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

2020/2021. tanévi munkáról 
 

Csibi Enikő 

főigazgató 

 

„A folyó és a szikla összecsapásából mindig a folyó kerül ki győztesen  -  de nem az erejének, 

hanem a kitartásának köszönhetően!” 

/H. Jackson és Brown/ 

 

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

rendjéhez igazított munkaterve szerint látta el feladatait, a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 34. § (5) előírásai alapján. 

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

kliensi elvárások és a realitások pontos számbavételével végezte. Az elvárásokat a jogszabályok, a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakmai Alapdokumentumában 

rögzítettek fogalmazzák meg, a teljesítőképességet pedig mindaz a humánerőforrás és tárgyi eszköz 

vagyon, amellyel intézményünk rendelkezik. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat eredményes és hatékony működéséért, a munkatervben foglaltak teljesüléséért a 

magasabb vezetők felelősek, azaz a Szakszolgálati Igazgatótanács.  

 

1. A megyei pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a 2020/2021. tanévben: 

 

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

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

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

szakszolgálati rendelet) 4-30. §, valamint a 31-38. § szerint látta el feladatait a 2020/2021. 

tanévben. Az intézményben folyó munkát az intézmény Szakmai Alapdokumentuma (SZA), 

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

a szakterületi protokollok, a szakalkalmazottak által elfogadott folyamatleírásokat tartalmazó 

Eljárások Kézikönyve (EKK), valamint a Szabályzatok Kézikönyve (SZKK), az INYR-

szabályzat, illetve az Intézmény mérési- értékelési kézikönyve szabályozzák. A székhely- és az 

egyes tagintézmények éves munkatervei és saját, heti ütemtervei/órarendjei képviselik a 

szabályozás helyi szintjét, melyek szervesen illeszkednek az Intézmény éves munkatervébe, a 

sikeres megvalósítás így közös siker és közös érdem. Ez az egységesség biztosította a tanév 

során a székhely- és a tagintézmények összehangolt működését, az egyes tagintézményekben a 

saját, önmaguk számára kijelölt stratégiai irányvonalak követését, azok szerves beillesztését az 

Intézmény stratégiai tervének megvalósításába, így körvonalazva a tervezés, megvalósítás, 

ellenőrzés, beavatkozás- korrekció körforgásában a folyamatos fejlesztés lehetőségét az 

Intézmény és tagintézményei számára. 

 

1.2 Bemutatkozás 

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

adatait a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Intézmény Szakmai 

Alapdokumentumának főbb pontjai alapján emelem ki. 

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

Tankerület megnevezése: Szolnoki Tankerületi Központ  
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OM azonosító: 202794 

Hivatalos neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakmai Alapdokumentumának 

megfelelően a 2020/2021. évi pedagógiai szakszolgálati feladatokat és azok megvalósításának 

helyszíneit mutatja az alábbi táblázat: 
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I. Székhely 

 Székhelyintézmény          

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 

Tagintézmény 

         

12. Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

Fegyverneki 

Telephelye 
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Székhelye: 5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

Tagintézmények és telephelyek megnevezése 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5130Jászapáti, Hősök tere 9. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye:5100 Jászberény, Nagytemplom út 1. 

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 

 

Az intézmény köznevelési és egyéb alapfeladatai, melyeket a tanév során ellátott: 

Székhelyintézmény: 5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

          Pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

- megyei szakértői bizottsági tevékenység 

- országos hatáskörű szakértői bizottsági tevékenység: mozgásszervi és látási 

fogyatékosság alap- és felülvizsgálatai (JNSZ megyei lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező gyermekek, tanulók esetében) 

- felnőtt vizsgálatok 

- megyei pályaorientációs tevékenység 

Tagintézmények:    

          Pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai 

ellátás 

- járási szakértői bizottsági tevékenység 

- nevelési tanácsadás 

- logopédiai ellátás 
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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, 

végezte a székhely- és a tagintézmények (illetve telephelyeik) szakmai irányítását, 

humánerőforrás gazdálkodást, intézményi gazdálkodást, a Fenntartó támogatásával a tárgyi-

eszköz beszerzést, utánpótlást, épület-karbantartást.  

 

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

megyére vonatkozóan feladata volt jelen tanévben a sajátos nevelési igény (értelmi, 

beszédfogyatékosság, autizmus, egyéb pszichés fejlődési zavarok)  megállapítása,  vagy 

kizárása, mozgásszervi és érzékszervi (látás) fogyatékosság megállapítása, felnőtt vizsgálatok 

végzése, 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: Végezte 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a pályaorientáció, továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadási tevékenységet, egyéni/csoportos ellátási formák révén. 

 

Tagintézmények (és telephelyeik): A 2020/2021. tanévben 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, beavatkozás) 

megszervezése, megvalósítása, illetve a vonatkozó javaslattétel. A járási szakértői bizottsági 

tevékenység keretében felnőtt vizsgálatok végzése. 

 

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

Az Intézmény által a 2020/2021. tanévben végzett munka szakszolgálati jellegű és közérdekű, 

közcélokat szolgál.  

Feladatát a Nemzeti Köznevelési Törvény határozza meg, az alábbiak szerint:  

Az Nkt.  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, 
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i) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

 

A pedagógiai szakszolgálatunk székhely- és tagintézményeiben magasan és sokoldalúan 

képzett klinikai és tanácsadó szakpszichológusok, pszichológusok, szakvizsgázott 

gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok elhivatott, felelősségteljes hozzáállással várták, 

fogadták és ellátták a segítségért oda fordulókat: gyermekeket, szüleiket, pedagógusaikat. 

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

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

akiknek nem tudnak kielégítő ellátást biztosítani. 

 

3. A pedagógiai szakszolgálati feladat ellátás tárgyi feltétele a 2020/2021. tanévben: 

3.1 Székhelyintézmény, Főigazgatóság 

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

emeleten dolgozott. 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 Tanácsadó szakembereinek közös irodája. Az 

irodák száma az ellátott feladatnak többnyire megfelelő, bár a Pályaválasztási Tanácsadó közös 

irodája szűkös. Az informatikai eszközellátottság mennyiségileg és minőségileg is megfelelő, 

köszönhetően az EFOP 3.1.6 pályázatnak. A nagyteljesítményű, a Fenntartó által bérelt 

fénymásoló nagymértékben hozzájárult 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 10 fős teamek tartására is megfelelővé vált, de a nagyobb 

létszámot bevonzó tevékenységek számára (MSZB-gal, igazgatótanács, kibővített 

igazgatótanács, KT ülések, munkaközösségi foglalkozások, műhelyfoglalkozások) számára 

nem elegendő. Hosszabb időtartamú értekezlet számára szintén nem jó, a Titkársági telefon 

állandó csörgése miatt. A folyosó túlzsúfolt, bár a tanév során lényegében a lehetőségek mentén 

racionalizált és szigorú rendben tartott, de a munka- és tűzvédelmi paramétereknek nem felel 

meg, a Nyomda irattárként működött, tisztítószer raktár is egyben, illetve a pályázati bútorok 

és eszközök átmeneti/tartósabb tárolására is szolgált, túlzsúfolt, csak részben felel meg 

feladatának, de a tűzvédelmi / munkavédelmi paramétereknek nem. A POK-tól kölcsönzött 

kisebb tároló helyiség a nyomda zsúfoltságát csökkentette, azonban bármikor kérheti a POK 

annak kiürítését, amennyiben szüksége van rá.   

