 

lehetőségei a korai 

fejlesztés gyakorlatában 

8. Gyógytestnevelés 

munkaközösségi 

értekezlet 

2019.11.14. Berczi Brigitta, Rózsa 

Józsefné, Szabó 

Ildikó, Szekeres 

Julianna 

Szenzomotoros 

módszer beépítési 

lehetőségei a 

gyógytestnevelés 

eszköztárba 

9. II. 

Gyógytestnevelés 

Konferencia 

Testnevelési 

Egyetem, 

Budapest 

2019.11.15.  Szekeres Julianna, 

Szabó Ildikó, 

Rózsa Józsefné 

A gyógytestnevelés 

jogszabályi változásai; 

szakmai előadások 

vezetői, gyógytornászi 

gyógytestnevelői és 

szakorvosi 

megközelítésben; 

gyakorlati bemutatók. 

10. Szakmai nap a 

gyógytestnevelés 

éve alkalmából 

Karcagi 

Tagintézmény 

2019.11.25. Szekeres Julianna Illyésné Nagy Olga 

előadása a Karcagi 

Tagintézmény 

gyógytestnevelés 

ellátásáról. 

11. Tehetség 

munkacsoport 

megbeszélése 

2019.11.27. Muszkalay 

Hedvig 

Az országos 

tehetséggondozási 

helyzet és a 

tehetségekkel 

foglalkozó 

intézmények, 

szervezetek, stb. 

megismerése 
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12. Szakértői 

bizottsági 

tevékenységet 

folytató 

munkaközösség 

találkozója 

2019.12.05. Koczok Ágnes Autizmus diagnosztika, 

dilemmák, kezdeti 

tünetek felismerése, 

vizsgálati eljárások. 

 

13. Logopédiai 

Konferencia 

2019.12.12. Baloghné Bencsik 

Izabella, Benedek 

Péterné, Farkas Nóra, 

Gleviczky Marianna, 

Kovács Viktória 

Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke 

A nyelv- és 

beszédfejlődéssel 

tudományos kutatási 

eredményeket 

ismerhettünk meg. A 

Szól-e szűrő eljárásra 

épülő fejlesztési 

program megismerése 

14. JNSZMPSZ 

Karcagi 

Tagintézmény 

bemutatkozása  

2020.02.18. 

 

Bazsonyiné Benedek 

Beáta, Bálint Orsolya, 

Szórád Zoltánnné, 

Muszkalay Hedvig, 

Dégi Zoltánné, 

Nagyné Polgári 

Annamária, Farkas 

Nóra, Baloghné 

Bencsik Izabella 

Tapasztalatcsere, 

szakmai konzultáció 

lehetősége más 

tagintézmény 

kollégáival, a 

tagintézmény 

működésébe bepillantás  

15. Szakértői 

bizottsági 

tevékenységet 

folytató 

munkaközösség 

találkozója 

2020.02.27. Koczok Ágnes Figyelemvizsgálat, 

differenciál-

diagnosztika 

(fluktuáció, nehézség, 

zavar). A Járási 

Szakértői Bizottság 

szempontrendszerének 

áttekintése. ADHD. 

16. Szupervízió 

(Koncz Ilona) 

2019.10.10., 

11.07.,12.05., 

2020. 01.16., 

02.20., 03.12.  

Salánkiné Szilvás 

Anett, Laczó Ildikó, 

Verebélyi Boglárka 

szakmai fejlődés, 

egyéni esetek 

eredményessége, 

szakmai kapcsolatok  

17. Logopédiai 

munkaközösség 

találkozója 

2020.03.17. Varga Judit Induló eszközbázis 

kialakítása az online 

logopédiai kezelések 

megvalósításához 

18. Szakértői 

bizottsági 

tevékenységet 

folytató 

munkaközösség 

találkozója 

2020.03.17. Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke 

A rendkívüli helyzet 

miatt elkészült 

ideiglenes 

folyamatleírás 

megbeszélése, a 

munkafolyamatok 

áttekintése 
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19. Gyógytestnevelés 

munkaközösségi 

értekezlet 

2020.03.17. Berczi Brigitta, Rózsa 

Józsefné, Szabó 

Ildikó, Szekeres 

Julianna, Varga Judit 

A szakszolgálati 

feladatellátás 

online/digitális formája 

a gyógytestnevelésben 

20. Nevelési 

tanácsadás 

munkaközösségi 

értekezlet 

2020.03.18. Baloghné Bencsik 

Izabella 

Induló eszközbázis 

kialakítása az online 

nevelési tanácsadás 

fejlesztések, kezelések 

megvalósításához 

21. Korai fejlesztés 

munkaközösségi 

értekezlet 

2020.03.18. Varga Judit Korai fejlesztő 

eszközcsomag 

összeállítása, induló 

eszközbázis kialakítása 

az online korai 

fejlesztés 

megvalósításához 

 

Telephely 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

1. Dr. Lepény Éva 

előadása (burn-out) 

Tankerületi Központ 

Campus 

2019.09.04. Baloghné Bencsik 

Izabella 

A kiégés okainak, 

folyamatának 

megismerése és kezelési 

lehetőségei feltárása.  

4. Vezetői tréning 2019.11.04. Baloghné Bencsik 

Izabella  

 

Vezetői, önismereti 

képességek fejlődését 

elősegítette, erősítette a 

csoport kohéziót és 

mentálhigiénés 

szempontból is hasznos 

volt. 

7. Tehetség 

munkacsoport 

2019. 11.27. Dr. Korpásné 

Bakos Valéria 

Az országos 

tehetséggondozási 

helyzet és a 

tehetségekkel foglalkozó 

intézmények, 

szervezetek, stb. 

megismerése 

8. Logopédiai 

Konferencia 

2019. 12.12. Baloghné Bencsik 

Izabella,  

Szabó Katalin,  

Dr. Korpásné 

Bakos Valéria 

 

A nyelv- és 

beszédfejlődéssel 

tudományos kutatási 

eredményeket 

ismerhettünk meg. A 

Szól-e szűrő eljárásra 

épülő fejlesztési program 

megismerése, a 
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műhelymunkán interaktív 

módszertani gazdagodás. 

9. JNSZMPSZ Karcagi 

Tagintézmény 

bemutatkozása  

2020.02.18. 

 

Baloghné Bencsik 

Izabella, 

Dr. Korpásné 

Bakos Valéria, 

Szabó Katalin, 

Nagyné Polgári 

Annamária 

Tapasztalatcsere, 

szakmai konzultáció 

lehetősége más 

tagintézmény 

kollégáival, a 

tagintézmény 

működésébe bepillantás  

 

6.4 Tagintézmény és telephely továbbtanulóinak felsorolása 

Ssz Tovább tanuló 

kolléga neve  

Képzés típusa  Képző 

intézmény  

Évfolyam 

1. Kürti Anikó szakvizsga Kecskemét 

Neumann János 

Egyetem 

1. 

2. Rózsa Józsefné Közoktatásvezető Pedagógus 

Szakvizsga 

BME végzett 

(2019.12.) 

3. Szekeres Julianna Pedagógus szakvizsga 

mentálhigiénés specializáció 

Debreceni 

Egyetem 

végzett 

(2020.05.) 

4. Laczó Ildikó Tanácsadó szakpszichológus 

szakirányú továbbképzés  

 

 

 

150 óra Pszichodráma 

önismereti csoportfoglalkozás 

(szakképzés elvégzésének 

feltétele) 

ELTE 

Pedagógiai és 

Pszichológiai 

Kar 

 

Magyar 

Pszichodráma 

Egyesület 

2. 

 

6.5 Tagintézmény és telephely munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott 

továbbképzései  

Tagintézmény 

Ssz Továbbképzésen részt 

vevő munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időinter-

valluma 

1 Kürti Anikó 

Baloghné Bencsik 

Izabella, Benedek 

Péterné, Debreczeniné 

Simon Marianna, Farkas 

Nóra, Gleviczky 

Marianna, Koczok 

Ágnes, Dr. Pásztorné 

Parádi Emőke, 

Révészné Dégi Virág, 

Muszkalay Hedvig, 

„Beszédpercepciós 

diagnosztika és 

terápia” 

Magyar 

Gyógypedagógusok 

Egyesülete 

2020.01.16-

18. 
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Sipos Tiborné, Tasyné 

Molnár Ildikó 

2. Farkas Nóra, Kovács 

Viktória 

Tasyné Molnár Ildikó 

Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke 

A diszlexia 

megelőzése-az értő 

olvasás 

előkészítése 

Logopédia Kiadó 

Kkt. 

2019.10.05-

11.09.  

3. Debreczeniné Simon 

Marianna Farkas Nóra 

Gulyásné Tőrös 

Erzsébet 

Koczok Ágnes 

Révészné Dégi Virág 

A matematika 

tanulás zavarai 

Logopédia Kiadó 

Kkt. 

2019.10.04., 

10.12., 10.18. 

4. Gleviczky Marianna 

Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke 

SEED Fejlődési 

Skála 

Korai Fejlesztő 

Központ Támogató 

alapítvány 

2019.09.19-

2019.10.25. 

5. Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke Bereczné Szabó 

Ágota 

V. Szabó Tünde 

UNIT-2 képzés Giunti 

Psychometrics 

Hungary 

tesztfejlesztő Kft 

2 napos 

6. Baloghné Bencsik 

Izabella, Benedek 

Péterné, Farkas Nóra, 

Gleviczky Marianna, 

Kovács Viktória 

Logopédiai 

Konferencia 

JNSZMPSZ 

Főigazgatóság 

2019. 

december 12. 

7. Debreczeniné Simon 

Marianna 

Baloghné Bencsik 

Izabella 

Alapozó terápia a 

gyakorlatban 

Alapozó Terápiák 

Alapítvány 

2020. január 

24- 

folyamatban 

8. V. Szabó Tünde Kreativitás- és 

tehetségfejlesztés 

Magyar 

Tehetségsegítő 

Szervezetek 

Szövetsége 

10 órás 

   

Telephely 

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időintervalluma 

 

1. 

Szabó Katalin A matematika 

tanulás zavarai 

Logopédia Kiadó 

Kkt. 

2019.10.04., 10.12., 

10.18. 

 

6.6 A szabadon választható 2 nap terhére  

Ssz A kolléga neve  Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

1. Kürti Anikó 

 

Szakszolgálatban 

dolgozó 

Semmelweis 

Egyetem Pető 

András Kar 

tudásmegosztás, 

kapcsolatépítés 
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konduktorok 

találkozója 

Budapest 

2. Bálint Orsolya Szakszolgálatos 

konduktorok 

találkozója 

 

Semmelweis 

Egyetem Pető 

András Kar 

Budapest 

tudásmegosztás, 

kapcsolatépítés 

3. Kürti Anikó Mozgásterápiák 

Konferencia 

Semmelweis 

Egyetem Pető 

András Kar 

Budapest 

szakmai tudás 

frissítése 

4. Berczi Brigitta Országos Tanügyi 

Konferencia 

Bonyhádi Petőfi 

Sándor 

Evangélikus 

Gimnázium, 

Általános Iskola, 

Kollégium AMI 

A gyógytestnevelés 

jogszabályi 

változásai pl. NAT 

5. Szekeres Julianna Országos Tanügyi 

Konferencia 

Bonyhádi Petőfi 

Sándor 

Evangélikus 

Gimnázium, 

Általános Iskola, 

Kollégium AMI 

Tantervi változások, 

a mérés, értékelés és 

a mozgásfejlődés 

jellemzőit az óvoda-

iskola határán a 

gyógytestnevelésre 

fókuszálva. 

6. Szekeres Julianna 

Szabó Ildikó 

Rózsa Józsefné 

II. 

Gyógytestnevelés 

Konferencia  

Testnevelési 

Egyetem, 

Budapest 

A gyógytestnevelés 

jogszabályi 

változásai; szakmai 

előadások vezetői, 

gyógytornászi 

gyógytestnevelői és 

szakorvosi 

megközelítésben; 

gyakorlati bemutatók 

 

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 Koczok Ágnes 

2. Nevelési tanácsadás Bereczné Szabó Ágota 

3. Logopédia Benedek Péterné 

4. Korai fejlesztés Kürti Anikó 

4. Gyógytestnevelés Berczi Brigitta, Szabó Ildikó, Rózsa Józsefné 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Muszkalay Hedvig 

7. Óvoda- és iskolapszichológia nem működött 

8.  Intézményi Önértékelés  

9. Mérés, értékelés V. Szabó Tünde 
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Telephely 

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Nevelési tanácsadás Dr. Korpásné Bakos Valéria 

2. Logopédia Szabó Katalin 

3. Tehetséggondozás, pályaorientáció Dr. Korpásné Bakos Valéria 

 

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 

1. Nieberlné Sági Mónika logopédus 2019.10.01. 

2. Szabó Ildikó gyógytestnevelő 2020.08.23. 

 

Telephely  

Ssz A távozó szakember neve A távozó szakember 

szakja 

A távozás időpontja 

1. Nagyidainé Sipos Nikolett gyógypedagógus 2019.09.30. 

2. Seller Gabriella gyógypedagógus 2019.09.30. 

3. Kissné Szekeres Ibolya pszichológus 2020.07.31. 

 

Tagintézmény 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Sipos Tiborné gyógypedagógus 2019.02.15.  

2. Kovács Viktória logopédus 2019.08.26. 

3. Bazsonyiné Benedek Beáta konduktor 2019.11.01. 

4. Bálint Orsolya konduktor 2020.01.01. 

5. Erdei Daniella pszichológus 2020.08.03. 

 

Telephely  

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Kissné Szekeres Ibolya pszichológus 2019.10.01. 

2. Kovács Ágnes értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szak 

2020.03.01. 

 

6.9 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 

1. Szabó Ildikó 2020.02.06. S 

2. Tasyné Molnár Ildikó 2020.02.26. S 

3. Koczok Ágnes 2020.03.17. S 

4. Hegedűs Zsuzsa 2020.03.31. S 
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Telephely 

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 

Ns=Nem sikeres 

 -   

 

6.10 A tagintézmény és telephely 2019/2020. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és nehézségei 

Tagintézmény 

Tagintézmény és telephely sikerei Tagintézmény és telephely nehézségei 

A megbízott vezetők munkamegosztása, szoros 

együttműködése egymással.  

Információgyűjtés, új vezetés felállítása, 

elindulása 

A munkatársak elfogadó, segítő, támogató 

attitűdje a kialakult bizonytalan helyzetben. 

Ügyviteli dolgozók munkájának 

átszervezése, összehangolása, a 

betanulási időszakok áthidalása 

A pályázati programok megvalósításakor 

tapasztalt magas szakmai és emberi színvonal 

Létszámunkhoz mérten kevés vizsgáló, 

fejlesztőhelyiség 

A digitális feladatellátás alatt a munkatársak 

elkötelezett, kitartó munkával feleltek meg az 

önmaguk által támasztott magas szintű 

elvárásoknak.  

Digitális feladatellátás kihívásai 

Új szakemberek érkezése Tervezett, várt programok elmaradása a 

vészhelyzet miatt 

Szakmai és szakmaközi partnerkapcsolatok 

erősítése, bővítése 

 

A munkahelyi légkör javítására törekvés.   

Közösségszervező tevékenységek, pl.: mozi 

látogatás, külön vetítés megszervezése 

 

Minőségi idő a kollégákkal (Mikulás, 

karácsony, Pedagógus nap, mozi) 

 

 

Telephely 

Tagintézmény és telephely sikerei Tagintézmény és telephely nehézségei 

A tagintézmény megbízott igazgatója és a 

megbízott telephelyvezető kölcsönös 

segítségnyújtása, szoros együttműködése 

Az információhiányból és vezetői 

tapasztalatlanságból adódó 

bizonytalanságok 

Az új telephelyvezető és régi szakemberek 

zökkenőmentes szakmai együttműködése 

A megcsappant szakember létszám, 

folyamatos cserélődés a korai ellátásban a 

telephelyen 

A kevés szakember ellenére az ellátás 

folyamatos a telephelyen 

Telephelyen a jelen tanévben a harmadik 

titkárnő segíti a munkát – a betanulási 

folyamatok nehézségei 

Új szakemberek felvétele A kevés szakember nagyon leterhelt. 

A tagintézménnyel való sikeres együttműködés 

a szakértői vizsgálatok kapcsán 
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A nevelési tanácsadás területén a 

képességfejlesztésbe vont óvodás korú 

gyermekek száma jelentősen nőtt. 

 

A pályázati programok színvonalas 

megvalósítása  

 

Szakmai és szakmaközi partnerkapcsolatok 

erősítése, bővítése 

 

Az aktuális helyzetekhez való rugalmas 

alkalmazkodás pl. online ellátás 

 

 

6.11 A tagintézmény és telephely saját együttműködései  

Tagintézmény 

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Szolnok járás bölcsődéi Korai fejlesztés során szakmai együttműködés 

Köznevelési intézmények Pályázati programok megvalósítása, szakmai 

együttműködések 

Nevelési-oktatási intézmények Szakértői bizottsági tevékenység, 

esetmegbeszélések, OIP, tehetségkoordináció, 

gyógytestnevelés, pályázati programok 

megvalósítása 

Gyermekpszichiátriai gondozó Pályázati programok megvalósítása, szakmai 

együttműködések 

Házi gyermekorvosok, védőnők Pályázati programok megvalósítása, szakmai 

együttműködések 

Iskolaorvos, iskolai védőnő Pályázati programok megvalósítása, szakmai 

együttműködések 

Járási Hivatal  Pályázati programok megvalósítása, szakmai 

együttműködések 

Gyejó (Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ) 

Pályázati programok megvalósítása, szakmai 

együttműködések 

CSÁÓ (Családok Átmeneti Otthona Pályázati programok megvalósítása, szakmai 

együttműködések 

 

Telephely 

Telephely együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Újszászi önkormányzat, Zagyvarékasi 

önkormányzat 

Az épület zavartalan működtetésével 

kapcsolatos műszaki kérdések, szakmai munka 

segítése   

Az ellátási körzetbe tartozó bölcsődék A korai fejlesztés és a nevelési tanácsadás 

keretében zajló fejlesztés megszervezése, 

együttműködés kiépítése 

Az ellátási körzetbe tartozó óvodák, 

iskolák 

A pályázati programok megvalósítása, szakmai 

együttműködés 

Házi gyermekorvos, védőnők Szakmai együttműködés, pályázati programok 

megvalósítása 

Család-és gyermekvédelmi Szolgálat Szakmai együttműködés, pályázati programok 

megvalósítása 
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6.12 Kapcsolatok 

 Belső kapcsolatok 

Tagintézmény 

A Szolnoki Tankerületi Központtal, mint Fenntartóval a Főigazgatóságon keresztül 

vagyunk kapcsolatban. A Főigazgatósággal szinte napi együttműködésben vagyunk. 

Havonta részt veszünk az Igazgatótanács megbeszélésein. Élő, pozitív kapcsolatunk van 

a Megyei Szakértői Bizottsággal, annak vezetőjével. A Székhelyintézmény által 

szervezett és lebonyolított munkaközösségi találkozókon tagintézményünk delegáltjai 

vesznek részt. A JNSZMPSZ tagintézmények, telephelyek vezetőivel, munkatársaival is 

jó kapcsolatot ápolunk. Mindennapi együttműködésben vagyunk az Újszászi 

Telephellyel, melynek vezetője egyben a tagintézmény-igazgató helyettes is. 

Tagintézményünkben minden héten van betervezett munkatársi megbeszélés. Itt a 

vezetőség megosztja híreket, feladatokat, tervezett, vagy megvalósult intézkedéseket, a 

dolgozók pedig lehetőséget kapnak arra, hogy feltegyék a felmerülő kérdéseiket, 

megosszák gondolataikat. Ezt munkacsoport összejövetelek követik, ahol esetosztás, a 

szakterületet érintő aktualitások, feladatok megbeszélése történik. 

 

Telephely: 

A Szolnoki Tankerületi Központtal, mint Fenntartóval a Főigazgatóságon keresztül 

vagyunk kapcsolatban. 

A főigazgatóságtól sok segítséget kaptunk a beinduláshoz és azóta is kiemelkedő, 

folyamatos kapcsolatban vagyunk, gazdasági, informatikai téren is segítő hozzáállást 

tapasztalunk. 

A tagintézménnyel való együttműködés állandó a vezetőségi és a szakértői bizottsági 

szinten. 

A szakszolgálati tagintézmények vezetőivel is rendszeres a kapcsolattartás. 

A szakmai munkaközösség tagjai rendszeren járnak a foglalkozásokra. 

 

 Külső kapcsolatok 

Tagintézmény 

Szolnok járás bölcsődéivel főként a korai fejlesztés kapcsán napi kapcsolatban állunk. 

Különösen szoros az együttműködés a szolnoki Városmajor Úti Bölcsődével, akik helyet 

biztosítanak arra, hogy a tagintézményünk által ellátott gyermekek egy részének ott 

biztosíthassuk a korai fejlesztést. Más köznevelési, illetve a nevelési-oktatási 

intézményekkel is napi szakmai kapcsolatban vagyunk. A közigazgatási eljárások 

kapcsán 2019. december 31-ig a Járási Hivatallal is szoros volt az együttműködésünk. A 

pályázati programjainknak köszönhetően szorosabbá vált kapcsolatunk az alábbi 

partnereinkkel: Gyermekpszichiátriai gondozó, házi gyermekorvosok, védőnők, 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Családok Átmeneti Otthona –az elmúlt 

hónapokban. Az Országos hatáskörű szakértői bizottságokkal is szakmai kapcsolatban 

állunk. 

 

Telephely 

Elsősorban a pályázati rendezvényeknek köszönhetően kialakítottuk, ill. fenntartjuk a 

régió oktatási-nevelési intézményeivel, bölcsődéivel, egészségügyi szféra dolgozóval 

(védőnőkkel, gyermekorvossal), Gyejó (Gyermekjóléti Szolgálat és Központtal és a 

települések önkormányzatával a kapcsolatot. A korai fejlesztés és nevelési tanácsadás 

beindítása a korai életszakaszban a bölcsődékkel való kapcsolatfelvétellel kezdődött. A 
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szakszolgálati ellátás tartalmának megismertetése elősegíti az önkormányzattal való 

segítő együttműködést.  

 

6.13 Tagintézményi/telephelyi vezetői belső ellenőrzések 

Tagintézmény 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Szórád Zoltánné Varga Judit A kolléganő holisztikus szemlélettel, gazdag, 

személyre szabott eszköztárral és módszerekkel 

valósította meg a korai fejlesztést. 

2. Hegedűs Zsuzsa Baloghné 

Bencsik Izabella 

A szakember a papír alapú és a digitális 

adminisztrációs tevékenységet naprakészen, 

megfelelő szakmaiassággal vezeti. 

3. Koczok Ágnes Dr. Pásztorné 

Parádi Emőke 

A szakember az adminisztrációs tevékenységét 

megfelelő szakmaisággal, pontosan végzi. 

4. Szabó Ildikó Varga Judit A differenciálást végig szem előtt tartva 

változatos, jó hangulatú, alapos szakmai 

felkészültségről tanúbizonyságot tevő 

foglalkozást láthattam. 

5. Tasyné Molnár 

Ildikó 

Baloghné 

Bencsik Izabella 

A szakember dokumentációja naprakész, 

pontos. A foglalkozási terv tükrözi a szakmai 

tudatosságot, alapos módszertani 

felkészültséget.  

 

Telephely 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést végző 

vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Tóth Gábor Baloghné Bencsik 

Izabella 

A gyógytestnevelés óra látogatása során 

meggyőződtem az ellátás szakszerűségéről. 

A kollega a dokumentációját pontosan, 

naprakészen vezeti. 

2. Rajka Attila Baloghné Bencsik 

Izabella 

A gyógytestnevelés óra látogatása során 

meggyőződtem az ellátás szakszerűségéről. 

A kollega a dokumentációját pontosan, 

naprakészen vezeti. Szoros szakmai 

együttműködésben dolgozik kollégájával. 

 

6.14 Innovációk az intézményben, tagintézményben, telephelyen 

 Újszerű szakmai párosok a csoportos ellátás területén, pl.: konduktor-pszichológus. 

 Intézményi szórólap megszerkesztése, kiadatása. 

 Digitális mesekönyv elkészítése. 

 Digitális feladatellátás kidolgozása, megvalósítása 

 

6.15 Javaslatok, kérések a következő tanévre 

 Szeretnénk a vizsgáló, fejlesztő helyiségekben keletkező hulladékot szelektív módon 

gyűjteni. Ehhez több gyűjtőedényre lenne szükségünk.  
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 A fűtésrendszerünk elavult és gazdaságtalan. A termosztátok programja nem követi a 

munkanapok ritmusát, kézzel pedig nem tudjuk vezérelni. Ez rendkívüli 

energiaveszteséget eredményez. Ennek megoldásához kérünk segítséget.  

 Szúnyogháló felszerelését szeretnénk kérni azokban a szobákban, ahol nincsen 

(legalább az egyik ablakra). 

 Az irodai forgószékek helyett újakra vagy jobbakra lenne szükségünk. 

 

6.16 Egyéb:  

Tagintézményünk és telephelyünk vezetők nélkül kezdte a 2019/2020. tanévet. A megbízott 

intézményvezetés 2019. szeptember 15-én kezdett dolgozni. Az első időszakban a feladatok 

megismerése, felosztása, a rendszer újragondolása, megszervezése kapott szerepet. A 

munkatársak támogató együttműködésének, felelősségvállalásának köszönhetően már egy 

egységesebb, összeszedettebb csapat szembesült a digitális feladatellátás kihívásaival. A feladat 

újszerűsége – a nehézségeket nem eltitkolva – a kezdeti útkeresés után olyan lehetőségeket 

nyitott meg, melyek segítségével megújulhattunk, rugalmasabbá válhattunk, új ötleteket, 

lendületet nyertünk.  A kollégák otthonaikból dolgoztak, a szálak pedig a titkárságon futottak 

össze. Mindenki becsülettel helytállt, és bizonyításra került kinek-kinek az elköteleződése, 

szakmai tudatossága. A mentett anyagok önmagukért beszélnek. A tanév utolsó hónapjában 

visszaálltunk a hagyományos ellátásra. Nagy öröm volt az újbóli személyes találkozás 

egymással, és az ellátottjainkkal is. A tanév lezárásaként két alkalommal kötetlenebb formában 

is összejöhettünk. Sikerült megvalósítanunk egy közös programot az elmaradt, eredetileg 

betervezettek közül, és Dégi Zoltánné kolléganőnk nyugdíjas búcsúztatóján is csaknem teljes 

létszámban jelen voltunk.  

 

7. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 16-tól június 8-ig: 

7.1 Korai fejlesztés 

Tagintézmény 

Az online korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 31 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei   

 Az online oktatás is számos pozitív eredményt hozott, a kapcsolatok nem gyérültek, 

inkább még szorosabbá váltak.  A korai fejlesztők facebook csoportjában hasznos 

anyagok gyűjtése, ezzel egymás segítése történt. A szülőkkel egy más irányú 

kapcsolattartás valósult meg, melyet úgy gondoljuk, ők is jól éltek meg. Azt érezték, hogy 

van támogatás mögöttük, mindig bizalommal fordulhattak hozzánk. A korai ellátás 

zökkenőmentesen zajlott, rengeteg munkával.  

 Eleinte kicsit megijedtünk a feladattól, hisz eddig még soha nem csináltuk. Aztán 

átgondolva, megbeszélve indult a digitális oktatás. Inkább csak pozitívumai vannak. A 

személyes jelenlét, kontaktus hiányzott ugyan, de a szülők lelkesen számoltak be 

csemetéikről levélben, Messengeren, kis videókban, s fotó illusztrációkban. A gyermekek 

fejlődése látható volt, pozitív irányú elmozdulás mindenkinél történt. 

 

A szakterületi online ellátás nehézségei  

 A kicsik a nevelési tanácsadás keretek között nagyon kemény munkát jelentettek. 

Rengeteg videó elemzéssel, élő video chat-tel, online órákkal, telefonálással. Így lehetett 

minőségi munkát végezni. 

 Elavult eszközök, nehéz kapcsolattartás, visszajelzés hiánya, személyes kontaktus hiánya 
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Telephely 

Az online korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 2 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei   

 A szülők bizalmának elnyerése nagyon pozitív érzés.  

 

A szakterületi online ellátás nehézségei  

 Nehézséget jelent a mozgásjavítás, az ellenőrzés és a közvetlen testi kontaktus hiánya. 

 

7.2 Logopédiai ellátás 

Tagintézmény 

Az online logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 343 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei   

 Az online anyaggyűjtemény gazdagodása, új honlapok, közösségi csoportokban való 

aktív működés. A szülői visszajelzések alapján némely esetben nagyobb szülői 

felelősségvállalás volt tapasztalható. A rohanás okozta stressztől mentes munkavégzés, 

az IKT eszközök használatában történő fejlődés. 

 

A szakterületi online ellátás nehézségei  

 Kapcsolattartás a családokkal, a gyermek fejlődésének nyomon követése nagyon nehéz, 

felmerül a pedagógiai, szakmai hatékonyság kérdése (a hangfejlesztés lehetetlenné vált). 

 

Telephely 

Az online logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 70 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei   

 Az online ellátásban lévő szülők többsége együttműködő volt. A szülő és a szakember 

együttműködése, kapcsolata megerősödött.  

 

A szakterületi online ellátás nehézségei  

 Az e-maileken keresztül való kapcsolattartásnál is nehézkesebb volt a postai úton való 

ellátás. A beszédfejlesztés csak az automatizálásra terjedt ki, valamint képességfejlesztés 

zajlott. 

 

7.3 Nevelési tanácsadás 

Tagintézmény 

Az online nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 355 fő, (ellátatlan 0 

fő) 

 Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 228 fő  

 Ebből pszichológiai online gondozás: 127 fő 

 

Gyógypedagógusok/konduktorok 

Legtöbb szakemberünk nagy kihívásként élte meg az online ellátást. A járványhelyzetben 

megtapasztalhattuk a szülői partnerséget, az együttműködésük magas színvonalát.  

A csoportos fejlesztésben a kollégák együttműködése magas szintű szakmai munkát 

eredményezett. Ezt a szülői visszajelzések is alátámasztották a küldött képanyaggal, videókkal.  
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A kezdeti nehézségek után, az idő előrehaladtával egyre jobban és tartalmasabban sikerült 

összeállítani a küldendő anyagokat, melyek meghozták a napi sikereket. Idézet az egyik 

kolléganőtől: „Szerencsére nagyon pozitívan éltem meg az online munkavégzést. A szülőkkel 

nagyon szoros partneri viszonyt sikerült kialakítani. Szakmai kihívásként tekintettem erre a 

feladatra, rengeteget keresgéltem az interneten, így teljesen új típusú feladatlapokat, komplex 

fejlesztéseket sikerült összeállítanom, melyet a jövőben is tudok majd hasznosítani a munkám 

során.”   

 

Pszichológusok 

Az online ellátás talán legnagyobb eredménye a kapcsolat fenntartása, ápolása volt.  

Az online kapcsolattartás legtöbb esetben gyakoribb kapcsolattartást tett lehetővé, amit a szülők 

és gyermekek a szakember érdeklődésének, odafigyelésének, törődésének élték meg, ami 

segítette a terápiás kapcsolat és bizalom erősödését. A pszichológiai tanácsadás írásban történő 

formája újszerű tapasztalat volt, de hatékonynak bizonyult, ami a későbbiekben is 

alkalmazható. 

Több esetben a gyermekkel való találkozás hiánya ellenére kizárólag szülőkonzultációk 

hatására a gyermek állapotában jelentős javulás történt. A szülőkonzultációk nagyon 

eredményesek voltak telefonos formában is, néhány szülővel le is zártuk így a folyamatot. 

Jó érzés volt ebben az elszigetelt helyzetben támogatni a szülőket, oldani elszigeteltség 

érzésüket és magányukat is. Informatikai készségek fejlődése, ami a későbbi munkavégzést is 

segíti. Hasznos anyagokat összegyűjtése különböző témákban, melyeket a szülők igényeltek, 

ezek a későbbiek során is felhasználhatók. A kiküldött anyagokat többségében hasznosnak 

találták a szülők. Sok szülő nagyon lelkesen fogadta a leveleket és az online beszélgetés 

lehetőségét is, rendszeresen visszajeleztek. 

A gyermekkel való online munka kevésbé volt hatékony, néhány gyermek esetében rendszeres 

videó beszélgetés történt, melyek ugyan élményt jelentettek a gyermek számára, de nem voltak 

annyira tartalmasak, mint egy személyes találkozás.  

Az esetek döntő többségében sikerült a kapcsolatot fenntartani, a többség a vészhelyzet 

elmúltával igénybe vette a személyes ellátást. 

 

A szakterületi online ellátás nehézségei  

Gyógypedagógusok/konduktorok 

Tapasztalatlanság az online, digitális oktatásban és fejlesztésben. Az interakció és a közvetlen 

visszacsatolás hiánya. A szülők felvértezése a fejlesztői kompetenciákkal. 

A személyes találkozás nagyon hiányzik, semmi nem pótolja. Az együttműködés néhány család 

esetében megszűnt (nem volt visszajelzés). A nagyobb gyerekeknek rengeteg iskolai feladatuk 

volt, igyekeztek ennek eleget tenni, illetve másik gyerek és a munka mellett nehéz volt a szülők 

helyzete.  

Az online időszak alatt ellátásba kerülő gyermekek esetében nem volt személyes találkozás. 