 

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 dolgozott. A vizsgáló szobák száma a vizsgáló személyek 

számához viszonyítva nem volt kielégítő, vannak olyan vizsgáló szobák, ahol két-két 

szakember (gyógypedagógus) 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 jelentősen akadályozták a szakszerű, és a 

gyermek mindenek feletti érdekét szem előtt tartó, komplex vizsgálatok végzésének 

eredményességét. Az épület állaga, a vizsgáló és közösségi szobák, illetve a kiszolgáló és 

mellékhelyiségek állapota jó, a belső karbantartás folyamatos, rendszeres, ellenőrzött folyamat 

(online-felület követéssel; konkrét, helyszíni megvalósítás-ellenőrzéssel). Az informatikai 

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

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

jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája – a vezetők jelzései és 

igényei alapján - tervezetten folyamatosan készíttette, így lehetőségei szerint olcsón biztosította 
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az eszközutánpótlást. Értekezletek, megbeszélések tartására egy, maximum 20 fő befogadására 

alkalmas helyiség állt rendelkezésre, ezt az igazgatótanács, a pályaválasztók, a 

munkaközösségek is folyamatosan használták egész tanévben (az online ellátási időszak 

kivételével). 

 

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 teamjeiket egyetlen 

irodájukban (12 m2) tartották. Az e célra létrehozott titkársági tárgyaló nem vált be teamjeik 

tartására, folyamatos telefoncsörgés miatt). Egyéni tanácsadási munkáját a megosztott 

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

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

órarend szerinti megosztással.  

  

3.4 Tagintézmények 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézmény, Jászapáti, 

Hősök tere 9. I. emelet alatt dolgozik. Az épület állaga elfogadható, a vizsgáló és terápiás 

szobák száma a dolgozó létszámhoz és az ellátott szakfeladathoz viszonyítva elegendő, a 

szobák felszerelése, feladathoz való adaptálása megvalósult. Az informatikai eszközpark 

pályázati forrásból 100 %-ban megújult, minden munkatárs számára munkalaptop biztosított. 

A vizsgálati és terápiás eszközpark szintén pályázati forrásból bővült, gazdagodott, kiváló. Az 

irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a 

Székhelyintézmény nyomdája egész évben tervezetten készítette, így folyamatosan és 

lehetőségei szerint olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye, 

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

szobák száma nem volt elegendő a megnövekedett feladat megvalósításához. A Szolnoki 

Tankerületi Központ és Jászberényi Önkormányzat együttműködése révén költözésük 

folyamatban van, az új hely átalakítását, szakfeladathoz való adaptálását a Fenntartó 

megkezdte, a teljes költözés tervezetten kora ősszel valósul meg a Jászberény, Faiskola út 3. 

címre. Az informatikai eszközpark pályázati forrásból 100 %-ban megújult, minden munkatárs 

számára munkalaptop biztosított. A vizsgálati és terápiás eszközpark szintén pályázati forrásból 

bővült, gazdagodott, kiváló. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája egész évben tervezetten készítette, így 

folyamatosan és lehetőségei szerint olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye, Karcag, 

Kisújszállási út 45. szám alatt dolgozott. Az ügyviteli helyen a feladatellátás – bár szűkebb 

keretek között, kisebb fejlesztő szobákban, de - zavartalan volt jelen tanévben, a 

munkafeltételek a szakemberek pozitív hozzáállása révén elfogadhatóak. A tagintézmény 

jelezte, hogy a gyógypedagógiai iskola a közös épületből egyre nagyobb részre tart igényt, így 

közelebbről költözniük kell. Az informatikai eszközpark pályázati forrásból 100 %-ban 

megújult, minden munkatárs számára munkalaptop biztosított. A vizsgálati és terápiás 

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

a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája 

tervezetten készíti, így folyamatosan és lehetőségei szerint olcsón biztosítva az 

eszközutánpótlást. 
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye 

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

terápiás szobák száma az ellátott feladathoz mérten megfelelő. A plafon javítása, festése, a 

csatorna javítása megtörtént, a Fenntartó támogatásával a parkoló kialakítása is megvalósult.  

Az informatikai eszközpark pályázati forrásból 100 %-ban megújult, minden munkatárs 

számára munkalaptop biztosított. A vizsgálati és terápiás eszközpark szintén pályázati forrásból 

bővült, gazdagodott, kiváló. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája egész évben tervezetten készítette, így 

folyamatosan és lehetőségei szerint olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézménye 

egyrészt Kunszentmárton, Rákóczi út 2. másrészt Telephelyén, Tiszaföldvár, Malom utca 1. 

II. emeleten dolgozott. A kunszentmártoni épület szép, esztétikus, jelenleg a funkciójának már 

megfelel; a tiszaföldvári épület karbantartását, felújítását a helyi önkormányzat idén befejezte, 

az irodák száma és állapota a feladatellátásnak megfelelő. Az informatikai eszközpark pályázati 

forrásból 100 %-ban megújult, minden munkatárs számára munkalaptop biztosított. A 

vizsgálati és terápiás eszközpark szintén pályázati forrásból bővült, gazdagodott, kiváló. Az 

irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a 

Székhelyintézmény nyomdája egész évben tervezetten készítette, így folyamatosan és 

lehetőségei szerint olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye, Mezőtúr, 

Petőfi út 6. szám alatt fejtette ki tevékenységét. Az épület állapota kielégítőnek mondható, a 

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

de támogatók révén is gazdagodott. Az informatikai eszközpark pályázati forrásból 100 %-ban 

megújult, minden munkatárs számára munkalaptop biztosított. A vizsgálati és terápiás 

eszközpark szintén pályázati forrásból bővült, gazdagodott, kiváló. Az irattartó kartonokat, a 

másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája egész 

évben tervezetten készítette, így folyamatosan és lehetőségei szerint olcsón biztosítva az 

eszközutánpótlást. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye, Szolnok, 

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

tevékenységét. A szolnoki épület állapota kielégítő, a vizsgáló és terápiás szobák száma viszont 

az ellátott feladathoz és a szakemberlétszámhoz viszonyítva rendkívül kevés. Jelen tanévben 

bútor utánpótlás történt: váró székei, irodaszékek. A telephely épülete önkormányzati tulajdon, 

egyik szárnyában óvoda működik, így közös a használata. A vizsgáló és terápiás szobák száma 

megfelelő, az épület állapota kiváló. Az informatikai eszközpark pályázati forrásból 100 %-ban 

megújult, munkalaptop minden munkatárs számára biztosított. A vizsgálati és terápiás 

eszközpark szintén pályázati forrásból bővült, gazdagodott, kiváló. Az irattartó kartonokat, a 

másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája egész 

évben tervezetten készítette, így folyamatosan és lehetőségei szerint olcsón biztosítva az 

eszközutánpótlást. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézmény, 

Tiszafüred, Fő út 26. szám alatt dolgozott. 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, mely kicsi ugyan, de célfeladatra elfogadható. 