Elavult eszközök, nehéz kapcsolattartás, visszajelzés hiánya, személyes kontaktus hiánya 

A mozgások kivitelezésének szabályosságát nem lehet ellenőrizni 

Kicsik esetében rengeteg idő videó elemzés, telefonos és élő bejelentkezések útján. Az e-mail 

forma új gyerekek esetében, ill. piciknél semmit sem ér önmagában, a feladatokat, a 

lehetőségeket fontos élőben átbeszélni, megmutatni. Az anyagkeresés sok időt vett igénybe, 

nehéz volt Skype órákat tartani az otthoni eszközökkel, akik nem jeleztek vissza, ott nehezebb 

volt a következő feladatsor összeállítása 
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Pszichológusok 

A legnagyobb nehézség egyértelműen a személyes kapcsolat hiánya, annak kényszerű 

átalakulása. Az a tény, hogy nem látjuk a klienst, vagy video chat során „szakadozottan”, az 

nagyban nehezítette a kliens megértését, mivel fontos információk „maradnak így le”. 

Holisztikus képet sem lehetett így a kliensről kialakítani. 

Többnyire egyszerre csak egy szülővel történt a konzultáció, ha pedig kihangosítás révén 

mindkét szülő bekapcsolódott vagy a video chatben több családtag is jelen volt, az igen nehéz 

feladatot jelentett, mind a kommunikáció, mind pedig az egymásra figyelés, egymásra 

hangolódás szempontjából. Összességében gyakran kimerítőbbek voltak a telefonos és video 

chat-es konzultációk, mint az élő találkozások. 

Többen nem tartottak igényt az online folytatásra, mert otthonukban nem volt biztosított a 

zavartalanság. Ahol megvalósult az online kapcsolattartás, ott tapasztalható volt az otthoni 

környezet zavaró hatása, ami miatt nehezebben lehetett elmélyült beszélgetést folytatni pl. síró 

gyermek a háttérben, beszűrődő egyéb zajok, és ami legalább ennyire fontos: nem voltak 

adottak a bizalmi kapcsolat feltételei a családtagok jelenléte miatt, pl. némely esetekben 

érezhetően „cenzúrázták” magukat a kliensek. Sajnos gyakran sérült a biztonságos terápiás tér. 

A körülmények zavaró hatása a szakembereket is érintette, otthonukban különböző mértékben 

tudták a zavartalanság feltételeit megteremteni. A szakmai, védett tér hiánya mindkét részről 

nehezítette a munkát.  

A kapcsolattartás és a kommunikáció lassúbb és akadozóbb (e-mailek, telefon), a szülőktől 

jóval kevesebb és időben eltolódva érkező visszajelzések nehezítették a munkát. A szülői 

visszajelzések kiszámíthatatlan, random időintervallumban történő megvalósulása a 

munkaszervezést, tervezhetőséget és a szakember időbeosztását is megnehezítette. 

A pszichés ellátás sajátosságai miatt az online ellátásban az esetek gyakran sajátosan 

„átalakultak.” A családoknak aktuálisan egészen más problémái voltak, mint amivel hozzánk 

bejelentkeztek, így a korábbi diagnosztikus vagy terápiás célkitűzés időlegesen módosult. Két 

hónap kihagyás terápiás szempontból igen jelentős, akadozik, sőt megtörik a terápiás dinamika, 

az ellátás inkább tanácsadás formájában volt így folytatható. Az újraindítás is nehéz volt, hiszen 

egyben a lezárásra illetve hosszabb szünetre is készülni kellett, a nyár közeledésével. 

 

Telephely 

Nevelési tanácsadás 

Az online nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 81 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 Ebből pszichológiai online gondozás: 16 fő 

 Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 65 fő  

 

A szakterületi online ellátás sikerei  

 A szülők nagy részével sikerült fenntartani a kapcsolatot. A későbbiekben is használható 

játékötlettel, fejlesztési lehetőséggel bővült a játéktár az internetről. Az IKT eszközök 

használatában fejlődést jelentett. Nehezen indult be, de kialakult a visszajelzések 

rendszere, a gyermekmunkákat, tevékenységeket visszaküldték a szülők. 

 

A szakterületi online ellátás nehézségei 

 Az online tér nem volt minden szülőnek elég bizalmi a pszichés gondozásban. A szülők 

túlterheltsége nyilvánvalóvá vált. A visszajelzések gyakorisága és minősége hullámzó 

volt.  A személyes kapcsolat hiánya főként az új eseteknél volt igazán nehéz.  

 

7.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

Az online tehetség-azonosításba, - gondozásba vont gyermeklétszám: 1 fő, (ellátatlan 0 fő) 
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A szakterületi online ellátás sikerei   

 Végig tartottuk a kapcsolatot, folyamatosan érkeztek vissza az elkészült feladatok, jó 

kapcsolat maradt fenn a szülőkkel, többször telefonon is sikerült konzultálni. 

 

A szakterületi online ellátás nehézségei  

 A gyermek nagyon le volt terhelve az iskolai online oktatás miatt, és ezt figyelembe 

kellett venni az anyagküldésnél. 

 

7.5 Szakértői bizottsági tevékenység  

7.5.1 A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 94 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 1 db 

 

7.5.2 Június 2-től: 

 SZB vizsgálatok száma 117 fő, ebből: 

Aktuális állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Egyéb 

Fő 98 3 9 7  

 

Ebből eredmény szerint: 

 SZB vizsgálatok száma 117 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább 

Megyei SZB 

BTMN Tan. gyengeség Ép Egyéb 

Fő 34 73 3 7  

 

 A hagyományostól eltérő szakértői vélemény készítés folyamatában megtapasztalt 

szakterületi sikerek 

Gördülékeny, jól szervezett munkafolyamat a Tagintézményen belül (kartonok 

szakemberekhez kerülése, majd vissza) - a járványügyi intézkedésekhez és a home office 

nyújtotta lehetőségekhez ez a vélemény készítés jól igazodott. A szakértői vélemények 

készítésében viszonylagosan gyorsan történt rutinszerzés. Kollégák közötti gyors 

információcsere lehetősége a folyamatos rendelkezésre állás miatt (pl., „ahol előző 

szakvéleményben előírták a pszichológiai ellátást szakszolgálatunknál a pszichológus 

kollégáktól e-mail-es körkérdés után nagyon gyors és részletes tájékoztatást kaptam, 

annak megvalósulásáról, tovább küldésről, tartalmáról, illetve a gyermek adatainak 

időközben történő változásáról is.  

Egymás támogatása (pl. Szakmai anyagokkal, ajánlható irodalomjegyzékkel stb.) 

Szélesebb körű lett, más területeken is megvalósult. Amikor véleményt írtunk, annyira 

elmélyedhettünk az anyagban, amennyire szerettünk volna a rendelkezésre álló rugalmas 

időkeretben (nem jelenik meg nyomásként a várakozó szülő/kolléga). Az INYR 

adminisztráció könnyített volt, mert az INYR-rögzítés párhuzamos vezetése rögtön 

megtörténhetett, így nem okozott akkora plusz terhet. 

Sok felülvizsgálatot sikerült elvégezni a dokumentumelemzés révén, így nem 

tornyosultak még ezek a vizsgálatok is a nyári hónapokban. 
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 A hagyományostól eltérő szakértői vélemény készítés folyamatában megtapasztalt 

szakterületi nehézségek 

 A felterjesztésekben foglaltak nem minden esetben egyértelműek vagy elégségesek 

(nehézség volt talán a kevesebb információ és kizárólag az intézményi jellemzés 

figyelembevétele, amely alapján a felülvizsgálati véleményt el kellett készíteni „nem 

láttuk a gyermeket, csak a nagyon szűkös információra tudtunk hagyatkozni, amit a 

fejlesztőpedagógus leírt hónapokkal ezelőtt és az évekkel korábbi vizsgálat tartalma, 

melynek aktualitása igencsak kérdéses. Időnként azt sem tudtuk, jár-e még egyáltalán 

iskolába a gyermek, iskolaváltásról is lényegében véletlenül szereztünk tudomást”.  

 A gyermekkel és szüleivel történő személyes találkozó hiányában a legjobb döntés 

meghozatala, a lehetséges diagnózis és kimenetel mérlegelése nehezebb, nő a felelősség 

– „a személyes beszélgetés vizsgáló és vizsgált között nagyon fontos (pl. Továbbtanulási 

célok, iskolai élet tapasztalatai, teljesítményt befolyásoló tényezők megismerése stb.)”. 

 Időnkénti alaposabb „nyomozómunka” /telefonhívás) kellett a hiányos vagy nagyon 

rövid fejlesztői és iskolai visszajelzések miatt (pl. Jár-e még a fiatal egyáltalán iskolába). 

 Nehézség volt, hogy amikor elfogytak a megírható vélemények, az szb órákat fel kellett 

tölteni a nevtanos futó esetekből, mivel azonban kevés új bejelentkezés volt, ez 

nehézséget jelentett. Nagyon hiányzott a kontakt (a nem maszkos és kesztyűs kontakt) a 

legtöbb esetben, szakértésben is. 

 

7.6 Gyógytestnevelés 

Tagintézmény 

Az online gyógytestnevelés ellátásba vont tanulólétszám: 990 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei   

 A gyógytestnevelők és iskolák (intézményvezetők, osztályfőnökök, testnevelők) közötti 

együttműködés erősödése a digitális oktatásra való áttérés során; A szülőkkel való online 

kapcsolattartás kialakítása, szülői kapcsolatrendszer bővülése; a tanulókkal való 

személyes kapcsolat elmélyülése (bizonyos esetekben); digitális szakmai anyagok 

gyűjtése; szakmai ismeretek bővítése. 

  

A szakterületi online ellátás nehézségei  

 A személyes találkozás hiánya a tanulókkal, a fizikai segítségadás hiánya; alacsony 

kontrollálhatóság; szülői és tanulói visszajelzések hiánya. 

 

Telephely 

Az online gyógytestnevelés ellátásba vont tanulólétszám: 37 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei 

 Bővült az internetről elérhető feladatgyűjtemény, szakmai együttműködés fokozódott a 

kollégákkal. 

 Elmélyült a kölcsönös bizalom a szülők és a gyermekek valamint a pedagógus között. 

Pozitív visszajelzések a szülők részéről 

 

A szakterületi online ellátás nehézségei 

 A személyes találkozás hiányában nem valósulhatott meg a mozgások kontrolálása, 

javítása. A rendszeres visszajelzés nem működött zökkenőmentesen. 
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7.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

Az online koordináció megvalósításának szöveges leírása. Rövid leírás az óvoda- és 

iskolapszichológusok által online jelzett fontosabb problématípusokról.  

A helyzetre reagálva első lépésként elkészítettünk egy javaslatot az online óvoda- és 

iskolapszichológiai ellátáshoz. Készítettünk – amit folyamatosan bővítettünk – egy 

szakirodalmi gyűjteményt, amiből válogatva meg tudtuk támogatni a gyerekeket/tanulókat, 

szülőket, pedagógusokat. Sok tájékoztató cikket, gyerekeknek szóló kiskönyvet, videót 

juttatunk el a családoknak, ami segítséget jelentett a járványhelyzet megértéséhez, a 

stresszhelyzet kezeléséhez, megküzdési módok aktiválásához vagy újak kialakításához az 

alkalmazkodás érdekében. A másik fő terület az online iskolarendszer elfogadása (új napirend 

és új szokások kialakítása), hatása a gyerekekre és a családok életére. Jellegzetes segítségkérés 

volt, hogy a szülők egy része szerepzavarba került (szülő vagy pedagógus), ami megterhelte a 

szülő-gyerek kapcsolatot, valamint a tartós összezártság családon belüli konfliktusokat 

generált, vagy hozott felszínre. A kamaszoknál fő probléma a személyes kapcsolatok 

megszakadása, a szeparálódás. A karantén helyzet magával hozta a megemelkedett stressz-

szintet, a fiatalok körében megnövekedtek a pánikbetegség jellemző tünetei, pánikrohamok.  

Az iskolapszichológus alapvetően az „iskola pszichológusa”, ezért támogató anyagokat 

juttatunk el a pedagógusok számára is, mivel nekik is teljesen új helyzetben kellett helytállniuk.  

 

A szakterületi online ellátás sikerei   

 Saját tapasztalat, hogy egy tematikus fejlesztő csoportot (Tanulástechnikák) – feladatok, 

gyakorlatok küldésével és visszajelzésekkel – jól lehetet működtetni. A valódi 

segítségkérés esetén a szülőkonzultációk - megoldásfókuszú konzultációk - is 

hatékonynak bizonyultak. Több esetben is krízisintervencióra került sor – a kollégák 

sikeresen oldották meg a kialakult krízishelyzeteket. A stresszhelyzettel való 

megküzdéshez egy kolléganő Autogén Tréning csoportokat vezetett az érettségiző 

fiataloknak. Az iskolapszichológiai feladatokat ellátó kolléga felkérésére szakemberünk 

online is bekapcsolódott a SZSZC Támogató csoportjának munkájába. 

 

A szakterületi online ellátás nehézségei  

 Azok a delegált kliensek – akik a nevelési-oktatási intézmény, vagy a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat javaslatára, az ott mutatkozó problémák miatt kerültek látótérbe 

– vagy lemorzsolódtak, vagy csak látszatkapcsolatot tartottak fenn, mondván, hogy 

megszűnt a probléma forrása. A szülői motiváció alapvetően meghatározta, hogy milyen 

munkát lehetett folytatni. Óvodás és kisiskolás gyermekek esetében a kapcsolattartás 

javarészt a szülőkre korlátozódott.  

 A pszichológusi munkában a személyes kontakt kiemelt értékű, ennek hiánya megtörte 

az addigi folyamatot, több esetben inkább csak kapcsolatfenntartásra volt lehetőség.  

 Egy telefonos konzultáció során sok az információvesztés (pl. a metakommunikáció 

kiesése miatt).  

 

Szakszolgálati terület 

 

1. 

Összes ellátott 

létszám (fő) 

2. 

Ebből online ellátásban 

részesült (fő) 

Óvoda- és iskolapszichológia gyermek 19 9 

Óvoda- és iskolapszichológus 10 10 

Nevelési-oktatási intézmény pedagógusa 20 1 

Egyéb szakember  10 2 
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8. A tanév összesítő adatai (kontaktban történő ellátás szeptembertől augusztus 31-ig. 

oszlop; csak online ellátás – 2. oszlop): 

Tagintézmény 

Szakszolgálati terület 1. 

Összes ellátotti létszám 

(fő) 

2. 

Ebből online ellátásban 

részesült (fő) 

Korai fejlesztés 34 31  

Logopédia ellátás 452 343 

Nevelési tanácsadás 794 355 

Tehetséggondozás 33 (32 rajzpályázatos) 1 

Gyógytestnevelés 990 990 

Óvoda- és 

iskolapszichológia 

59 22 

 

Telephely 

Szakszolgá- 

lati terület 

1. 

Összes ellátotti létszám 

(fő) 

2. 

Ebből online ellátásban 

részesült (fő) 

Korai fejlesztés 2 2 

Logopédia ellátás 73 70 

Nevelési tanácsadás 90 81 

Tehetséggondozás 0 0 

Gyógytestnevelés 37 37 

 

 SZB vizsgálatok száma 734 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 734 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgá-

lat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgála

t 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

Össze-

sen 

Fő 409 

(ebből 2 

korai, 

146 IÉV 

OH)  

8 11 212F 94 734 
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VI.8 A JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény 

Krómi Zoltánné 

tagintézményigazgató-helyettes 

 

 

1. A tagintézmény személyi feltételei: 

Főállásban dolgozók: 

- 1 fő fejlesztőpedagógus, tagintézmény-igazgató helyettes, vezetői feladatellátás 

- 5 fő pszichológus- ebből 3 fő GYED-en, 1 fő gyakornok  

- 1 fő gyógypedagógus – szurdopedagógus 

- 1 fő gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szak) – heti 16 kontakt órában  

- 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 – heti 5 órában 

- 2 fő logopédus – heti 6 és 4 órában 

- 1 fő gyógytestnevelő - heti 3 óra  

 

Változások: személyi változás a tanév során nem történt. 

 

2. A tagintézmény tárgyi feltételei: 

A tanév során az intézményünk tárgyi feltételeiben további javulás történt, melynek pénzügyi 

hátterét a saját ill. EFOP-3.1.6. pályázati költségvetésből biztosítottuk. Az épület állapotában 

nincs változás, ezért nem volt szükség jelentősebb karbantartási munkálatokra. A szolgálati 

autónk több alkalommal szorult javításra, karbantartásra, ami a gépkocsi életkorából is adódik. 

Nagyon aktuális lenne egy új gépjármű beszerzése. Az ügyviteli helyen az ellátás biztosított, 

rendelkezünk elegendő vizsgáló/fejlesztő teremmel. 

 

3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 13-ig: 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 10 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan: 0 fő) 

 

Szakterületi sikerek:  

 A Munkatervben kitűzött célok (dokumentációk vezetése, egyéni fejlesztési tervek 

készítése, beszámolók, Szakterületi nehézségek: konzultációk, felterjesztések, 

ellenőrzések) teljesültek. 

  A gyerekek szeretnek járni a foglakozásokra, rendszeres a megjelenés. 

 Jó a kapcsolat a szülőkkel, gyámokkal, egészségügyi ellátásban dolgozó szakemberekkel. 

 Az EFOP 3.1.6. pályázat keretében bővült az eszközpark és a vizsgáló anyag ellátottság. 

2 fő a pályázati forrásból speciális képzésen vett részt. 

 

Szakterületi nehézségek: 

 Év közben változik az ellátottak száma, emiatt módosul a többi feladat ellátás óraszáma.  
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3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 105 fő, tanácsadásba vont: 7 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

Szakterületi sikerek: 

 A Munkatervben kitűzött célok (dokumentációk vezetése, beszámolók, konzultációk, 

ellenőrzések) teljesültek. 

 Nincs ellátatlan település az illetékességi területünkön. 

 Intézmény vezetőkkel, óvoda/pedagógusokkal kölcsönös együttműködés. 

 Megbízással dolgozó logopédusok bevonása. 

 

Szakterületi nehézségek:  

 Szakember hiányában kevés idő jut a tanácsadásra.  

 Szakember hiányában részben megoldott az iskolai tanulók logopédiai ellátása. 

 Az egy gyermekre jutó terápiás óraszám (kevés), egyes gyermekek (szülők) 

motiválatlansága, a rendszeres otthoni gyakorlás hiánya.  

 Magas csoportlétszám. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 205 fő, tanácsadásba vont: 13 

fő, (ellátatlan 27 fő) 

 

Szakterületi sikerek: 

 Az EFOP-3.1.6 pályázat keretében új módszertani ismeretek elsajátítása és ezek beépítése 

a feladatellátásba.   

 Az EFOP-3.1.6 pályázat keretében új fejlesztő eszközök beszerzése, használata az ellátás 

során. 

 Alacsony a lemorzsolódottak és az igazolatlanul hiányzók száma. 

 Jól működő szakmai munka, belső tudás megosztás. 

 Kliensektől kapott pozitív visszajelzések. 

 

Szakterületi nehézségek:  

 Magas várólista a pszichológiai ellátásnál. 

 A prevenciós foglalkozásoknál magas a csoport létszám. 

 A szülői motiváció, együttműködés hiánya. 

 Szakember hiány. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

A tehetség-azonosításba, -gondozásba vont gyermeklétszám: 107 fő 

 Tehetségszűrések száma: 91 

 Tehetségazonosítás: nem volt 

 Egyéni gondozásban ellátott (pszichológia): 1 fő 

 Csoportos ellátás: 27 fő 

 Pedagógus konzultációk száma: 5 

 Szülői konzultációk száma: 18 

 

 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2019/2020. tanév 174 

 
 

Szakterületi sikerek: 

 A korábban összeállított és kipróbált tesztcsomagnak köszönhetően gördülékenyen 

valósult meg az igényelt tehetségszűrés. 

 Palánta csoportok működése. 

 

Szakterületi nehézségek:  

 Az ellátási területen lévő általános iskolák bevonása. 

 

3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat 

Elvégzett szakérői vizsgálaton részt vett: 73fő, ebből 

 Alapvizsgálat: 28 

 Kiegészítő vizsgálat: 12 

 Hivatalból indított felülvizsgálat: 42 

 Soronkívüli szakértői vizsgálat: 3 

 

A vizsgálati eredmények alapján:  

 További szakértői vizsgálat, SNI gyanú: 8 fő 

 Tanulási gyenge: 2 fő 

 BTMN: 42 fő 

 BTMN nem igazolódott: 20 fő 

 Nevelési tanácsadás keretében prevenciós ellátás: 1 fő 

 

Szakterületi sikerek: 

 A szükséges vizsgálati mérőeszközökkel rendelkezünk. 

 Újabb vizsgáló eljárások elsajátítása, mérőeszközök beszerezése pályázati forrásból. 

 A munkatársak együttműködése jó, a közös munka építő jellegű. 

 Szülői fellebbezés a tanév során nem fordult elő. 

 Az Oktatási Hivatal által kirendelt vizsgálatok elvégzése időben és szakmailag 

megfelelően megtörtént. 

 

Szakterületi nehézségek:  

 Határidők betartása a szakemberek távolléte esetén.  

 A diagnózis megállapításához szükséges orvosi vizsgálati eredmények késedelmes 

beszerzése a szülők részéről. 

 Hiányos felterjesztések, pedagógiai jellemzések. 

 

4 Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 20 fő, (ellátatlan 137 fő) 

Az ellátást 1fő megbízással foglalkoztatott gyógytestnevelővel biztosítjuk heti 3 órában a 

Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnáziumban. 

 

Szakterületi sikerek: 

 Megbízással dolgozó gyógytestnevelő bevonása a feladatellátásba. 

 

Szakterületi nehézségek: 

 Szakember hiányában magas az ellátásban nem részesülő tanulók száma. 
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5 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja: 

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 megvalósult pályázati programok  

A tanév során az EFOP 3.1.6. pályázat keretében első sorban a képzések megvalósítása 

történt.  

2020. júniusban két programot szerveztünk és valósítottunk meg: 

 Társas készségek fejlesztése mesékkel, játékkal 

 Szenzoros alapú anyanyelvi problémák fejlesztése 

 

6.2 Tagintézményi saját programok felsorolása 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso - 

portja 

Megvalósí 

tók 

Részt-

ve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Óvodavezetői 

Fórum 

2019.10.08. óvoda-

vezetők 

Krómi 

Zoltánné 

szakszolgálat

i dolgozók 

 Felkészülés 

az OH által 

kirendelt 

vizsgálatokra. 

2. Tájékoztatás 

OH 

vizsgálatról 

2019.11.18. óvodapeda-

gógusok 

Krómi 

Zoltánné 

 

 

 Felkészülés 

az OH által 

kirendelt 

vizsgálatokra. 

3. Tájékoztatás 

OH 

vizsgálatról 

2019.11.20. óvodapeda-

gógusok 

Krómi 

Zoltánné 

 

 Felkészülés 

az OH által 

kirendelt 

vizsgálatokra. 

4. Gyógytestnev

elés éve-

szakmai nap 

2019.11.25. Pedagógu-

sok, 

gyógypeda-

gógusok, 

gyógytest-

nevelők. 

Karcagi, 

Kunhegyesi 

és 

Tiszafüredi 

Tagintézmén

y 

Pedagó

gusok, 

gyógyp

edagóg

usok, 

gyógyp

testnev

elők 

 

Belső 

tudásmegoszt

ás. 

5. Gyámok 

tájékoztatása 

OH 

vizsgálatról 

2019.12.18. gyámok Krómi 

Zoltánné 

 Felkészülés 

az OH által 

kirendelt 

vizsgálatokra. 

6. Karácsonyi 

ebéd 

2019.12.17. a tagintéz-

mény 

dolgozói 

a 

tagintézmény 

dolgozói 

9 fő A közösségi 

összetartozás 

erősítése. 
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7. Félévi 

értekezlet 

2020.01.28. a tagintéz-

mény 

dolgozói 

a 

tagintézmény 

dolgozói 

9 fő A féléves 

munka 

bemutatása. 

Sikerek, 

nehézségek 

ismertetése. 

8. Műhelyfoglal

kozás-

Gyógytestnev

elés Éve 

program 

keretében 

2020.02.11. a tagintéz-

mény 

dolgozói 

Tudesze 

Csaba mb. 

gyógytestnev

elő 

7 fő A 

gyógytestnev

elői munka 

bemutatása. 

9. Online 

munkaérteke

zlet 

2020.05.27 szakembe-

rek 

a 

tagintézmény 

dolgozói 

6 fő A szakmai 

munka 

megszervezés

e a online 

feladat ellátás 

mellett 

10. Szakmai nap 

Pedagógusna

pi ebéd 

2020.06.15. a tagintéz-

mény 

dolgozói 

a 

tagintézmény 

dolgozói 

9 fő Belső tudás 

megosztás. 

A közösségi 

összetartozás 

erősítése. 

11. Értekezlet – 

beszámoló és 

munkaterv 

elfogadása 

2020.08.24. a tagintéz-

mény 

dolgozói 

a 

tagintézmény 

dolgozói 

  

 

6.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel  

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

1. POK-

Tanévelőkészítő 

szakmai 

értekezletek– 

előadás tartása 

2019. 

08.29. 

Krómi 

Zoltánné 

pedagógus érzékenyítés, 

pedagógiai szakszolgálati feladat 

ellátások népszerűsítése 

2. SZB Fórum 2019. 

09.26. 

szakszolgá-

lati 

dolgozók 

SZB vizsgálati protokoll 

aktualizálása, 

az eljárási rend egységesítése 

3. EFOP-1.9.5-

VEKOP-16 A kora 

gyermekkori 

intervenció 

ágazatközi 

fejlesztése Budapest  

2019. 

10.03. 

 

Krómi 

Zoltánné 

Tóth Judit 

Pilot pályázati program 

megismerése 
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4. 150 éves az oktatás – 

Szent Imre 

Kat.Ált.Isk. 

2019. 

10.10. 

Krómi 

Zoltánné 

Parneri kapcsolatok erősítése 

5. Szülői értekezlet 

Tiszafüred 

Háromkirályok 

Óvoda 

2019. 

11.12. 

Krómi 

Zoltánné 

Mályiné 

Koór 

Cecília 

Tóth Judit 

Partnerek tájékoztatása, szakértői 

bizottsági tevékenység bemutatása 

6. Kunhegyes EFOP-

3.1.6. konferencia  

2019. 

11.20. 

Krómi 

Zoltánné  

Tóth Judit 

Tudásmegosztás. 

7. Szülői értekezlet 

Tiszafüredi Óvodák  

2019. 

11.28. 

Krómi 

Zoltánné 

Mályiné 

Koór 

Cecília 

Partnerek tájékoztatása, szakértői 

bizottsági tevékenység bemutatása 

8. Szakmai nap 

Tiszaigar Óvoda  

2019. 

12.10. 

Krómi 

Zoltánné 

 

Tudásmegosztás, partneri 

kapcsolatok erősítése. A 

JNSZMPSZ munkájának 

bemutatása. 

9. Szól-e? konferencia 

Szolnok EFOP-

3.1.6. 

2019. 

12.12. 

Krómi 

Zoltánné 

Mályiné 

Koór 

Cecília 

Tudásmegosztás. 

Partneri kapcsolatok erősítése. 

10. Klinikai Logopédiai 

Konferencia  

Budapesten 

2020. 

01.24. 

 

Mályiné 

Koór 

Cecília 

Klinikai logopédiai ellátásba való 

betekintés 

11. Jungiánus Analitikus 

Konferencia  

2020. 

02.15. 

Zatrochová 

Zuzana 

elméleti tudás mélyítése, 

kapcsolatépítés szakmabeli 

kollégákkal 

12. GYEJÓ ágazatközi 

megbeszélés 

2020. 

02.24. 

02.25. 

Krómi 

Zoltánné 

Tóth Judit 

Szakmai együttműködés erősítése 

13. GYEJÓ ágazatközi 

megbeszélés 

2020.. 

02.25. 

Tóth Judit Szakmai együttműködés erősítése 

14. Tehetség 

Konferencia Bp. 

2020. 

02.27. 

Krómi 

Zoltánné 

Jó gyakorlatok megismerése. 

 

6.4 Tagintézmény továbbtanulóinak felsorolása  

Ssz Tovább tanuló 

kolléga neve  

Képzés típusa  Képző intézmény  

1. Mályiné Koór Cecília Nyelvlökéses nyelés Lingual Balance OTKM 

Hangfordító-Bt. 

2. Mályiné Koór Cecília Testi-lelki 

egészségre nevelés  

Szent Imre Katolikus Általános Iskola 

Debreceni Egyetem akkreditált 

képzése 
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3.. Krómi Zoltánné Testi-lelki 

egészségre nevelés  

Szent Imre Katolikus Általános Iskola 

Debreceni Egyetem akkreditált 

képzése 

4. Kómi Zoltánné Okok és 

megoldások-cél: a 

jobban kezelhető 

gyermek  

Szent Imre Katolikus Általános Iskola 

Debreceni Egyetem akkreditált 

képzése 

5. Krómi Zoltánné 

 

Kreativitásfejlesztés 

és tehetséggondozás 

 

 

6.5 Tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései  

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időintervalluma 

1. Mályiné Koór 

Cecília 

GMP  Dr Gósy Mária  2020.01.16- 

2020.01.18. 

2. Tóth Judit SEED 

vizsgálóeljárás  

  

3. Tóth Judit GMP  Dr Gósy Mária  2020.01.16- 

2020.01.18. 

4. Tóth Judit A hiperaktivitás-

figyelemzavar 

viselkedésterápiája 

Vadaskert 2020.06.12. 

online forma 

5. Zatrochová Zuzana UNIT2  OS Hungary 2 nap 

6. Zatrochová Zuzana A hiperaktivitás-

figyelemzavar 

viselkedésterápiája 

Vadaskert 2020.06.12. 

online forma 

7. Marton Ibolya TSMT BHRG Alapítvány 2019.10.-

2020.11.14. 

8. Marton Ibolya GMP Dr Gósy Mária  2020.01.16- 

2020.01.18. 

 

6.6 A szabadon választható 2 nap terhére  

Ssz A kolléga neve  Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

1. Zatrochová 

Zuzana 

Testi-lelki 

egészségre nevelés 

képzés  

Szent Imre 

Katolikus Általános 

Iskola 

Debreceni Egyetem 

akkreditált képzése 

Gyakorlati 

eszköztár bővülése, 

melyet a 

nev.tanácsadás 

során azóta is 

használ a szakember 

2. Zatrochová 

Zuzana 

Alkalmazott 

meseterápia a 

klinikai 

gyakorlatban 

(önköltséges) 

Semmelweis 

Egyetem akkr. 

Metamorphoses 

Meseterápiás 

Egyesület 

Gyakorlati 

eszköztár bővülése, 

melyet a 

nev.tanácsadás 

során azóta is 

használ a szakember 
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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 Zatrochová Zuzana,  

látogató tag: Dombrádi Annamária 

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 - 

 

6.8 Tagintézményből a jelen tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja: 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Dombrádi Annamária okleveles pszichológus 2019. szeptember 09. 

 

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 

1. Krómi Zoltánné 2019.11.28. S 

2. Intézményi önértékelés 2020.02.10. S 

 

Ssz Tanfelügyelt szakember 

neve 

A tanfelügyelet időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Krómi Zoltánné 2020. 02.06. S 

 

Az intézményi tanfelügyelet a rendkívüli helyzet miatt törlésre került. 

Minősítő vizsgán/eljárásban részt vevő szakember a tanévben nem volt a tagintézményben. 

 

6.10 A tagintézmény 2019/2020. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és nehézségei: 

Tagintézmény sikerei Tagintézmény nehézségei 

A kliensek, a szülők, a pedagógusok 

pozitív visszajelzései. Eredményes 

szakmai munka. 

A szakemberek leterheltsége, egy szakember 

több területen (2-3) végez feladatellátást. 

Eszközellátottság további bővülése 

pályázati forrásból. 

Az EFOP pályázat sok új, értékes 

ismeret, tudás megszerzésére, valamint 

szervezett 

programok által bővülő szakmaközi 

együttműködés. 

Szakember hiány a logopédiai ellátás területén. 

Sikeres 

önértékelés és tanfelügyelet. 

Közös internet hálózat használat az épületben 

működő általános iskolával. 
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Eredményes esetmegbeszélések, teamek 

rugalmas, hatékony működése. Jó 

szakmai közösség közös céllal. 

A szolgálati autó többszöri meghibásodása. 

A vezetői ellenőrzések pozitív 

tapasztalatai, a kollégák érzik az 

ellenőrzések segítő, fejlesztő jellegét. 

A kihelyezett óvodai logopédiai ellátás során a 

szülőkkel történő kapcsolattartás nehezített 

 

6.11 A tagintézmény saját együttműködései:  

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.   

Dr. Árvainé Koczok Márta, pszichológus Kölcsönös tudás és tapasztalatcsere. 

Sanitas Corporis, Tiszafüred (ortopéd 

szakorvosok) 

Korai fejlesztésben részesülő gyermekek 

esetében konzultáció 

Egri Mlinkó István Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, Ált.Isk. és Kollégium  

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.  

JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

Karcagi Tagintézmény 

Munkaközösségi értekezleteken, illetve egyéb 

intézményi rendezvényeken tapasztalatcserére 

van lehetőség. A tagintézmény által szervezett 

rendezvényeken aktív részvétel. 

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 
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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 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Munkaközösségi értekezleteken, illetve egyéb 

intézményi rendezvényeken tapasztalatcserére 

van lehetőség.  A tagintézmény által szervezett 

rendezvényeken aktív részvétel. 

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, 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. Szorosabb napi 

együttműködés. Krízisintervenció.  

KLG Tiszaszőlős Általános Iskola Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon, 

workshopon, előadásokon való részvétel. 