Az informatikai eszközpark pályázati forrásból 100 %-ban megújult, minden munkatárs 
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számára munkalaptop biztosított. A vizsgálati és terápiás eszközpark szintén pályázati forrásból 

bővült, gazdagodott, kiváló. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája egész évben tervezetten készítette, így 

folyamatosan és lehetőségei szerint 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 dolgozott. A Fenntartó által biztosított nyári karbantartás révén a törökszentmiklósi 

épület belső átalakításával, a padló szigetelésével és mobilgarázs beszerzésével a 

munkakörülmények lényegesen javultak, az irattár is kialakításra kerülhetett így. A 

Fegyverneki Telephelyen esztétikus szobákban zajlott a feladatellátás, a bútorzat pályázati 

forrásból és a kollégák kreativitása révén megfelelő. A nyári karbantartás keretében teljes 

nyílászáró csere valósult meg, így a telephely munkakörülményei lényegesen javultak. Az 

informatikai eszközpark pályázati forrásból 100 %-ban megújult, minden munkatárs számára 

munkalaptop biztosított. A vizsgálati és terápiás eszközpark szintén pályázati forrásból bővült, 

gazdagodott, kiváló. Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája egész évben tervezetten készítette, így 

folyamatosan és lehetőségei szerint olcsón biztosítva az eszközutánpótlást. 

 

4. A JNSZMPSZ személyi feltételei 

 

A főállású pedagógusok megoszlása 2021.08.31. 

Megnevezés Betöltött 

státusz 

Ebből gyesen, vagy 

felmentési idejét tölti 

Pszichológus  29 2 

Gyógypedagógus 46 3 

Logopédus 30 1 

Konduktor 6  

Fejlesztő pedagógus 8 1 

Gyógytestnevelő 8  

Tehetségkoordinátor 1  

PV tanácsadó 4 1 

Összesen 132 8 

 

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

25 fő NOKS, 14,5 egyéb munkakör. A belépő közalkalmazottak száma 2 fő volt, ebből 

áthelyezéssel érkezett intézményünkhöz 1 fő.  

Kilépő dolgozók száma 6 fő, ebből közös megegyezéssel 1fő, 2 fő áthelyezéssel, 1 főnek 

felmentéssel szűnik meg a közalkalmazotti jogviszonya a nők 40 éves jogviszonya alapján 

történő nyugdíjazás miatt. 2 fő életkori nyugdíjba vonul. Nyugdíjazás miatti felmentési idejét 

jelenleg 3 fő tölti. 

Intézményen belül nem került senki áthelyezésre. 

 

Főállású, részmunkaidős, megbízási szerződéssel, túlórával betöltött státuszok 2021.08.31. 

Munkakörök Engedélyezett 

álláshelyek 

Betöltött 

álláshelyek 

Betöltetlen 

álláshelyek 

Pedagógus 157,5 133,47 23,03 

NOKS 25 24 1 
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Egyéb 14,5 13,23 1,28 

Összesen: 197 170,7 25,31 

 

A betöltetlen álláshelyek száma évvégén azért ilyen magas, mert a megbízással dolgozók 

elenyésző száma dolgozik nyáron is. 

 

5. Megvalósult intézkedések a személyi feltételek javítására: 

 Az Intézmény beiskolázási terve szerint támogattuk a szakvizsgás végzettségek 

megszerzését. Itt prioritást élveztek azok a kollégák, akik 2014 szeptemberétől az 

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

2020/2021. tanévben 10 szakember szerezte meg a pedagógus szakvizsgát.  

 Támogattuk továbbá a másoddiplomák megszerzését a fiatal és motivált kollégák 

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

szintjét az intézményben (2 fő). 

 Együttműködési megállapodásokat kötöttünk több gyógypedagógus képző 

felsőoktatási intézménnyel, gyakorlati helyszínt biztosítunk. E módszerrel a szakember 

utánpótlást kívánjuk megsegíteni (ELTE-BGGYK, EKE-Eger, EKE-Jászberény, 

Debreceni Egyetem Gyógypedagógiai Kar, Szegedi Egyetem Gyógypedagógiai Kar, 

Kaposvári Egyetem Gyógypedagógiai Kar). 

 Támogattuk a mesterprogramokat, így szakembereink szakmai elismertségét kívánjuk 

hosszú távon erősíteni (2020/2021. tanévben 3 mesterprogram). 

 Folyamatosan támogattuk a Fenntartó segítségével a szupervíziót, a csapatépítést: 

egyrészt a kiégés megelőzését céloztuk, másrészt a tagintézményi autonómiát, de a 

szervezetbe illeszkedés segítését is. 

 Helyszínt biztosítottunk a gyógypedagógiai segítő munkatárs (asszisztens) képzésnek, 

így a NOKS-os utánpótlást a teljes megyében segítettük. 

 

6. Megvalósult intézkedések a tárgyi feltételek javítására: 

 Saját költségvetésből, fenntartói támogatással az épületeink karbantartása részben 

megvalósult, különös tekintettel a Törökszentmiklósi Tagintézmény pince részének 

szigetelésére, belső átalakítására, a Fegyverneki Telephely nyílászáróinak cseréjére, a 

Kunszentmártoni Tagintézmény belső átalakításának befejezésére, a Kunhegyesi 

Tagintézmény parkolójának kialakítására, illetve a nem tervezhető, de folyamatos 

javítások megvalósítására. Megvalósult ugyanakkor a Jászberényi Tagintézmény 

költözése az Önkormányzat által biztosított, a feladatellátáshoz és a szakmai létszámhoz 

arányaiban megfelelőbb épületbe, melynek átalakítása jelenleg is zajlik. /A Szolnoki 

Tagintézmény új szárnyának építése, és a régi épületrész további korszerűsítése, a 

Főigazgatóság költöztetése nem valósult meg/. 

 Saját költségvetésből a lapostetős Főigazgatósági épületek légkondicionálása megtörtént. 

 

7. A JNSZMPSZ gazdálkodása a 2020/2021. tanévben: 

Az Intézmény gazdaságilag nem önálló, ezért az alapellátáshoz szükséges feltételek biztosítása 

a fenntartó Szolnoki Tankerületi Központ feladatkörébe tartozik, törvényben szabályozott 

keretek között. E kereteken és határokon belül fejlesztettünk, takarékosan költséghatékonyságra 

törekedve működtünk. Küldetésünk, hogy az Intézmény hatékonyan működjön, fejlődjön, 

illetve legjobb tudásunk szerint, törvényesen, precízen, gyorsan lássuk el a jogszabályok által 

előírt és a Fenntartó által elvárt feladatainkat. 
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8. Működési alapelvek és célok:  

 

„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.” 

/Teréz anya/ 

 

Az Intézmény minden alkalmazottja fontosnak tartja, hogy valamennyi korcsoport számára 

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

megye minden kisgyermeke, tanulója részére, minőségi pedagógiai szakszolgálati ellátás 

biztosításával, születéstől a 27. életévig (SNI), születéstől a középiskola befejezéséig (BTMN 

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

szülők és a többségi (reguláris) pedagógusok részére, köznevelési és gyermekvédelmi 

intézmények szakemberei számára egyaránt.  