Tudásmegosztás.  
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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 

Szakértői bizottsági feladat ellátás 

Tiszaszőlős Cseperedő Óvoda Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon, 

workshopon, előadásokon való részvétel. 

Tudásmegosztás.  

Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon, 

workshopon, előadásokon való részvétel. 

Tudásmegosztás.  

Tiszaigari Óvoda Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon, 

workshopon, előadásokon való részvétel. 

Tudásmegosztás.  

Tiszaörsi Óvoda Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon, 
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workshopon, előadásokon való részvétel. 

Tudásmegosztás.  

Tiszaderzsi Óvoda Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon, 

workshopon, előadásokon való részvétel. 

Tudásmegosztás.  

Nagyiváni Óvoda Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon, 

workshopon, előadásokon való részvétel. 

Tudásmegosztás.  

Tiszafüredi Bölcsőde Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon, 

workshopon, előadásokon való részvétel. 

Tudásmegosztás.  

 

6.12 Kapcsolatok 

 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 

 

 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 

- Karcagi Tankerület: Szakértői tevékenység ügyekben 

- Gyámhivatal: Nevelési tanácsadásba bevont gyermekek ügyében 

 

6.13 Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid összefoglalása 

1. Dombrádi 

Annamária 

Krómi Zoltánné I. Elektronikus és papíralapú dokumentáció 

ellenőrzése 

II. Óralátogatás-SZB vizsgálat 

III. INYR vezetés 

IV. Online feladatellátás 
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Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés készült, 

aminek tartalmát az érintett kolléga megismert. 

2. Mályiné 

Koór Cecília 

Krómi Zoltánné I. Elektronikus és papíralapú dokumentáció 

ellenőrzése 

II. INYR vezetés 

III. Online feladatellátás 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés készült, 

aminek tartalmát az érintett kolléga megismert. 

3. Marton 

Ibolya 

Krómi Zoltánné I. Elektronikus és papíralapú dokumentáció 

ellenőrzése 

II. Óralátogatás-SZB vizsgálat 

III. INYR vezetés 

IV. Online feladatellátás 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés készült, 

aminek tartalmát az érintett kolléga megismert. 

4. Tóth Judit Krómi Zoltánné I. Elektronikus és papíralapú dokumentáció 

ellenőrzése 

II. Óralátogatás-SZB vizsgálat 

III. INYR vezetés 

IV. Online feladatellátás 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés készült, 

aminek tartalmát az érintett kolléga megismert. 

5. Zatrochová 

Zuzana  

Krómi Zoltánné I. Elektronikus és papíralapú dokumentáció 

ellenőrzése 

II. Óralátogatás-SZB vizsgálat 

III. INYR vezetés 

IV. Online feladatellátás 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés készült, 

aminek tartalmát az érintett kolléga megismert. 

6. Mári Anita Krómi Zoltánné I. Elektronikus és papíralapú dokumentáció 

ellenőrzése 

II. INYR vezetés 

III. Online feladatellátás 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés készült, 

aminek tartalmát az érintett kolléga megismert. 

7. Nagy Barbara 

Noémi 

Krómi Zoltánné I. Elektronikus és papíralapú dokumentáció 

ellenőrzése 

II. INYR vezetés 

III. Online feladatellátás 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés készült, 

aminek tartalmát az érintett kolléga megismert. 

8.  Nagyné 

Boczidai 

Katalin 

Krómi Zoltánné I. Elektronikus és papíralapú dokumentáció 

ellenőrzése 

II. INYR vezetés 

III. Online feladatellátás 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés készült, 

aminek tartalmát az érintett kolléga megismert. 
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9. Tudesze 

Csaba 

Krómi Zoltánné I. Elektronikus és papíralapú dokumentáció 

ellenőrzése 

II. INYR vezetés 

10. Madarászné 

Kis Tünde 

Krómi Zoltánné I. Online feladatellátás dokumentáció vezetés 

 

A megbízással dolgozó szakemberek INYR ellenőrzése a feladatellátás megszűnése előtt, a 

főállású szakemberek ellenőrzése 2020. augusztus végén történik. 

 

6.14 Innovációk az intézményben, tagintézményben 

A rendkívüli helyzet miatt a hagyományos tehetségverseny és nyári képességfejlesztő tábor 

nem került megrendezésre. 

 

6.15 Javaslatok a következő tanévre 

Az online feladatellátás pozítiv hatásainak beépítése a szakszolgálati ellátása. 

 

6.16 Egyéb 
EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú "A kora gyermekkori intervenció 

ágazatközi fejlesztése" projektben való részvétel. A koordinátori feladatokat szakszolgálati 

területen Tóth Judit gyógypedagógus látja el. 

 

7. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 16-tól június 8-ig: 

7.1 Korai fejlesztés 

Az online korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 9 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei: 

 Több szülő részletes visszajelzést küldött a feladat elvégzéséről. 

 A szülők motiváltabbá váltak. 

 

 A szakterületi online ellátás nehézségei:  

 Személyes kontakt hiánya, nyomon követésre, korrigálásra nincs lehetőség. 

 Online elérés helyett postai úton kiküldött feladatok. 

 

7.2 Logopédiai ellátás 

Az online logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 99 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei: 

 Pozitív szülői visszajelzések. 

 Erősödött a szülőkkel való együttműködés.  

 A digitális lehetőségek bemutatása a szülőknek az otthoni gyakorláshoz. 

 A szakterületi online ellátás nehézségei: 

 Szülői visszajelzések számának csökkenése. 

 Az online elérhetőséggel nem rendelkező szülők visszajelzése elmaradt. 

 

7.3 Nevelési tanácsadás 

Az online nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 189 fő, (ellátatlan 0 

fő) 

 Ebből pszichológiai online gondozás: 48 fő 
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 Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 141 fő  

 

A szakterületi online ellátás sikerei: 

 Szülői pozitív visszajelzések. 

 Kollégák szakmai segítsége, összefogása. 

  

A szakterületi online ellátás nehézségei: 

 A levélben történő ellátás esetén, nincs visszajelzés. 

 Az online ellátás esetén alacsony a visszajelzések száma, a szülők leterheltek. 

 Óvodáskorú gyerekek pszichés gondozása. 

 

7.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

Az online tehetség-azonosításba, - gondozásba vont gyermeklétszám: 27 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei: 

 Pozitív szülői visszajelzések.  

 Szülői együttműködés erősödése. 

 Kreatív feladatmegoldások. 

 Projekt jellegű feladatok megoldása, ami nem igényelt túlzott számítógép használatot. 

 

 A szakterületi online ellátás nehézségei: 

 Szülői visszajelzések számának csökkenése az online ellátás végén.  

  

7.5 Szakértői bizottsági tevékenység  

7.5.1 A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 28 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0 db 

 

7.5.2 Június 2-től: 

 SZB vizsgálatok száma 25 fő, ebből: 

Aktuális állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Egyéb 

Fő 6 1 3 15 1 

 Ebből eredmény szerint: 

 SZB vizsgálatok száma 25 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább 

Megyei SZB 

BTMN Tan. gyengeség Ép Egyéb 

Fő 0 14 2 7 2 

 

Hagyományostól eltérő szakértői vélemény készítés folyamatában megtapasztalt szakterületi  

 

Sikerek:  

 A feladatellátás folyamatosan megvalósulhatott, nem torlódtak fel a vizsgálatok. 

 Nem volt szülői fellebbezés. 

 

Nehézség:  

 Hiányosan kitöltött, informatív felterjesztések, ami nehezítette a korrekt, szakmailag 

megalapozott döntést. 
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7.6 Gyógytestnevelés 

Az online gyógytestnevelés ellátásba vont tanulólétszám: 0 fő, (ellátatlan 20 fő) 

 

A szakterületi online ellátás nehézségei:  

 A megbízással foglalkoztatott szakember nem tudta vállalni az online feladatellátást. Más 

szakember hiánya miatt az digitális oktatás ideje alatt nem tudtuk biztosítani a szakmailag 

elfogadott ellátást. 

 

7.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

Nem látjuk el ezt a területet. 

 

8. A tanév összesítő adatai (kontaktban történő ellátás szeptembertől júniusig  -  1. oszlop; 

csak online ellátás – 2. oszlop): 

Szakszolgá- 

lati terület 

1. 

Összes ellátotti létszám 

(fő) 

2. 

Ebből online ellátásban 

részesült (fő) 

Korai fejlesztés 10 9 

Logopédia ellátás 215 99 

Nevelési tanácsadás 205 189 

Tehetséggondozás 107 27 

Gyógytestnevelés 20 0 

 

 SZB vizsgálatok száma 142 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

Összesen 

Fő 50 11 7 84 1 153 

 

Az aktuális állapot vizsgálat száma tartalmazza az Oktatási Hivatal által kirendelt vizsgálatokat 

(17 fő). 
 
 
 

VI.9 A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény és Fegyverneki Telephely 

Szabó Judit 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. A tagintézmény és telephely személyi feltételeinek leírása:  

Tagintézmény 

A Tagintézményben, a tanévben, 2 fő pszichológus, 5 fő gyógypedagógus (1 fő vezető), 2 fő 

logopédus, 1 fő fejlesztő pedagógus, 1 fő (heti 11 órában) tehetséggondozó pedagógus, 1 fő 

gyógytestnevelő végezte főállásban a szakmai feladatellátást. 2 fő gyógytestnevelő összesen 

heti 14 órában segítette a munkánkat megbízással.  
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1 fő gyógypedagógus 2020 július 1-től kezdődően nyugdíjba vonult, a második félévben 

szabadságát, illetve felmentési idejét töltötte le. A megüresedett álláshelyre tanító képesítéssel, 

végzős nyelv- és beszédfejlesztő pedagógust vettünk fel, aki a 2020/2021-es tanévben 

megkezdi logopédia szakon a tanulmányait, így kívánjuk enyhíteni a szakemberhiányt, mivel 

az ellátási területünkön igen magas az anyanyelvi képességek területén jelentős elmaradással 

küzdő gyermekek száma. 

 

Telephely 

A Telephelyen a tanévben 3 fő gyógypedagógus (1 fő vezető), 1 fő logopédus, és 1 fő 

pszichológus végezte 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 végezte a 

tanév nagy részében szakértői bizottsági tevékenységét, mely leszűkítette a nevelési 

tanácsadásra fordítható órák számát. A működés hátterét egy ügyviteli dolgozó biztosítja, aki 

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 is. 

Az EFOP 3.1.6 pályázat keretében beszerzésre került: 1 db SEED fejlődési skála felvételéhez 

szükséges eszközkészlet, 1 db UNIT 2 nonverbális intelligencia teszt, 1 db Hupple tölcsér, 1 db 

projektor. A nyár folyamán szintén pályázati keretből, számos kisebb eszköz (gyógytestnevelés 

ellátásához is), játék, logopédiai kiadvány, tesztlap került beszerzésre. 

A Tankerület szeptembertől hivatali gépjárművet biztosított számunkra, melyet bérel. A 

gépjárművet igyekszünk maximálisan kihasználni. Garázzsal nem rendelkezünk. 

 

 

Telephely 

A szakszolgálat a település frekventált központjában található. Az épületnek 

akadálymentesítése nincs, a lépcső magas, a WC sem megközelíthető kerekesszékkel. Az 

Önkormányzat gazdasági szervezeti egységével osztozunk az épületen. A rendelkezésre álló 

épületrészben igyekeztünk gyermekbarát környezetet kialakítani és fenntartani.  

- iratok, tisztítószerek, használaton kívüli eszközök tárolása továbbra is nehézkes 

- a két éve leselejtezett bútorok még mindig nem kerültek elszállításra 

- a szobák sem túl nagyok, mozgásfejlesztésre, nagyobb csoportos terápiára, közösségi 

rendezvény megtartására nem alkalmasak. 

- sajnos a nyílászárók állapota tovább romlott, balesetveszélyes is némely ablak, illetve a 

fűtés szempontjából sem gazdaságos. 
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Eszközparkunk a tanév során tovább gyarapodott. Az EFOP 3.1.6 pályázat beszerzése révén 

kaptunk idén vetítővásznat, projektort, bordásfalat, egész alakos tükröt, a harcművészeti 

csoportfoglalkozásokhoz megérkeztek a kali botok, rúgó pajzsok, a SEED fejlődési skála 

vizsgálókészlete, UNIT teszt, Dixit társasjáték, megérkezett a fényképezőgép és a hozzá tartozó 

állvány, valamint a projektor és CD-s magnó is többek között. 

 

3. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 13-ig: 

 

3.1 Korai fejlesztés 

Tagintézmény: 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 14 fő, tanácsadásba vont: 1 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek:  

 gyógypedagógus kolléga az EFOP 3.1.6 pályázat keretében elvégezte a 0-4 éves 

korosztály mérésére alkalmas SEED fejlődési skála alkalmazására felkészítő 

tanfolyamot, így minden ellátásban dolgozó gyógypedagógus tud erre a korosztályra 

megfelelő mérő, vizsgáló eljárást alkalmazni, ami a diagnosztikai és a terápiás munkát is 

segíti. A szomatopedagógus kolléganő minden előírt mozgásfejlesztő órát meg tudott 

tartani ellátva a Törökszentmiklósi Tagintézmény, a Fegyverneki Telephely és a 

Kunhegyesi Tagintézmény területéről érkezőket. A tanévben ellátatlan gyermek nem 

volt. 

 Az online feladatellátás komoly nehézséget jelentett ezen a szakterületen, mivel a 

gyermekek állapota folyamatosan változik és erre csak személyes kontaktusban lehet 

megfelelően reagálni. A rendkívüli intézkedések ideje alatt érkező gyermekek ellátását, 

csak a szakszolgálatok működésének újraindításával tudtuk megkezdeni, mivel a 

megfelelő terápiás ellátáshoz szükséges ismerni a gyermek egyéni sajátosságait. 

 

Telephely: 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 0 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan 1 fő) 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek:  

 Az EFOP 3.1.6 pályázatnak köszönhetően két kolléga elvégezte a SEED tanfolyamot, 

valamint a Kulcsár – féle mozgásfejlesztést, így a diagnosztika és az ellátás terén 

kompetensebbekké váltunk. 

 1 gyermek az ellátási helyszín módosításával került be ebben a tanévben az ellátásra 

jogosultak közé Törökszentmiklósról. A gyermekkel foglalkozó tiflopedagógus 

egészségügyi okokból nem tudta megvalósítani a terápiát. Az új szakemberrel pedig nem 

sikerült a rendkívüli intézkedések miatt szerződést kötni. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

Tagintézmény 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 137 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan 25 fő) 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek 

 Az EFOP 3.1.6 pályázat keretében logopédusaink, illetve több gyógypedagógusunk, 

fejlesztőpedagógusunk részt vett a GMP képzésen. 1 logopédus és 1 fő gyógypedagógus 

a NILD terápiás képzés mindhárom modulját elvégezte, így a különböző szakterületek 
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jobban tudják erősíteni egymást, ami a nyelvi képességek fejlesztése terén is előnyös, és 

a diagnosztikus eszköztárunk is bővült. 

 A beszédhibák összetettek, a gyermekek állapota súlyosabb, egyre több a nem beszélő 

gyermek. A 3 fős létszám sok esetben tarthatatlan. (logisztika miatt, súlyosabb esetek 

miatt). Minden gyereket nem tudunk ellátni. A „létszámkényszer” a minőségi munka 

rovására megy. Továbbra is nehézség a gyakorlás hiánya a szülői ház segítsége által. 

 

Telephely 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 96 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek 

 Sikerként könyvelhető el, hogy az előrehozott májusi SZÓL-E? szűrés jelentősen 

megkönnyítette a szeptemberi kezdést. Kevesebb volt a szűrésre váró, illetve indulhattak 

a részletes logopédiai vizsgálatok és a KOFA szűrés is. A terápiák továbbra is az 

óvodákban zajlottak, így ha a gyermek az óvodában volt, biztos, hogy ellátásban is 

részesült. 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: 190 fő prevenció - ebből 23 

fő logopédiai gondozás NT keretében, pszichés gondozás: 73 fő, tanácsadásba vont: 7 fő, 

(ellátatlan 50 fő - pszichés gondozás) 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek:  

 A prevenciós ellátásban részesülő gyerekek esetében részben javult az óvónőkkel és a 

szülőkkel való partneri kapcsolat, de továbbra is vannak egyenetlenségek. Az óvodákban 

több alkalommal is felkérték kollégáinkat szakmai nap levezetésére, melyen nagy 

érdeklődéssel vettek részt az óvónők.  

 Tanév elején az órarend összeállítása bizonyult nehézkesnek, ugyanis szakemberekkel, 

óvodai programokkal való ütközés elkerülése miatt rengeteg változtatás kellet, hogy a 

fejlesztő foglalkozások időpontjai minden érintett félnek jó legyen. Az óvodákban 

biztosított helyszín, gyakran nem alkalmas mozgásfejlesztésre, amire nagyon nagy 

szükség lenne, és a szakembereink rendelkeznek is az ehhez szükséges képesítésekkel. 

 Pszichés gondozás terén az ellátottak létszámát befolyásolta, hogy mind a két 

pszichológus kolléga magas óraszámú (150, 200 óra) továbbképzésen vett részt az EFOP 

3.1.6 pályázat keretében. E mellett az egyik kolléga tanácsadó szakpszichológusi 

képzésre is jár. A rendkívüli intézkedések miatt nehéz volt az új esetek felvétele, valamint 

a meglévő eseteknél a terápiás helyzet biztosítása. A hozzánk fordulóknál gyakran 

összetettek a problémák, hosszabb idejű pszichés gondozást igényelnek. További 
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nehézséget okoz, hogy nem tisztázott a terápia és a tanácsadás közötti határvonal. A 

nagyobb patológiával élő gyermekek egészségügyi rendszerben történő ellátása sok 

esetben nem megoldott.  

 A megfelelő minőségű, fogyóeszközök pótlása továbbra sem megoldott, bár a 

lehetőségeket igyekszünk maximálisan kihasználni. 

 

Telephely 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 141 fő prevenció: 116 fő, 

pszichés gondozás: 25, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan 0fő) 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek 

 A prevenciós foglalkozások minden esetben a gyermekek nevelési intézményében, az 

óvodákban kihelyezetten valósultak meg, ezzel is biztosítva az egyenlő hozzáférés 

lehetőségét. Az óvónőkkel így szinte mindennapos szakmai kapcsolatban álltak a 

szakemberek, rajtuk keresztül pedig a szülők is folyamatosabb tájékoztatásban 

részesülhettek gyermekük fejlődéséről. Az óvodákban a szülőkkel is gyakran 

találkoztak a gyógypedagógusok. A pszichés gondozás terén elmondható, hogy sok 

szülő keresi a szakembert, nehezen tud igazodni az iskolai órarendekhez. Nehézséget 

minden évben a fogyó eszközök hiánya jelenti. Nincs elegendő ceruza, színes, gyurma 

stb., a kollégák saját eszközeikkel is dolgoznak. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

 

Tagintézmény 

A tehetség-azonosításba, -gondozásba vont gyermeklétszám: 96 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

 Szakterületi sikerek és nehézségek:  

 Az előző tanévben végzett vizsgálatok alapján sikerült elindítani az önismereti 

csoportokat. Elkezdődhettek az újabb szűrővizsgálatok az intézmények igényei szerint 4-

5 évfolyamokon, egész osztályokat érintve. Beindult a visszamérés a 7. évfolyamon, de 

ez a folyamat megszakadt a rendkívüli intézkedések bevezetésével. 

 

Telephely  

A tehetség-azonosításba, - gondozásba vont gyermeklétszám: 30 fő, (ellátatlan0fő) 

 

Szakterületi sikerek és nehézségek:  

 A tanévben az OKOS(KOC)KA fejlesztő kockajátékkal folyt egy csoport 

tehetséggondozása, melynek nagy sikere volt a gyerekek körében. Egy másik csoport 

kettős vezetéssel működött, személyiség- és képességfejlesztés tematikával, majd egy 

harmadik csoport is indult, de ez a csoport egy-két alkalom után online folytatódott a 

kialakult járványügyi helyzet miatt. Nehézség volt a kontakt órák megszervezésekor a 

tanulók iskolai elfoglaltságaihoz való igazodás. Itt is megemlítenénk a fogyóeszközöket, 

melyekre nagy szükség van, ezek folyamatos pótlása, biztosítása kívánatos. 

 

3.5 Szakértői bizottsági vizsgálat 

Szakterületi sikerek és nehézségek 

 A szakértői bizottsági vizsgálatok a tanév során a megszokott módon zökkenőmentesen 

folytak a járványügyi helyzetig. Az első behívásra való megjelenés ebben az évben 
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nagyobb arányban történt meg Fegyverneken, csekély számban vált szükségessé az 

ismételt behívás, Törökszentmiklóson nem volt változás a korábbi évekhez viszonyítva. 

A pszichológiai vizsgálatok során az EFOP 3.1.6.pályázatnak köszönhetően jogosultan 

alkalmazza a pszichológus a WPPSI-IV és a UNIT tesztet egyaránt. 

 Az OH kirendelés alapján iskolahalasztás/korábbi iskolakezdés ügyében érkezett 

kirendelések jelentősen megterhelték a Törökszentmiklósi Tagintézmény szakértői 

bizottsági tevékenység órakeretét. A rövid jogszabályi határidők, a postázás késedelmei 

miatt nagyon szoros időbeosztásra volt szükség. Ebben a tanévben 52 kirendelés érkezett, 

a Fegyverneki Telephely pedig 1-et kapott. 

 

4. Gyógytestnevelés: 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 176 fő, (ellátatlan 223 fő) 

Szakterületi sikerek és nehézségek 

 A Tiszatenyői Szent István Általános Iskolában gyakorlatilag nincs igazolatlan hiányzás, 

de a többi iskolában is viszonylag kevés az a tanuló, aki rendszeresen hiányzik. A 

Hunyadi iskolában az órák nagyobb része továbbra is a délelőtti órarendbe van 

beillesztve, ami kedvezőbb a gyerekek leterheltségének szempontjából. Több tanulót is 

visszasoroltak normál testnevelésre. 

 A Hunyadi iskolában továbbra is csak részben tudtuk az ellátást biztosítani. A főállású 

dolgozónk heti 2 órában tudta a csoportjait indítani, és a katolikus általános iskolában is 

csak így tudták az órákat megszervezni a megbízással foglalkoztatott kollégával. 

Továbbra is nehéz szakembert foglalkoztatni megbízással, a végzettség hiánya, vagy a 

munkahelyi leterheltség miatt. 

 A Törökszentmiklósi Tanuszoda fenntartója és a Tankerület szakemberei nem tudtak 

konszenzusra jutni így az uszodahasználati szerződés meghiúsult, sajnos az álláspontok 

sem közeledtek. 

 

A Fegyverneki Telephely ellátási területéről nem jeleztek erre a feladatra igényt. 

 

5. Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja: 

Az ellátási körzetben iskolapszichológiai ellátás nem működik, így koordináció sincs. 

 

6. Egyéb tevékenységek: 

6.1 Saját, tagintézményi és telephelyi, megvalósult pályázati programok felsorolása  

Tagintézmény 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcsoport-

ja 

Megva-

lósítók 

Részt-

ve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Szakmai 

műhely a 

nevelési, 

nevelési-

oktatási 

intézmények 

pedagógusaiv

al, a 

2019.10.14 nevelési-

oktatási 

intézmények 

pedagógusai, 

a 

gyermekvéde

lem képviselő 

Gazdig 

Dóra 

21 fő Hasznosnak 

bizonyult a 

rendezvény. 

Tükröt mutatott a 

szakembereknek 

saját szakmai 

tudásukról és 

gyakorlati 
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gyermekvéde

lem 

képviselőivel 

az 

iskolaelhagyá

st segítő 

ágazatközi 

együttműköd

és 

fejlesztésére 

elemekkel 

gazdagította 

problémamegoldó 

repertoárjukat. 

2. Szakmai 

műhely 

óvodapedagó

gusokkal – 

problémaészl

elés, jelzés, 

együttműköd

és a prevenció 

elősegítésére 

2019.11.25 Óvodapedagó

gusok, 

védőnők 

Récziné 

Halmai 

Hédi, 

Kóródi 

Anikó 

18 fő A résztvevők 

számos technikát 

ismertek meg, 

amit a 

hétköznapokban a 

problémák 

beazonosításához, 

és megoldásához 

hasznosítani 

tudnak. 

 

Telephely 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcsoport-

ja 

Megvaló

-sítók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Kicsi ninja 

gyerkőcök-

óvodás 

korcsoport 

 óvoda 

nagycsopor-

tosai 

Szabó 

János 

10 a gyerekek részt 

vettek a 

foglalkozáson, 

fejlődött 

önismeretük, 

mozgáskoordináci

ójuk,  

2. Kicsi ninja 

gyerkőcök-

óvodás 

korcsoport 

 általános 

iskolai 

tanulók 

Szabó 

János 

12 a gyerekek részt 

vettek a 

foglalkozáson, 

fejlődött 

önismeretük, 

mozgáskoordináci

ójuk 

3. Dióhéjban c. 

kiadvány 

 nem csak 

pedagógu-

sok 

Szabó 

Ildikó 

 Tájékoztató 

kiadvány a korai 

iskolaelhagyásról, 

a megelőzés és a 

beavatkozás 

lehetőségeiről 
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4. Kamaszodik 

a gyerekem! 

c. kiadvány 

 szülők, 

pedagógu-

sok 

Csíkné 

Gábli 

Erika 

 A tipikusan 

fejlődő, nem 

deviáns kamaszok 

életében 

előforduló 

legfontosabb 

problémák 

bemutatása 

(biológiai 

változások, 

szociális 

kapcsolatok), 

segítségnyújtás 

lehetőségeinek 

ismertetése 

5. Elveszek, 

segítsetek! c. 

kiadvány 

 pedagógu-

sok, 

társszakmák 

szakemberei 

Csíkné 

Gábli 

Erika, 

Szabó 

Ildikó 

 5 esetbemutatás 

olyan 

gyermekekről, 

akiknél 

különböző okok 

miatt fennáll az 

iskolaelhagyás 

veszélye. 

6. Kicsi ninja 

gyerkőcök c. 

kiadvány 

  Szabó 

János 

 Harcművészeten 

alapuló 

játékgyűjtemény 

óvodás- és 

iskoláskorú 

gyermekeknek 

7. Hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

tehetségének 

felismerése c. 

kiadvány 

 pedagógu-

sok, szülők 

Orosz 

Máténé 

 A kiadvány 

bemutatja, hogy 

milyen módszerek 

és megoldások 

segítségével 

vizsgálják és 

fejlesztik a 

kiemelkedő 

képességekkel 

rendelkező 

gyermekeket, 

tanulókat a 

JNSZMPSZ 

Törökszentmiklós

i 

Tagintézményben

. Feltárja azokat a 

lehetőségeket, 

amelyek 

alkalmazhatóak a 
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tehetségszűrés, 

azonosítás terén, s 

emellett 

bemutatja, hogy a 

szakszolgálat 

hogyan végzi ezt 

a feladatot. 

 

6.2 Tagintézményi és telephelyi saját programok felsorolása 

Tagintézmény 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso - 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. „A lúdtalp 

csak a 

libáknak áll 

jól” – 

talptorna az 

egészségnap 

keretében 

2019. 

október, 

egészségnap 

Tiszatenyő

i Szent 

István 

Általános 

Iskola 

tanulói 

Récziné 

Halmai 

Hédi 

21 fő Nagyon 

élvezték a 

tanulók a 

játékos 

lúdtalp tornát 

2. Mikulás 

ünnepség – 

korai 

fejlesztésben 

ellátott 

gyermekek-

nek 

2019.12.06 Korai 

fejlesztésb

en ellátott 

gyerme-

kek 

Fehér 

Henriett, 

Juhász Olga 

4 fő 

(több 

gyermek 

megbete

gedett) 

Nagyon 

aktívak 

voltak a 

gyerekek, 

élvezték a 

közös 

tevékenysége

ket, a szülők 

is bevonódtak 

 

Fegyverneki Telephely 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso - 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Szakmai 

fórum 

2019.11.20. pedagó-

gusok 

Szabó 

Ildikó 

10 informálás a 

jogszabályi 

változások-

ról, a 

beiskolázás 

problémakö-

rének 

megbeszélé-

se, 

aktualitások 
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6.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel:  

 

Tagintézmény 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

1. 

 

Élménypedagógiai 

megközelítésben 

vezetett 

gyógytestnevelés 

óra. 

2019.10.17. Récziné Halmai 

Hédi 

Godolkodásmód formálása, 

új eszközök megismerése 

2. Szenzomotoros 

módszer beépítési 

lehetőségei a 

gyógytestnevelés 

eszköztárba. 

2019.11.14. Récziné Halmai 

Hédi 

Új módszerek tanulása 

3. Logopédiai 

Konferenciára 

2019.12.12 Gácsi Margit Gyakorlati tapasztalat 

bemutatása a beszéd 

(kommunikáció) 

fejlesztésének lehetőségére 

gyógypedagógusként 

4. BHRG Alapítvány: 

Eltérő fejlődés a 

gyakorlatban 

2020.02.28. Gácsi Margit Szakmai tapasztalatcsere, 

információk beszerzése, 

könyvvásárlás 

 

5. A magyar 

tehetséggondozó 

társaság (MTT) 

megalakulásának 30. 

évfordulója 

alkalmából 

rendezett 

konferencia 

2019. 

09.20-21. 

Orosz Máténé Kapcsolatok építése a 

tehetséggondozókkal 

6. MATEHETSZ 

Konferencia 

Budapest 

2020.02.27 Orosz Máténé Beszámoló a más 

tagintézményekben folyó 

tehetségkoordinátori 

munkáról 

7. Tehetségutak V4 

Konferenciája  

2020. 06.04. 

online 

Orosz Máténé jó gyakorlat megismerése a 

V4 országokból, a 

tehetségek és a támogatók 

közös útjának megismerése. 

8. „Szépen szól-e?” 

Logopédiai 

konferencia 

2019.12.12. Burai Zsuzsanna 

Farkas István 

Gácsi Margit 

Szabó Judit 

Nyelvi fejlesztő program és 

munkafüzet megismerése. 

9. Mozgásjavító 

Óvoda, Általános 

2019.12.07. Fehér Henriett Szakmai ismeretek bővítése. 
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Iskola, Gimnázium, 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény és 

Kollégium által 

szervezett 

konferencia 

 

Fegyverneki Telephely 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

1. „Szépen szól-e?” 

Logopédiai 

konferencia 

2019. 

12.12. 

Farkasné Rózant 

Ildikó 

Varga Mária 

Nyelvi fejlesztő program és 

munkafüzet megismerése. 

2. Kreativitásfejlesztés 

és tehetséggondozás 

2019. 

11.27. 

Varga Mária A tehetséggondozásban a 

kreativitás fejlesztésének 

lehetőségeit ismerhették 

meg a munkaközösség 

tagjai. 

 

6.4 Tagintézmény és telephely továbbtanulóinak felsorolása  

Tagintézmény 

Ssz Tovább tanuló 

kolléga neve  

Képzés típusa  Képző intézmény  Évfolyam 

1. Gácsi Margit Nyelv- és beszédfejlesztő Neumann János 

Egyetem, Kecskemét 

1. 

2. Gazdig Dóra Tanácsadó 

szakpszichológus 

ELTE PPK, BP 1. 

 

Telephely 

Ssz Tovább tanuló kolléga 

neve  

Képzés típusa  Képző intézmény  Évfolyam 

 

1. 

Csíkné Gábli Erika általános és családi 

mediáció szakvizsga 

ELTE PPK végzős 

2. Farkasné Rózant Ildikó gyógypedagógus 

szakvizsga 

ELTE BGGYK végzős 

 

6.5 Tagintézmény és telephely munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott 

továbbképzései  

 

Tagintézmény 

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időintervalluma 

1. Kóródi Anikó Családterápiás 

alapképzés 

Streit Marianna, 

Streit és társa Bt.  

200 óra 
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MCSE szervezésben 

2. Gazdig Dóra Szakirányú 

szakképzéshez 

kötelező 150 órás 

családi önismeret 

Magyar 

Családterápiás 

Egyesület 

150 óra 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Stefán Edina 

Burai Zsuzsanna 

Farkas István 

Fehér Henriett 

Juhász Olga 

Akkreditált képzés 

„Beszédpercepciós 

diagnosztika és 

terápia” 

Magyar 

Gyógypedagógusok 

Egyesülete 

30 óra 

8. 

9. 

10. 

11. 

Fehér Henriett 

Gácsi Margit 

Juhász Olga 

Szabó Judit 

SEED fejlődési 

skála 

Budapesti Korai 

Fejlesztő Központ 

30 óra 

12. Gácsi Margit TSMT (Longikid 

vizsga) 

Dinamikus 

Fejlődésdiagnosztikai 

KFT. 

Vizsga 2019.09.07. 

Képzés 

2019.06.15-08.14 

13. Gácsi Margit TSMT 

(Neuromodul) 

BHRG Collage 2020.01.23-26. 

14. Gácsi Margit TSMT I. BHRG Collage 2020. 03.05-07. + 

online képzés 

04.30-05.05. 

 folymatban a 

befejezés 

15. Gácsi Margit Bayley Képzés OS Hungary 30 óra 

 

Telephely 

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időintervalluma 

1. Farkasné Rózant 

Ildikó 

SEED képzés Korai fejlesztő Központ 30 óra 

2. Varga Mária SEED képzés Korai Fejlesztő Központ 30 óra 

 

3. 

 

Csíkné Gábli 

Erika 

BAYLEY képzés OS Hungary 30 óra 

4. 