  

Tagintézményeink ellátandó gyermek/tanulólétszámának alakításánál elsődleges szempont, 

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

jogviszonyt létesítettek vehessék igénybe a szolgáltatást. 

A Székhelyintézmény SZB ellátandó gyermek/tanulólétszámának alakításánál szintén 

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

intézményben jogviszonyt létesítettek vehessék igénybe a szolgáltatást. 

  

9. Együttműködésünk a különböző köznevelési intézményekkel 

A különböző intézménytípusok a gyermekek-tanulók továbbhaladása érdekében működtek 

együtt a pedagógiai szakszolgálattal. Az együttműködésben érvényesült a kölcsönös tisztelet és 

egymás szaktudásának elfogadása. A gyermekek/tanulók érdekében valósult az 

intézménytípusok közötti szakmai együttműködés folyamatos fejlesztése a teljes tanév során. 

 

A Fenntartó 

elvárásai 

 

A fenntartói elvárásból 

adódó intézményi célok 

A célok teljesítéséhez 

kapcsolódó, megvalósult  

intézményi feladatok 

Törvényesség a 

működésben. 

  

 

 

 

 

 

 

Kliensek jogszabály 

által meghatározott 

határidőn belüli 

szakszerű ellátása. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

A jogszabály változások 

ismertetése a munkatársakkal, 

bizonytalanság esetén állásfoglalás 

kérése, illetve jogi segítség 

igénybe vétele (Fenntartó SZTK 

jogi hivatali főtanácsos II., SZTK 

szakszolgálati hivatali főtanácsos 

II., 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. 
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A pedagógiai 

szakszolgálati 

adminisztráció pontos 

vezetése, az új INYR 

pontos, rendszeres 

vezetése, a kétféle 

dokumentálás 

szinkronjának 

kiküszöbölése 

(lehetőség szerint). 

Belső továbbképzések és 

műhelymunkák a szakmai 

munka szakszerű 

dokumentálására 

vonatkozóan.  

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 – 

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 Fenntartó SZTK minden 

szakemberével jó szakmai 

együttműködés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kliensközpontú működés 

fejlesztése, megvalósítása. 

A kliensek (szülők, 

intézmények) igényeinek 

megismerése, 

elégedettségének évi 

rendszeres mérése, és ennek 

szellemében az Intézmény 

működésének folyamatos 

alakítása. 

Rendszeres konzultáció, 

együttműködés, beszámolók és a 

fenntartói jelzések be- és 

elfogadása, beépítése a napi 

szakszolgálati gyakorlatba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

eredmények alapján átgondolt 

korrektív lépések átvezetése a 

rendszeren munkánk hatékonyabbá 

tétele érdekében. 

 

10. A tanév során folyamatosan megvalósított, a feladatellátásban tükröződő célok: 

 A szakszolgálati feladatellátás szakszerűségének megtartása, a szakmai paraméterek 

messzemenő betartása. -  Teljeskörűen megvalósult. 

 Törvényesség, jogszerűség a működésben. -  Teljeskörűen megvalósult. 

 Egységes működés a Folyamatok Leírásának Kézikönyve és az országos protokollok 

előírásai alapján. - Részben megvalósult. 
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 Együttműködés a tagintézmények szakemberei között, minden pedagógiai 

szakszolgálati területen. - Részben megvalósult. 

 Egyenletes terhelés biztosítása, terhelés rendszeres mérésének bevezetése, a kifáradás 

megelőzése. – Nem valósult meg. 

 Racionális intézményi és tagintézményi gazdálkodás, költséghatékony működés. -  

Részben megvalósult. 

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

megvalósult. 

 Szakmai fejlődés biztosítása. - Teljeskörűen megvalósult. 

 Konferenciák, szakmai műhelyek tervszerű megtartása révén a JNSZM Pedagógiai 

Szakszolgálat ismertségének és elismertségének alakítása a járásokban és a megyében. 

– A Covid helyzet okán részben valósult meg.  

 Együttműködés az óvodákkal, iskolákkal, szorosabb kapcsolat alakítása, közös 

programok szervezése. - A Covid helyzet okán részben valósult meg. 

 Együttműködés a helyi önkormányzatokkal, a lakóhellyel, tartózkodási hellyel ott 

rendelkező kliensek érdekében. – Részben valósult meg. 

 Együttműködés az egészségügyi intézményekkel, a kliensek eredményes ellátása 

érdekében. – Teljeskörűen megvalósult. 

 Együttműködés a szociális intézményekkel, a kliensek eredményes ellátása érdekében. 

- Teljeskörűen megvalósult. 

 Együttműködés a felsőoktatással, a szakember utánpótlás segítése érdekében. - 

Teljeskörűen megvalósult. 

 Együttműködés a Szolnoki POK-kal a PSZE és PÉM folyamatok és a szaktanácsadás, 

illetve az iskolakezdés/meghosszabbított óvodáztatás irányába történő, hatóság által 

elrendelt szakértői vizsgálatok szakszerű megvalósítása ügyében. - Teljeskörűen 

megvalósult. 

 Együttműködés a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló és Mozgásvizsgáló 

Tagintézményeivel, az új feladatok sikeres megvalósítása érdekében. – Részben valósult 

meg. 

 

11. A 2020/2021. tanév alapelvei, melyek szerint feladatainkat elláttuk: 

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

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat törvényes működési rendje, a szakmai munka jogszabályi 

meghatározottság és szakmai előírásoknak megfelelő minősége garantált legyen oly módon, 

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

váltsa ki, az alábbiak szerint: 

 A feladatellátás átláthatósága (napi, heti, havi szinten) – Részben megvalósult. 

 A feladatellátás ellenőrizhetősége (helyi vezetés, felső vezetés) – Részben valósult meg. 

 A feladatellátás mérhetősége, tervszerű, rendszeres eredményesség mérések végzése 

(MÉM), majd indokolt esetben korrekciók (intézkedési tervek és megvalósításuk) – 

Teljeskörűen megvalósult.  

 Munkaidő kihasználtság követése a feladatellátásban (tagintézmény-igazgatók 

rendszeres feladata, éves főigazgatósági ellenőrzési terület) – Részben valósult meg. 

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

főigazgatósági ellenőrzési terület). – Részben valósult meg. 

 Teljesítmény és minőség folyamatos értékelése: tanfelügyeleti és minősítési eljárásokra 

felkészülés, lebonyolítás, összegző értékelés. – A minősítés teljeskörűen megvalósult, a 

tanfelügyeleti ellenőrzéseket a Covid helyzet okán felfüggesztették. 
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 Minőség a teljesítményben: konferenciák szervezése, partneri elégedettség méréssel; 

publikációk, kiadványok minőségi értékelése. – Teljeskörűen megvalósult. 

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

szervező, megvalósító munkájának ellenőrzése (F) - Teljeskörűen megvalósult. 

 Minőség a teljesítményben: a gyógytestnevelés– tevékenység ellenőrzése (3. év); (Fh-2). 

- Teljeskörűen megvalósult. 

 Minőség a teljesítményben: a megyei pályaválasztási tanácsadás– tevékenység 

ellenőrzése (2. év); (Fh-2). - Teljeskörűen megvalósult. 

 Minőség a teljesítményben: járási szakértői bizottsági tevékenység ellenőrzése 

(folyamatos: F, Fh-1, Ti),- Teljeskörűen megvalósult, megyei szakértői bizottsági 

tevékenység (2. év) (F, Fh-1) - Teljeskörűen megvalósult. 

 Minőség a teljesítményben: tehetségkoordináció és gondozás egységes működésének 

kialakítása és ellenőrzése (1. év; ismételt) (folyamatos: Fh-2; Ti). – Részben valósult meg. 

 Minőség a teljesítményben: INYR vezetésének ellenőrzése (Fh-1, Fh-2, Ti). - 

Teljeskörűen megvalósult. 

 

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

 Partneri elégedettség mérés 2021. május 10-június 10. között (MÉM, Ti) - Teljeskörűen 

megvalósult. 

 Pedagógiai szakszolgálati beavatkozások eredményesség mérése 2021. június 1-június 

15. között - Teljeskörűen megvalósult.  

 

13. Törvényesség, azaz jogszerűség a feladatellátásban:  

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés, feladatellátás ellenőrzése (F, Fh 1-2, Ti). - 

Teljeskörűen megvalósult. 

 Szabályozó dokumentumok előírásainak követése (F). - Teljeskörűen megvalósult. 

 Szervezeti és működési szabályzat szerinti működés ellenőrzése (F). – Részben valósult 

meg. 

 

14. Egységesség a működésben:  

 Egységesség a pedagógiai szakszolgálati munka dokumentálásában: naplóvezetés, heti 

ütemtervek, szakértői és szakterületi vélemények tartalma, szerkezete, külalakja (F, Fh 1-

2, Ti). – Részben valósult meg. 

 Egységesség a munkaidő kihasználásban (Fh 1-2, Ti). – Részben valósult meg.  

 Egységesség a szakember terhelésében (Fh 1-2, Ti). - Részben valósult meg. 

 Egységesség a határidők tartásában (Fh 1-2, Ti). – Teljeskörűen megvalósult. 

 Egységesség a szolgálati filozófia érvényesítésében (F, Fh, Ti). - Teljeskörűen 

megvalósult. 

 

15. Esélyegyenlőség elve szerinti működés: 

 Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű kliensekre fókuszálás (F, Fh 1-2, Ti). – 

Teljeskörűen megvalósult. 

 Fogyatékossággal, betegségekkel élő kliensek segítése (F, Fh 1-2, Ti). - Teljeskörűen 

megvalósult. 

 Tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdőkre fókuszálás (F, Fh -2, Ti). - 

Teljeskörűen megvalósult. 
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16. 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, GHM irodavezető). – Részben valósult meg. 

 

17. A 2020/2021. tanév szakmai prioritásai a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálati intézményben 

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

értekezleten a célmeghatározás megtörtént, illetve az országos szakmai konferencia 

zárórendezvényként, online formában 2021. június 14-én megvalósult.  

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

műhelymunkák szakszolgálatunk tagintézményeiben. A Covid helyzet okán nem 

valósultak meg. 

 Fókuszban a pályaorientáció, pályaválasztás: a feladat sikerkritériumainak 

meghatározása, a megvalósítás segítése, ellenőrzése. – Részben valósult meg.  

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

képzésre, önképzésre fordítható időkeret, tanfelügyeletre, minősítésre való felkészülésre 

biztosított, garantált időkeret terhére. – Teljeskörűen megvalósult. 

 Tervezett főigazgatói (és helyettesi) megjelenés a tagintézményi/telephelyi heti 

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

módok keresése. - A Covid helyzet okán nem valósult meg. 

 A korai fejlesztés négylépcsős modelljének működtetése minden tagintézmény és 

telephely korai fejlesztési gyakorlatában. – A helyi adottságok szerint megvalósult.  

 A korai fejlesztés nagy részének megvalósítása a tagintézményekben: a kollégák 

utazási terheinek csökkentése. - A Covid helyzet okán részben valósult meg. 

 A konduktív pedagógiai csoport működtetése a JNSZMPSZ Szolnoki 

Tagintézményében.  – A csoportalakítás megvalósult, az eszközbeszerzés teljeskörű, a 

kliensek toborzása folyamatban van.  

 Vezetői belső ellenőrzések a 2020/2021. tanévben:  

- tehetséggondozás - 1. azaz újabb bevezető év; - Dokumentumelemzéssel 

megvalósult. 

- szakértői bizottsági tevékenység – folyamatos/kiemelt (2. év); - A tanév során 

három alkalommal, teljeskörűen megvalósult.  

- pályaválasztási tanácsadás – 2. év; - Teljeskörűen megvalósult.  

- gyógytestnevelés – 3. (befejező) év. - Teljeskörűen megvalósult. 

Tehát a pedagógiai szakszolgálati folyamatok és gyakorló tevékenységek egységesítése a 

2021. évben befejeződött. A tematikus, három körös években való működést leállítottuk, 

befejezettnek tekintjük. - Megvalósult.  

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

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

segítése a Fh-2 által.  – Teljeskörűen megvalósult. 

 Elégedettség mérés végzése a tanév kiemelt pedagógiai szakszolgálati feladatellátási 

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

következtetések gyors és igényes levonása, korrekciók átvezetése a napi szakmai 

gyakorlaton. – Teljeskörűen megvalósult.  

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

következtetések levonása, korrekciók beiktatása szükség szerint (intézkedési tervekkel és 

azok megvalósításaival). - Teljeskörűen megvalósult. 
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 Önértékelési és minősítési sikeres eljárások megvalósítása: pontos alapozás, jó 

felkészülés, sikeres eljárások támogatása. - Teljeskörűen megvalósult.  

 A tanfelügyeleti eljárások. -  Központilag felfüggesztésre kerültek. 

 Igazgatótanácsi értekezleteken a központi utasítások és a helyi aktualitások, 

problémakezelések, folyamatok egységesítésének tervezése. -  Teljeskörűen megvalósult. 

 Munkaközösségek szakmai szervezése: belső továbbképzés, kommunikáció és szakmai 

együttműködés, közös problémamegoldás, egységesség kiemelt feladataként (egy 

alkalom/tanév). – A Covid helyzet okán részben valósult meg.  

 

18. Igazgatási terv megvalósítása a 2020/2021. tanévben: 

 

18.1 Munka- és működési rend alapján megvalósult  feladatok 

A JNSZMPSZ intézményben a magasabb vezetők felelősek az éves munkaidőkeret 

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

elkészítéséért. A törvényes munkaidő minden dolgozó esetében egységesen 40 óra/hét. Ezen 

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

lekötött munkaidő, illetve a fennmaradó időben a tagintézmény- igazgatók, telephely vezetők 

az egyéb pedagógiai feladat megvalósításában a kollégák munkájára igényt tarthatnak, 

megszervezhetik azt. A teljes munkaidőt személyenként kell órarendi keretbe foglalni, 

pontosan megnevezve a tevékenységeket, jól elkülönítve megjeleníteni a közvetlen 

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

megbeszélések, munkaközösségi és munkacsoport foglalkozások, belső továbbképzések, 

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

ügyeletek, egyebek. 