 

Varga Mária BAYLEY képzés OS Hungary 30óra 

 

6.6 A szabadon választható 2 nap terhére kik, hol voltak rendezvényen a tagintézmény és 

telephely munkatársai közül? 

Tagintézmény 

Ssz A kolléga neve  Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

1. Kóródi Anikó Sématerápiás 

képzés 

MCSE Kiegészítő képzés 

családterápiás 

alapképzéshez 
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2. Kóródi Anikó Pszichopatológia MCSE Kiegészítő képzés 

családterápiás 

alapképzéshez 

3. Kóródi Anikó Rajz módszertani 

képzés 

Igazgyöngy 

Alapítvány  

Gyakorlati 

4. Gácsi Margit Homloklebeny -

terapeuta képzés 

Alapozó 

Terápiák 

Alapítvány 

Új módszer elsajátítása 

5. Gácsi Margit BHRG Alapítvány: 

Eltérő fejlődés a 

gyakorlatban 

BHRG 

Alapítvány 

Szakmai és szakmaközi 

konzultáció 

6. Orosz Máténé Kreativitásfejlesztés 

és 

tehetséggondozás 

2019.11.27.  

Jász-Nagykun-

Szolnok 

Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Szolnok, 10 óra 

Önismereti gyakorlatok 

7. Orosz Máténé Fegyvertelen 

játszótárs-

tapasztalati 

tanuláson alapuló 

erőszak-megelőző 

és konfliktuskezelő 

program. 

2020.01.15-17. 

Szolnok, 30 óra Gyakorlatias játékok 

 

Fegyverneki Telephely 

Ssz A kolléga 

neve  

Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

1. Varga Mária Személyiségfejlesztés 

a művészet 

eszközeivel (30 óra) 

RAABE Budapest művészeti eszközök, 

technikák 

megismerése, 

alkalmazása a 

fejlesztésben és a 

tehetséggondozásban 

2. Szabó János Út a szabadsághoz Prekog Alfa Kft. 

Kecskemét 

élménypedagógiai, 

drámapedagógiai 

ismeretek 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, Szabó Judit 

2. Nevelési tanácsadás Kóródi Anikó 

3. Logopédia Farkas István 

4. Korai fejlesztés Fehér Henriett 
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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: 

Személyi változás csak a Törökszentmiklósi tagintézményben volt, 1 fő nyugdíjba vonult. 

Ssz A távozó szakember neve A távozó szakember szakja A távozás 

időpontja 

1. Tóviziné Hevesi-Tóth Mária pszichopedagógus 2020.07.01 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett szakember 

szakja 

A fölvétel 

időpontja 

1. Takács Edit tanító – végzős nyelv-és 

beszédfejlesztő pedagógus (kezdi a 

logopédia szakot 2020/2021-ben) 

2020.08.17. 

 

6.9 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 

1. Fehér Henriett 

 

2020.03.17. Sikeres 

 

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 

Ns=Nem sikeres 

1. Gácsi Margit 2020.02.06. Sikeres 

 Orosz Máténé 2021-re elhalasztva - 
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Telephely 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Farkasné Rózant Ildikó 2020.03.04. 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 

Ns=Nem sikeres 

1. Csíkné Gáli Erika 2019.10.04. S 

 

6.10 A tagintézmény és telephely 2019/2020. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és 

nehézségei: 

Tagintézmény 

Tagintézmény és telephely sikerei Tagintézmény és telephely nehézségei 

Folyamatos működés biztosítása az év 

során a számos továbbtanuló, és 

továbbképzés mellett is 

Továbbra is az igényekhez mérten kevés a 

szakember a logopédia, pszichés megsegítés, és 

a gyógytestnevelés területén 

Az OH kirendelésre végzett vizsgálatok 

elvégzése, a határidők tartása 

Az OH kirendelések rövid jogszabályi 

határideje, a hirtelen bevezetés, a minden 

területen jelentkező bizonytalanság  

Zökkenőmentes átállás az online munkára Viszonylag kevés és csökkenő volt a 

visszajelzés, nem látható a fejlesztés 

eredményessége 

Eszközparkunk bővült A tárolás és szállítás megoldása problémás, nem 

rendelkezünk tároló hellyel és az irattár is 

szűkös 

Két kiadványt készítettek a kollégák 

(tehetséggondozás, érzelmi nevelés 

témakörében), az EFOP 3.1.6 pályázat 

keretében 

A kiadványok példányszámáról még nem 

rendelkezünk információval, azok 

felhasználásával kapcsolatosan bizonytalanok 

az információk 

A rendkívüli intézkedések előtti 

időszakban minden tervezett programot 

meg tudtunk tartani. A pályázat 

programelemeit zárni tudtuk. 

- 

Korai fejlesztésben nem volt ellátatlan 

gyermekünk 

- 

A távozó kolléga helyére sikerült olyan 

szakembert találnunk, aki a nyelvi 

területeken való elmaradás fejlesztésében 

tudja támogatni a tagintézményt 

- 

a veszélyes hulladékot a jogszabályi 

előírások szerint kezeljük 

Annak elszállítása csak a Főigazgatóságról 

történik előírás szerűen, oda nekünk kell 

bejuttatnunk 
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 Az INYR több esetben nem működött 

megfelelően, többletteher a többszörös 

dokumentáció 

 Az ellátások kihelyezése nehézkes, 

partnerintézmények helyi sajátosságai, kötelező 

feladatellátásai sok egyeztetést igényelnek. 

 A tagintézményt is „kinőttük”, szoros 

terembeosztásokat készítünk, így a változásokra 

Való rugalmas reagálás komoly szervezést 

igényel 

 

Telephely 

Tagintézmény és telephely sikerei Tagintézmény és telephely nehézségei 

folyamatos működés biztosítása az év 

során 

egy főállású logopédus kevés a jogszabály által 

előírt ellátáshoz 

sikerült megbízással dolgozó logopédus 

kollégákat újra alkalmazni 

a telephely mindennapi működésében nem 

vesznek részt 

zökkenőmentes átállás az online munkára viszonylag kevés és csökkenő volt a 

visszajelzés, nem látható a fejlesztés 

eredményessége 

eszközparkunk bővült a tárolás és szállítás megoldása problémás 

EFOP 3.1.6 –ban elkészültek a 

kiadványok 

felhasználásuk erősen kötött 

folyamatos, precíz dokumentáció az INYR több esetben nem működött 

megfelelően, többletteher a többszörös 

dokumentáció 

két kolléga is sikeres szakvizsgát tett - 

a veszélyes hulladékot a jogszabályi 

előírások szerint kezeljük 

annak elszállítása csak a Főigazgatóságról 

történik előírás szerűen, oda nekünk kell 

bejuttatnunk 

 a selejtezett bútorzat elszállítása nem történt 

meg 

 

6.11 A tagintézmény és telephely saját együttműködései: 

Tagintézmény 

Tagintézmény/telephely együttműködő 

partnerei 

Az együttműködés célja 

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 

5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 

126. IV. em. 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás 

Bethlen Gábor Református Általános 

Iskola, Óvoda  

5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. u. 1. 

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  

5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 1.  

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 
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 részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás 

Hunyadi Mátyás Magyar - Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

5200 Törökszentmiklós, Hunyadi J. u. 6. 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás. 

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey 

Ferenc Általános Iskolája  

5200 Törökszentmiklós, Kölcsey Ferenc 

u. 21.  

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás. 

Karcagi SZC Lábassy János 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

5200 Törökszentmiklós, Almásy út 51.  

 

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 

5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás. 

Törökszentmiklósi Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 

126/a. IV. em. 

 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás, együttműködés a gyermekek, tanulók 

vizsgálaton való megjelenésének segítése 

érdekében, esetmegbeszélések, szakmaközi 

megbeszéléseken való részvétel 

Törökszentmiklósi Család- és 

Gyermekjóléti Központ - Biztos Kezdet 

Gyerekház 

5200 Törökszentmiklós, Bacsó Béla u. 

2/a. 

Szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. 

Tudásmegosztás 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 

Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet, 

Védőnői Szolgálat 

5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 

126/a. 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, 

egyeztetések, ágazatközi műhelyfoglal-

kozásokra való meghívás, együttműködés 

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje 

5200 Törökszentmiklós, Petőfi Sándor u. 

50. 

Szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. 

Tudásmegosztás 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 

Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet, 

gyermekorvosok, háziorvosok, 

gyermekneurológus 

5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 

126/a.  

Együttműködés, szakmai munka az alábbi 

szakterületekkel: szakértői bizottság, korai 

fejlesztés, nevelési tanácsadás 

Tiszapüspöki Óvoda  

5211 Tiszapüspöki, Fő út 9. 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás 

Tiszapüspöki Általános Iskola  

5211 Tiszapüspöki, Fő u. 85. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 
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 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 

5211 Tiszapüspöki, Szabadság u. 1. 

 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, 

egyeztetések, ágazatközi műhelyfoglalko-

zásokra való meghívás, együttműködés 

Tiszapüspöki Orvosi Rendelő 

5211 Tiszapüspöki, Liszt Ferenc u. 1 

 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi 

szakterületekkel: szakértői bizottság, korai 

fejlesztés, nevelési tanácsadás 

Gyöngyvirág Művészeti Óvoda  

5082 Tiszatenyő, Dózsa György út 51. 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás 

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola 

5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-8. 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás. 

Tiszatenyő Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

5232 Tiszatenyő, Alkotmány u. 26. 

  

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás, együttműködés a gyermekek, tanulók 

vizsgálaton való megjelenésének segítése 

érdekében, esetmegbeszélések, szakmaközi 

megbeszéléseken való részvétel 

Tiszatenyő, Védőnői Szolgálat, Orvosi 

Rendelő 

5232 Tiszatenyő, Alkotmány u. 28. 

 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, 

egyeztetések, ágazatközi műhelyfoglalko-

zásokra való meghívás, együttműködés 

Kuncsorbai Intézményfenntartó 

Önkormányzati Társulás Óvodája  

5412 Kuncsorba, József Attila u. 10/a.  

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás 

Napsugár Művészeti Modellóvoda, és 

Minibölcsőde 

5083 Kengyel, Áchim András u. 12.  

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás 

Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola  

5083 Kengyel, Kossuth L. utca 100. 

 

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 műhelyfoglalko-

zásokra való meghívás, együttműködés 

Kengyel Községi Önkormányzat 

Gyermekjóléti Szolgálata 

5231 Kengyel, Sallai út 16. 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás, együttműködés a gyermekek, tanulók 
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 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 

5000 Szolnok, Mátyás Király u. 20. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi 

Pál Közgazdasági, Egészségügyi és 

Turisztikai Két Tanítási Nyelvű 

Szakképző Iskolája 

5000 Szolnok, Baross u.43.   

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

Szolnoki Műszaki SZC Baross Gábor 

Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája 

5000 Szolnok, Bán utca 9. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési 

Centrum Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 

5000 Szolnok, Károly Róbert u. 2.  

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich 

János Szakképző Iskolája és Kollégium 

5435 Martfű, Gesztenye sor 15. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

Szolnoki Műszaki SZC Petőfi Sándor 

Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

5000 Szolnok, Petőfi utca 1. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

Kaszap Nagy István Református Iskola és 

Óvoda Kétpói Tagintézmény 

5411 Kétpó, Almásy tér 2. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

Kenderesi Mezőgazdasági 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium 

5331 Kenderes, Szent István út 27. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati 

Intézmény 

 A gyermekek szakorvosi vizsgálatára ezt az 

intézményt javasoljuk (neurológia, látás, hallás) 
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1089 Budapest, Üllői út 86 

Rubrica Gyógyműhely 

1114 Budapest, Kanizsai u. 4/C 1em. 8. 

Vizsgálat: rejtett kancsalság specialista 

Metoché Kft.  

9023 Győr, Bem tér 14/c 

Vizsgálat: beszédészlelési, bedszédértési 

problémák esetén, főleg állandósult 

váladékpangás esetén. 

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Tehetséggondozó 

Munkaközössége 

4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. utca 45. 

Képzéseken, továbbképzéseken való részvétel, 

szakmai konzultáció 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi 

Géza Kórház- Rendelőintézet - 

Gyermekpszichitriai Szakrendelés, és 

Gondozó 

5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi 

szakterületekkel: nevelési tanácsadás 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi 

Géza Kórház - neonatológia, audiológia, 

gyermek neurológia, csecsemő- és 

gyermekosztály 

5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi 

szakterületekkel: korai fejlesztés, nevelési 

tanácsadás 

 

Telephely 

Telephely együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Fegyvernek védőnők 

5231 Fegyvernek, Szent E. út 128/a. 

 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, 

egyeztetések, ágazatközi műhelyfoglalko-

zásokra való meghívás, együttműködés 

Védőnői Szolgálat  

Kerepesi-Bakos Krisztina 

5232 Tiszabő, Petőfi S. út 2. 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, 

egyeztetések, ágazatközi műhelyfoglalko-

zásokra való meghívás, együttműködés 

Gyermekorvosi Szolgálat  

Dr. Kukszova Valentyina 

 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi 

szakterületekkel: szakértői bizottság, korai 

fejlesztés, nevelési tanácsadás 

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 

Családsegítés és Gyermekjóléti 

Szolgáltatás 

5232 Tiszabő, József A. út 51. 

 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás, együttműködés a gyermekek, 

tanulók vizsgálaton való megjelenésének 

segítése érdekében, esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

Margaréta Óvoda  

5232 Tiszabő, Fő út 74. 

 

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 
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5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.  

 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás.  

Kuncsorbai Intézményfenntartó 

Önkormányzati Társulás Óvodája 

Örményesi Tagóvoda 

5222 Örményes, Iskola út 23/a. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

 

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda 

5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2.  

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás.  

Fegyverneki Móra Ferenc Általános 

Iskola 

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás.  

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői 

Általános Iskolája 

5232 Tiszabő, Május 1. út 3/a. 

 

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 

5233 Tiszagyenda, Ady E. utca 6. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás.  

Karcagi SZC Lábassy János 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Iskola címe:5200 Törökszentmiklós, 

Almásy út 51. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

FPSZ Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

1147 Budapest, Cinkotai út 125-137. 

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 

5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky utca 

37. 

Szakmai kapcsolat, rendezvénylátogatás. 

 

Móricz Zsigmond Református Kollégium, 

Gimnázium, Szakgimnázium és Általános 

Iskola 

5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

Hajnóczy József Gimnázium, Humán 

Szakközépiskola és Kollégium 

5430 Tiszabő, Kossuth L. út 122. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

Székács Elemér Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése 
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dr. Darvas Éva 

5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 

126. 

aktivitás-és figyelemzavar, autizmus 

spektrumzavar gyanúja miatt az odairányított 

kliensek vizsgálata, diagnosztizálása 

Fegyvernek Mezőgazdasági 

Városüzemeltetési és Fejlesztési 

Intézmény 

5231 Fegyvernek, Szent E. út 171. 

karbantartási munkálatok elvégzése esetén 

megbízás 

Fegyverneki Művelődési Központ és 

Könyvtár 

5231 Fegyvernek, Szent E. út 184. 

Rendezvények, konferenciák, előadások 

helyszínének biztosítása 

 

6.12 Kapcsolatok 

Belső kapcsolatok  

Tagintézmény:  

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 

 

Telephely 

Kollegiális kapcsolataink kiegyensúlyozottak. A kollégákkal való találkozás az intézményben 

napi szintű, rendszeresek a köremailek, telefonos értesítések. A team megbeszéléseket hetente 

hétfői napon tartjuk, 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 

és a jelentkező problémákra. Kollegiális kapcsolatunkat erősítve 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 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 szabályozásának 

köszönhető. A fenntartóval is tartjuk a kapcsolatot, főként telefonos, emailes kapcsolatban 

állunk a referens asszonnyal és a működtetés szakembereivel. 

 

Külső kapcsolatok  

Tagintézmény  

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. A szakmai műhelyeink nagyban segítik ezeket a folyamatokat. 
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Partnereink: 

 Szülők, gyermekek (önként, beutalóval) 

 Pedagógusok 

 Óvodák, iskolák 

 Szakmai közösségek 

 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 

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 

 Fenntartó 

 

6.13 Tagintézményi/telephelyi vezetői belső ellenőrzések 

Tagintézmény 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Fehér Henriett Szabó Judit A dokumentáció pontosan vezetett, az 

foglalkozás felépítése megfelel a céloknak 

2. Juhász Olga Szabó Judit A dokumentáció pontosan vezetett, az 

foglalkozás felépítése megfelel a céloknak 

3. Stefán Edina Szabó Judit A dokumentáció pontosan vezetett, az 

foglalkozás felépítése megfelel a céloknak 

4. Tóviziné Hevesi-

Tóth Mária 

Szabó Judit A dokumentáció pontosan vezetett, az 

foglalkozás felépítése megfelel a céloknak 
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5. Minden szakember Szabó Judit Az előző tanévben nyitott törzslapoknál van 

tevékenység feltöltve egyéni, vagy 

csoportos ellátás keretében. Törzslapot 

törölni nem kellett. Egy rosszul felrögzített 

csoport javításra került. A lezárások 

megtörténtek. 