 

A tanév minden hónapjának első vagy esetenként a második hétfőjén, tervezetten 9:00-12:30 

óra között Igazgatótanácsi ülést szerveztünk, a Covid helyzet okán azonban egyéb napokon is 

tartottunk rövid, problémakezelő igazgatótanácsi értekezleteket, a magasabb vezetők 

részvételével (főigazgató, főigazgató-helyettesek, tagintézmény-igazgatók, IÖM vezető), 

félévkor kibővített igazgatótanácsi ülést tartottunk (telephely vezetők, KT elnök, 

munkaközösség-vezetők), a tanévzáró munkaértekezlet pedig az utolsó igazgatótanácsi 

értekezlet is egyben. A tagintézmények/telephelyek heti/havi saját értekezleteiket maguk 

tervezték és valósították meg, melyet a tagintézményi beszámoló tartalmaz. 

Az Intézményben működő kilenc munkaközösség a tanév során 4 alkalommal „ült” össze, 

többnyire online formában. Az ülésekről jelenléti ívet/képernyőképet és szöveges beszámoló 

készített, melyet a Titkárság iktatott és tárol, illetve az Intézmény a honlapján folyamatosan 

megjelentetett.  

 

18.2 A 2020/2021. tanévben megvalósított munkaidő keretek 

 

Hónapok 

Pedagógusok kötött munkaidejéből a havi 

összes foglalkozási időkeret (4,2 óra/nap) 

21 óra/hét 

Törvényes 

munkaidő keret 

nap/óra 

2020. Szeptember 92,4 22/176 

Október 88,2 21/176,4 

November 88,2 21/176,4 

December 79,8 18/151,2 

2021. Január 84 20/168 

Február 84 20/168 
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Március 92,4 22/176 

Április 84 20/168 

Május 84 20/168 

Június 92,4 22/176 

Július 92,4 22/176 

Augusztus 88,2 21/176,4 

Összesen: 1040 óra 249 nap/2056,4 

 

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

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

Szakszolgálat nappali rendszerű munkabeosztással dolgozott, egész éves folyamatos nyitva 

tartás mellett, két hét egybefüggő zárvatartással.  

 

18.3 A 2020/2021. tanévi folyamatos nyitva tartás rendje 

Hónap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Szeptember 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 8:00 - 16.00 08.00 -16.00 

Október 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 

November 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 

December 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 

Január 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 

Február 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 

Március 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 

Április 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 

Május 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00   08.00 -16.00 08.00 -16.00 

Június 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00   08.00 -16.00 08.00 -16.00 

Július 08.00-16.00 08.00-16.00 08.00-16.00  08.00 - 16.00 08.00-16.00 

Augusztus 08.00-16.00 08.00-16.00 08.00-16.00  08.00 - 16.00 08.00-16.00 

 

Megjegyzés: A munkabeosztás, illetve a szabadságolások tervezése a tanév rendjéhez 

igazodott, a folyamatos nyitva tartás követelményeit betartva. A keret megjelölése általános, 

minden tagintézményre / telephelyre vonatkozott, ám több tagintézmény a hét első négy napján 

hosszabb nyitva tartást alkalmazott, így a pénteki napon 14:00-14:30 órakor fejezte be 

tevékenységét. A tagintézmények és telephelyek nyitva tartását saját beszámolóik tartalmazzák. 

 

18.4 Magasabb vezetők és vezetők gyermekkel/tanulókkal töltött ideje 2020/2021. tanévben 

(kontakt órái) 

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 

 12.00-

16.00 

(4 óra) 

   4 óra 
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Császár István 

PVT vezető 

10.00-

12.00 

(2 óra) 

8.00-

12.00 

(4 óra) 

  8.00-

12.00 

(4 óra) 

10 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 

Kisné Magyar Mária 
Jászapáti Tagint. mb. 

igazgató 

 8.00-

12.00 

(4 óra) 

   4 óra 

Bartusné Major Ágnes 

Jászberényi Tagint. 

igazgató 

   8.00-

12.00 

(2 óra) 

  

4 óra 

Barna Nelli  

Jászberényi Tagint.  

igazgatóhelyettes 

  8.00-

12.00 

(4 óra) 

8.00-

10.00 

(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. 

igazgató-helyettes 

13.00-

15.00 

(2 óra) 

  8.00-

12.00 

(4 óra) 

 6 óra 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Kunhegyesi Tagint. 

Tagint. igazgató 

8.00-

10.00 

(2 óra) 

10.00-

12.00 

(2 óra) 

    

4 óra 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

Kunszentmártoni 

Tagint. igazgató 

 8.00-

12.00 

(4 óra) 

    

4 óra 

Szombati Zoltánné 

Kunszentmártoni 

Tagint. 

igazgatóhelyettes 

 8:00-

12:00 

(2 óra) 

8.00-

12.00 

(4 óra) 

   

6 óra 

Bencsik Mária 

Bernadett  

Mezőtúri Tagint. 

Tagint. igazgató 

 09.00-

13.00 

(4 óra) 

    

4 óra 

Lengyel-Bagdán Kata 

Mezőtúri Tagint. 

igazgatóhelyettes 

8.00-

10.00 

(2 óra) 

  8.00-

12.00 

(4 óra) 

 6 óra 

Varga Judit 

Szolnoki Tagint. 

igazgató 

  09.00-

10.00 

(1 óra) 

9.00-

12.00 

(3 óra) 

  

4 óra 

Baloghné Bencsik 

Izabella 

Szolnoki Tagint. 

9.00-

10.00 

(1 óra) 

Sz 

15.00-

16.00 

(1 óra) 

Sz 

 10.00-

12.00 

(2 óra) 

Ú 

 6 óra 
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igazgatóhelyettes, 

Újszászi Telephely 

vezető 

13.00-

14.00 

(1 óra) 

Ú 

15.00-

16.00 

(1 óra) 

Sz 

Koczok Ágnes 

Szolnoki Tagint. 

igazgatóhelyettes 

  8.00-

10:00 

(2 óra) 

8.00-

12.00 

(4 óra) 

 

 

 

6 óra 

Krómi Zoltánné 

Tiszafüredi Tagint. 

igazgatóhelyettes 

08.30-

09.30 

(1 óra) 

 8.00-

9.00 

(1 óra) 

 8.00-

11.00 

(2 óra) 

 

4 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 

 

18.5 A 2020/2021. tanévi heti teamek rendje: székhelyintézmény, tagintézmények, 

tagintézményi telephelyek 

Tagintézmény / Telephely 

neve 

hétfő kedd szerda csütör-

tök 

péntek 

Főigazgatóság 13.00-

15.00 

    

Pályaválasztási Tanácsadó 14.00-

15.30 

    

Megyei szakértői Bizottság  13.30-

15.00 

    

Jászberényi Tagintézmény  12.00-

14.00 

   

Jászapáti Tagintézmény  12.00-

14.00 

    

Karcagi Tagintézmény 

 

 10.00-

12.00 

   

Kunhegyesi Tagintézmény  13.30-

15.30 

   

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

13.30-

16.00 

    

Kunszentmártoni 

Tagintézmény Tiszaföldvári 

Telephely 

13.30-

16.00 
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Mezőtúri Tagintézmény 13.00-

15.00 

    

Szolnoki Tagintézmény  13.00-

14.00 

 

   

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. Megvalósult főigazgatói belső ellenőrzés a főigazgató-helyettesek, Gazdasági-HR-

Műszaki irodavezető, tagintézmény-igazgatók, telephely-vezetők munkájára 

vonatkozóan 

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés, feladatellátás. – Teljeskörűen megvalósult.  