6. Minden szakember Szabó Judit dokumentáció, INYR-ben történő 

adatrögzítés – kisebb hiányosságok 

előfordulnak, a javítások, pótlások 

megtörténtek 

 

Telephely 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Varga Mária Szabó Ildikó INYR vezetése, zárása az előző tanévben 

megfelelő volt. dokumentáció vezetése 

rendben van, naprakész, az INYR-ben a 

csoportok, gyermekek és tevékenységek 

rögzítése mind a kontakt, mind pedig az 

online munka során folyamatos, precíz 

2. Csíkné Gábli Erika Szabó Ildikó INYR vezetése, zárása az előző tanévben 

megfelelő volt, dokumentáció vezetése 

rendben van, naprakész, az INYR-ben a 

csoportok, gyermekek és tevékenységek 

rögzítése mind a kontakt, mind pedig az 

online munka során folyamatos 

3. Farkasné Rózant 

Ildikó 

Szabó Ildikó INYR vezetése, zárása az előző tanévben 

megfelelő volt, dokumentáció vezetése 

rendben van, naprakész, az INYR-ben a 

csoportok, gyermekek és tevékenységek 

rögzítése mind a kontakt, mind pedig az 

online munka során folyamatos, precíz 

4. Szabó János Szabó Ildikó INYR vezetése, zárása az előző tanévben 

megfelelő volt, dokumentáció vezetése 

rendben van, naprakész, az INYR-ben a 

csoportok, gyermekek és tevékenységek 

rögzítése mind a kontakt, mind pedig az 

online munka során folyamatos, precíz 

5. Minden szakember 

beleértve a két 

megbízásos 

logopédus kollégát 

is 

Szabó Ildikó Az előző tanévben nyitott törzslapoknál van 

tevékenység feltöltve egyéni, vagy 

csoportos ellátás keretében. Törzslapot 

törölni nem kellett. A lezárások 

megtörténtek. 

 

6.14 Innovációk az intézményben, tagintézményben, telephelyen 

 Mindenképpen fontos innovációnk a járványhelyzetben bevezetett online ellátás 

megszervezése és fenntartása. Előzetes ismeretünk, tapasztalatunk e téren egyáltalán nem volt, 
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mindennek ellenére az átállás gördülékenyen történt, melyhez a kollégák ötleteikkel, 

leleményességükkel, szakmaiságukkal nem csekély mértékben járultak hozzá. 

 

7 Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2020. március 16-tól június 8-ig: 

7.1 Korai fejlesztés 

Tagintézmény 

Az online korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 13 fő, (ellátatlan 4 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

 A rendkívüli intézkedések idején, április végén, és májusban 4 új ellátásra jogosult 

gyermek szakértői véleménye érkezett hozzánk. Mindenkinek mozgásfejlesztésre volt 

szüksége, ami nem indítható úgy, hogy a szakember nem ismeri a gyermeket, ezért az 

ellátásukat júniusban kezdtük meg. Az online feladatellátás komoly nehézséget jelentett 

ezen a szakterületen, mivel a gyermekek állapota folyamatosan változik és erre csak 

személyes kontaktusban lehet megfelelően reagálni. 

 

Telephely 

 Az online korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 1fő, (ellátatlan 1 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

 A gyermeket csak online ellátás formájában fejlesztettük, korábban nem, így nehéz volt 

úgymond „látatlanban” végezni a fejlesztést, instruálni a szülőt az értelmi- és a 

beszédfejlesztés terén. A tiflopedagógussal nem sikerült szerződést kötni az ellátásra. 

 

7.2 Logopédiai ellátás 

Tagintézmény 

Az online logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 111 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

 A logopédiai ellátást igénylő gyermekek nagy része alig küldött visszajelzést. 

Nehézségek ebből adódóan voltak, nem volt visszacsatolás. Egy gyermek esetében 

kaptunk rendszeresen hangfelvételt, így nyomon tudta a kolléga követni az artikuláció 

alakulását. (anya: pedagógus). A többi visszajelzés, az elektronikus levél, telefonos 

jelzés, hogy használják a kapott feladatokat, illetve az írásos munkák visszaküldése volt. 

 Ezen a szakterületen az online oktatás ilyen formában nem volt sikeres. 

 

Telephely 

Az online logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 96 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

 Az online munka során a megbízással dolgozó logopédusok klienseit is a főállású 

logopédus látta el, így az esetszáma megemelkedett. A terápiás folyamat minőségét az 

online ellátás valamelyest tompította, annak ellenére, hogy a szakember a lehető legtöbb 

segítséget igyekezett megadni a postán kiküldött feladatlapokban, az emailes és 

messengeres kapcsolattartás során. Ez az a terület, ahol a szakember és gyermek 

személyes kapcsolata elengedhetetlen a sikeres beszédjavuláshoz. A szülők egy része 

jelzett vissza aktívan, volt, aki még videót is küldött. Visszajelzést kaptunk postán, 

messengeren és emailben egyaránt.  
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7.3 Nevelési tanácsadás 

Tagintézmény 

Az online nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 194 fő, (ellátatlan 0 

fő) 

 Ebből pszichológiai online gondozás: 51 fő (új, csak online ellátott ebből: 5 fő) 

 Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 143 fő  

 

 A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei pszichés gondozás 

 A megtartottabb kamaszok terápiája változatlanul folytatódott, a kiskamaszok 

játékterápiája is sikeresen haladt. A szülőkonzultációk megvalósultak az online térben. A 

kisebb gyerekek terápiája nem volt megoldható, bár próbálkozást tettünk rá, akár szülővel 

együtt tartsuk meg, de a dinamika megváltozott. A várólistáról minimális esetet sikerült 

beemelni. A szülők együttműködése erősen megoszlott. Szakmai siker, hogy az online 

időszakban is meg lehetett oldani az ellátás biztosítását. A krízises esetek ellátása 

különösen sikeres volt. Nehézség volt, hogy a technikai környezet (szakember-szülő), 

meghatározta a kapcsolattartás, szakmai munka formáját. 

  

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai 

gondozás 

 A visszajelzések száma változónak mondható volt, aki rendszeresen és volt, aki 

rendszertelenül adott visszajelzést. Telefonos beszélgetések alapján sok szülőnek 

nehézséget okozott gyermekének munkára, feladatvégzésére való ösztönzése, más 

esetekben pedig nagy volt a „lelkesedés” és folyamatos kérdésekkel, kérésekkel, keresték 

a kollégákat, ami jelentősen megnövelte az adminisztrációs terheket. 

 A szülői visszajelzésekből kiderült, mennyire értékesnek, nehéznek és fontosnak tartják 

a szülők a tevékenységünket. Sok szülő számára átértékelődött a szakember szerepe! 

Nagyobb bizalommal fordulnak tanácsért. Megerősítést nyert az a tényt, hogy a gyermek 

pozitív előrelépésében nem csak a szakember által nyújtott ellátás játszik szerepet, hanem 

a szülő közreműködése, segítsége is rendkívül fontos! Számtalan jó ötletet osztottak meg 

facebook-os szakmai csoportokban. Ezeket sikeresen be tudták építeni a kollégák a 

foglalkozásokba, illetve megosztani a szülőkkel. Valamint az Ovi-sok, Mozgásfejlesztés 

– Terápiás torna, Korais munkaközösség, KARUSZEL online csoportokon keresztül 

lehetőség nyílt még több szakmai tapasztalatot szerezni a munkánkhoz, ill. megosztani a 

saját ismereteket a kollégáknak.  

 

Telephely 

Az online nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont gyermeklétszám: 141fő, (ellátatlan 0 fő) 

 Ebből pszichológiai online gondozás: 25 fő 

 Ebből gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai gondozás: 116 fő  

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

 A prevenciós ellátás online megvalósulása kisebb számban emailes feladatkiadás, 

kapcsolattartással valósult meg, magas számban pedig postai úton történt a feladatlapok 

családokhoz való eljuttatása. Ennek oka az ellátott terület hátrányos helyzete, kevés 

családnak van megfelelő infokommunikációs felszerelése az otthonában, leginkább csak 

okostelefonnal rendelkeznek. Sikerült messenger csoportot is működtetni az óvoda 

segítségével, így konzultációra, segítségnyújtásra is volt lehetőség.  
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 A pszichés gondozás szintén a személyes találkozásokat igényli, a tartós változás, a 

sikeres terápia hosszú távon online úton nehezen vagy alig elérhető. Ennek ellenére a 

szakember igyekezett a tőle telhető legnagyobb odafigyeléssel, szaktudással, 

rendelkezésre állással segíteni a hozzá fordulókat. 

 

7.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás 

Tagintézmény 

Az online tehetség-azonosításba, - gondozásba vont gyermeklétszám: 29 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei:   

 A beindítás nagyon gördülékeny volt, a pedagógusok készségesek és segítőkészek voltak 

 A szülők is együttműködtek, nem mindenki, de a nagyobb részt igen.  

 Május hónapban csökkent az aktivitás, de kis segítséggel jöttek a visszajelzések. 

 

Telephely 

Az online tehetség-azonosításba, - gondozásba vont gyermeklétszám: 22 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

 Az online tehetséggondozás többféle módon valósult meg. Az óvodai csoport postai úton 

kapott feladatlapokat, voltak, akik elektronikus úton jutottak feladathoz és működött egy 

messenger csoport is, melybe egy tanuló nem lépett be, így ő önként nem vett tovább 

részt az ellátásban. Az elkészült feladatlapokat postai vagy emailes úton illetve a 

messenger csoportban juttatták vissza a gyerekek vagy szüleik. 

 

7.5 Szakértői bizottsági tevékenység  

7.5.1 A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma  

Tagintézmény: 

  A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 59 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0 db 

 

Telephely:  

 A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 19 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0db 

 

7.5.2 Június 2-től: 

Tagintézmény 

 SZB vizsgálatok száma 26 fő, ebből: 

Aktuális állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Egyéb 

Fő 17 3 1 5 - 

 

 Ebből eredmény szerint: 

 SZB vizsgálatok száma 26 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább 

Megyei SZB 

BTMN Tan. gyengeség Ép Egyéb 

Fő 10 13 0 2 1 
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Hagyományostól eltérő szakértői vélemény készítés folyamatában megtapasztalt szakterületi 

sikerek és nehézségek leírása röviden, indoklással:  

A kollégák gyorsan átálltak a dokumentumelemzéssel készített vizsgálatok elvégzésére. A 

pedagógiai jellemzések részletezése jelentősen eltért egymástól, de a fejlődést, stagnálást, 

romlást minden esetben jelezték. Két esetben döntöttünk úgy, hogy szükséges a személyes 

kontaktus az egyik esetben romlást jeleztek a másikban lényeges javulást, ez utóbbinál nem 

jelezték, hogy szükségesnek látják-e a gyermek további fejlesztését. 

 

Telephely 

 SZB vizsgálatok száma 5 fő, ebből: 

Aktuális állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Egyéb 

Fő 0 5 3 0 0 

Ebből eredmény szerint: 

 SZB vizsgálatok száma 5 fő, ebből: 

SNI gyanú, tovább 

Megyei SZB 

BTMN Tan. gyengeség Ép Egyéb 

Fő 1 2 2 0 0 

Hagyományostól eltérő szakértői vélemény készítés folyamatában megtapasztalt szakterületi 

sikerek és nehézségek: 

A dokumentumelemzés alapján elkészített szakértői vélemények fontos alapját képezték a jól, 

kellő részletezettséggel megírt intézményi felterjesztések. Amennyiben a felterjesztő intézmény 

gondot fordított az informatív pedagógiai jellemzésre, úgy a szakértői vélemény elkészítése is 

gördülékenyen valósult meg.  

 

7.6 Gyógytestnevelés 

Az online gyógytestnevelés ellátásba vont tanulólétszám: 116 fő, (ellátatlan 26 fő) 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

 Az online feladatok ellátásához igen hamar sikerült jól használható, változatos 

feladatbankot létrehoznia a munkaközösségnek. Az ellátásban részt vevő tanulókat az 

iskolák segítségével könnyen és hatékonyan elértem. A visszajelzések alapján a kezdeti 

lendület alább hagyott, de azért így is végezték a feladatokat. A hatékonyságot nem tudjuk 

megítéli, mivel mérésre nem volt lehetőség. Egy fő megbízással foglalkoztatott kolléga 

saját iskolai óráiba beépítette a gyógytestnevelés gyakorlatait, a másik kolléga nem 

vállalta az online ellátást, így az ő foglalkoztatásuk szünetelt. 

 

7.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

Az ellátási körzetben nem működik óvoda- és iskolapszichológiai ellátás, így koordináció sincs. 

 

8 A tanév összesítő adatai (kontaktban történő ellátás szeptembertől júniusig  -  1. oszlop; 

csak online ellátás – 2. oszlop): 

Tagintézmény 

Szakszolgá- 

lati terület 

1. 

Összes ellátotti létszám 

(fő) 

2. 

Ebből online ellátásban 

részesült (fő) 

Korai fejlesztés 15 13 
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Logopédia ellátás 137 111 

Nevelési tanácsadás 275 194 

Tehetséggondozás 96 29 

Gyógytestnevelés 176 116 

 

 SZB vizsgálatok száma 249 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

 

 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

 

 

Összesen 

Fő 105 6 4 75 59 249 

 

Telephely 

Szakszolgá- 

lati terület 

1. 

Összes ellátotti létszám 

(fő) 

2. 

Ebből online ellátásban 

részesült (fő) 

Korai fejlesztés 1 1 

Logopédia ellátás 96 96 

Nevelési tanácsadás 141 141 

Tehetséggondozás 30 21 

Gyógytestnevelés 0 0 

 

 SZB vizsgálatok száma 113 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

 

 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

 

 

Összesen 

Fő 37 9 2 49 19 113 
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VII. Zárszó 

 

Az éves tevékenység összefoglalója 

 

A 2019/2020. tanév a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai számára 

eredményes, de rendkívül nehéz, sokrétű feladattal terhelt időszaknak bizonyult. A Székhely- és 

tagintézmények a tanév során – az alapfeladataikon túl – számos továbbképzésen vettek részt az 

EFOP 3.1.6 pályázat keretében. A logopédiai szűrések magas számával megbirkózva logopédusaink 

egységes, színvonalas szakterületi vélemények alapján kezdték meg és végzik a megyében a 

gyermekek logopédiai ellátását. A nevelési tanácsadás feladat a pszichológusok létszámától 

függetlenül szárnyalt, a kliensek bizalommal keresik szakembereinket, akik magas szinten művelik a 

segítést, minden helyzetben. Egységesen zajlik a szakértői bizottsági tevékenység, a járási és megyei 

ellátás szépen egymásra épülve tevékenykedik a rászoruló gyermekek érdekében. A 

pályaválasztásban soha nem látott kliensi létszámot igazol a beszámoló, különös tekintettel a 

csoportos ellátásra, de az egyéni tanácsadások száma is emelkedést mutatott. Konduktoraink létszáma 

is emelkedett, a korai fejlesztésben nincs ellátatlan gyermek, a szakterületek együttműködése ezen a 

területen talán a legerősebb.  A gógytestnevelés nem csak az ellátottak magas számával, de a 

rendezvényeivel is jeleskedett, hiszen a 2019/2020. tanév a Gyógytestnevelés Éve volt 

intézményünkben, bár a rendezvényeket behatárolta 2020 márciusától a járványügyi helyzet. 2020. 

március 16-június 2 között minden pedagógiai szakszolgálati területet online láttunk el, de 

előfordultak olyan helyzetek, amikor a családokat csak postai úton küldött fejlesztő anyagok révén 

értük el. Folyamatosan monitoroztuk az online ellátás hatékonyságát, mely szakterületenként és 

járásonként is jelentős eltéréseket mutatott. munkánkban a helyi önkormányzatok voltak 

segítségünkre. A felülvizsgálati szakértői véleményeket – az átmeneti szabályozás szerint –kizárólag 

dokumentum elemzés alapján, 100 %-ban elkészítettük.  Eszközparkunk a tanév során pályázati 

keretből tovább gyarapodott, szabályzataink megújultak, gyakorlat-orientáltak és így jól 

hasznosíthatók lettek. Műhelyfoglalkozásaink iránt magas volt az érdeklődés az első félévben, a 

második félévben ezeket a kontakt formákat leállítottuk. A honlap Fórumát látogatják a partnerek és 

kliensek, rengeteg kérés és kérdés kerül így intézésre, megválaszolásra. Partnerközpontú működést 

valósítottunk meg minden pedagógiai szakszolgálati területen, a kliensek mindenek feletti érdekét 

tartja szem előtt segítő tevékenységében intézményünk minden dolgozója. 

 

 

2020. szeptember 2.  

 

                                                                                                            Csibi Enikő 

                                                                                                             főigazgató 

 

 