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

SZKK). - Teljeskörűen megvalósult. 

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

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

– Nem valósult meg (Covid helyzet okán és egyes dokumentumok heterogenitása miatt.  

 

 

Ssz. 

 

Időpontok 

 

Tagintézmény/telephely 

 

Ellenőrzés területei 

Felelős/ 

Dokumen- 

tum 

 

tum 
1.  

 

2021.01.02 

– 01. 31.,  

 

 

2021. 05. 15 

– 06. 15. 

Jászapáti Tagintézmény  

 

 

 

 

Teamek jegyző-

könyvei, jelenléti 

ívek, dokumentu-

mai, vezetői belső 

ellenőrzések 

dokumentumai,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Főigazgató 
Jegyzőkönyv 

Tagintézmény-

igazgató 

intézkedési terv 

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 

Tagintézmény  

12. Törökszentmiklói Tagintézmény 

Fegyverneki Telephely 
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13. 2021.01.28. Megyei SZB – főigazgató 

helyettes 1. 

MSZB teamek 

jegyzőkönyvei, 

jelenléti ívek, 

vezetői kontakt órák 

dokumentumai, 

vezetői belső 

ellenőrzések, 

szakértői 

vélemények, KK 

megvalósítási 

beszámoló. 

Főigazgató 

Jegyzőkönyv, 

korrekciós 

javaslatokkal. 

 

20. Megvalósult főigazgató-helyettesi 1. belső ellenőrzés a járási szakértői tevékenységre 

vonatkozóan 

 

Ssz. 

 

Időpontok 

 

Tagintézmény/telephely 

 

Ellenőrzés 

területei 

Felelős/ 

Dokumen- 

tum 

 

tum 
1.   

 

 

2020.10.15-

2020.11.20. 

Jászapáti Tagintézmény  

 

A szakértői 

tevékenység 

dokumentumai:  

vizsgálati és 

szakértői 

vélemények, 

hatályba 

léptetés, 

szakértői 

vizsgálat  

dokumentumai. 

 

 

 

 

 

Főigazgató-

helyettes 1. 
Jegyzőkönyv, 

korrekciós 

javaslatokkal 

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 Tagintézmény  

12. Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Fegyverneki Telephely 

1.   

 

2021.06.01-

2021.08.17. 

Jászapáti Tagintézmény A 

dokumentum-

elemzés alapján 

készített járási 

szakértői 

vélemények 

szakmai 

tartalmának és 

hivatkozásainak 

ellenőrzése. 

 

 

 

 

 

Főigazgató-

helyettes 1. 
Jegyzőkönyv, 

korrekciós 

javaslatokkal 

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 Tagintézmény  

12. Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Fegyverneki Telephely 
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21. Megvalósult főigazgató-helyettesi 2. belső ellenőrzés a pedagógiai szakszolgálati 

tevékenységre vonatkozóan 

 

Ssz. 

 

Időpontok 

 

Tagintézmény/telephely 

 

Ellenőrzés területei 

Felelős/ 

Dokumen- 

tum 

1.  

 

 

2020.11.09-

2020.12.11. 

 

 

2021.05.02-

2021.05.31. 

Jászapáti Tagintézmény  

 

 

Heti órarendek, 

megvalósítási-

megjelenési statisztika, 

munkanaplók és 

dokumentáció 

ellenőrzése, minden 

pedagógiai 

szakszolgálati területen 

 

 

 

 

Főigazgató-

helyettes 2. 
Jegyzőkönyv 

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 

Tagintézmény  

12. Törökszentmiklósi 

Tagintézmény Fegyverneki 

Telephely 

 

22. A munkaközösségek működésének megvalósult ellenőrzése: 

Ssz Munka- 

közösség 

neve 

Ellenőrzést 

végző vezető 

 

okt. 

 

no

v. 

 

dec. 

 

jan. 

 

febr

. 

 

már

c. 

 

ápr. 

 

máj. 

1. Korai 

fejlesztés 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

x       x 

2. SZB 

tevék. 

Ungi  

Marianna 

 x     x  

3 Nevel.  

tanács. 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

 x     

 

 x 

4. Logopé 

dia 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

 x     x  

5. Gyógy 

testnev 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

x       x 

6. Tehetség

-PVT 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

 x     x  

7. IÖM Csibi E. x       x 

8. MÉM Magyarné 

Kovács Ildikó 

x      x  

Az ellenőrzésekről részletes jegyzőkönyv készült, melyeket iktatva irattárunk tárol.  

 

23. JNSZMPSZ Igazgatótanácsa: 

Vezetője: Csibi Enikő főigazgató 

Tagjai:     Ungi Marianna főigazgató-helyettes 

        Magyarné Kovács Ildikó főigazgató-helyettes 
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                         Szabó Ildikó IÖM vezető 

Tagintézmény-igazgatók: Kisné Magyar Mária, Bartusné Major Ágnes, Zsoldos Erzsébet, 

Zsidóné Kádár Terézia, Imréné Cselóczki Andrea, Bencsik 

Mária Bernadett, Varga Judit, Krómi Zoltánné mb. 

igazgatóhelyettes, Szabó Judit  

Egyéb: dr. Farkasné Berkes Kitti: Gazdasági- HR-Műszaki irodavezető,  

              

Kibővítetett igazgatótanács tagjai:  

Császár István pályázati felelős, PVT vezető; Szilágyi Edit MSZB vezető-helyettes 

 

Tagintézményigazgató-helyettesek: Barna Nelli, Vargáné Kerti Anikó, Szombati Zoltánné, 

Lengyel - Bagdán Kata, Baloghné Bencsik Izabella, Koczok Ágnes 

Eseti meghívottak: munkaközösség-vezetők, Orosz Máténé KT elnök  

 

23.1 Az Igazgatótanács megvalósított feladatai a 2020/2021. tanévben 

 Az Intézmény működésére vonatkozó döntés előkészítésben, meghozatalban, és 

megvalósításban való aktív együttműködés. – Teljeskörűen megvalósult.  

 A főigazgató vezetői feladatainak ellátásában való támogatás, a megvalósításban való 

közreműködés. - Teljeskörűen megvalósult. 

 Az intézményi szabályzatok aktualizálásában való közreműködés. - Teljeskörűen 

megvalósult. 

 A vezetők etikus magatartás követelményének betartása, betartatása. - A Covid helyzet 

okán részben valósult meg.  

 Pályázatok elkészítésében, megvalósításában való közreműködés. – Teljeskörűen 

megvalósult.  

 Használatba adott vagyonért felelősségvállalás és arról történő gondoskodás. - 

Teljeskörűen megvalósult. 

 A gyermek- és tanuló balesetek megelőzéséért tett felelősségteljes intézkedések. - 

Teljeskörűen megvalósult. 

 Az intézmény erősségeinek és gyengeségeinek folyamatos kontrollja, beavatkozások 

terveinek vitára való előkészítése. - Teljeskörűen megvalósult. 

 A főigazgató döntéseinek előkészítése. - Teljeskörűen megvalósult. 

 A főigazgató által kért feladatok határidőre történő, pontos teljesítése. - Teljeskörűen 

megvalósult. 

 

Megjegyzés: A főigazgató az éves munkatervben megjelenített tervezett időpontokon kívül 

többször összehívta az Igazgatótanácsot, az Intézmény ügyeinek megoldása, a Covid helyzet 

kezelése, a sürgős utasítások átadása és a megvalósítás egységes módozatainak kijelölése / 

megvalósítása céljából. 

Ülései: minden hónap első hétfője, 9:00.00-12.30-ig 

Jegyzőkönyvvezető:  Balázs Borbála pedagógiai szakszolgálati titkár  

 

Ssz Idő- 

pontok 

Üléstémák Dokumentumok Felelősök 

1. 2020. 

09.01. 

Tanévzáró-tanévnyitó értekezlet Jegyzőkönyv és 

mellékletei (PPT-k) 

Főigazgató 
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2. 2020. 

09.14. 

Rendkívüli online igazgatótanács: 

intézményi ANTSZ ellenőrzések 

lefolytatására vonatkozó tájékoz-

tatás, kötelező dokumentáció 

készítésére való felhívás: takarítási 

napló, tisztító- és fertőtlenítőszer 

felhasználási napló. 

 

Jegyzőkönyv. 

 

 

Főigazgató, 

gazdaság-

vezető 

3. 2020.  

09.23. 
Online igazgatótanács 
Témái: Magatartási szabályok 

különböző élethelyzetekben, 

járvány idején (EMMI anyag, OH 

küldemény) ismertetése.431/2020. 

(IX.18.) Kormányrendelet 4. és 5. § 

ismertetése, a teljes jogszabály 

tanulmányozásának ajánlása. Járási 

szakértői vélemények belső 

ellenőrzésének tapasztalatai, 

korrekciós intézkedések 

szükségességének ismertetése.  

 

 

Képernyőkép. 

Emlékeztető. 

Elégedettségi 

kérdőívek és 

összesítésük (5.00). 

 

 

 

 

Főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető 

4. 2020. 

11.09. 

Online igazgatótanács. Témái: 

Jászapáti Tagintézmény igazgatói 

kinevezése: Kisné Magyar Mária. 

Covid jelentések rendszerének 

ismertetése. KIR-STAT adatszol-

gáltatás. INYR-szabályzat 

módosítá-sának indoklása. 

Készpénz igénylés rendszere, 

pénzfel-használás. Az iskolakészült-

ségi vizsgálatokra vonatkozó EMMI 

tájékoztatás ismertetése, Covid-

ügyekkel kapcsolatos Tankerületi 

utasítások ismertetése, felnőtt 

vizsgálatok ügye (járási, megyei). 

 

Képernyőkép. 

Jegyzőkönyv-

emlékeztető. 

Elégedettségi 

kérdőívek és 

összesítésük (5.00). 

 

 

Főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető 

5. 2020. 

12.14. 

Rendkívüli online igazgatótanács. 

Témái: A 2020. év szakmai 

sikereinek és nehézségeinek 

összegzése, karácsonyi és újévi 

gondolatok megosztása, az 

együttműködés értékei. 

Képernyőkép. 

Jegyzőkönyv 

 

 

Főigazgató 

6. 2021. 

01.11. 

Online igazgatótanács. Témái: 

Intézményi leltár (GHM), 

pénzfelhasználás. Vezetői belső 

ellenőrzések, KRÉTA- teendők, 

tájékoztatás az eredményesség 

mérésről (Fh-2.), szakértői 

vélemények, határidők, SZB 

folyamatleírás aktualizálása (Fh-1.), 

tájékoztatás a január 7-ei tankerületi 

 

Képernyőkép. 

Jegyzőkönyv-

emlékeztető. 

Elégedettségi 

kérdőívek és 

összesítésük (4,97). 

 

 

Főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető 
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igazgatói értekezletről, a félévi 

beszámoló paramétereiről, a 

takarékossági intézkedésekről, a 

díjazásra felterjesztett munkatár-

sakról, a honlap aktualizálásáról, a 

februári ügyviteli belső 

továbbképzésről, a kötelező 

közzétételi listáról (F). 

 

7. 2021. 

02.01. 

Online igazgatótanács: Félévi 

értekezlet és beszámolók. 

Jegyzőkönyv és 

mellékletei: 

Időbeosztás, Meghívó, 

PPT-k 

Főigazgató 

és 

helyettesek, 

tagintézmén

y-igazgatók 

és 

helyettesek, 

munkaközö

sség-

vezetők 

8. 2021. 

02.08. 

Rendkívüli online igazgatótanács. 

Témái: Jászapáti Tagintézmény 

sürgős pszichológusi megsegítése, 

MSZB logopédiai megsegítése, 

takarítók munkaruhái, költségvetési 

tárgyalásra tagintézményi ötletek 

kérése. 

 

 

Jegyzőkönyv. 

 

 

Főigazgató 

9. 2021. 

03.01. 

Online igazgatótanács. Témái: 

Készpénz határidők, gépi számlák, 

Leltár, Többletkötelezettség 

vállalás, EFOP pályázat, ESZA-

kérdőívek, kiadványaink, a logo-

pédiai vizsgálatok tervének 

ismertetése, tájékoztatás a február 

24-ei online tankerületi igazgatói 

értekezletről, honlap fenntartói 

ellenőrzése, februári ügyviteli belső 

továbbképzés, az online zajló 

minősítések, főiskolai hallgatók 

gyakorlata, munkavédelem. 

 

 

Képernyőkép. 

Jegyzőkönyv-

emlékeztető. 

Elégedettségi 

kérdőívek és 

összesítésük (4,98). 

 

 

 

 

Főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető 

 

10. 2021. 

03.24. 

Rendkívüli online igazgatótanács: 

Soron kívüli központi utasítások 

átadása, digitális ellátás, 360 fokos 

vezetői értékelés, az újra nyitás 

alternatívái, tavaszi szünet alatti 

kötelező zárva tartás. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Főigazgató 

11. 2021. 

03.26. 
Rendkívüli online igazgatótanács. 

A pedagógusok és pedagógiai 

munkát segítők rendkívüli oltásának 

ügye, és a folyamat részletes 

 

Képernyőkép 

Jegyzőkönyv 

 

Főigazgató 
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ismertetése az igazgatótanács tag-

jaival. 

12. 2021. 

04.13. 
Rendkívüli online igazgatótanács. 

Az oltásból kimaradók ügye. A 

második oltás. A nyitás tervezése, 

hibrid ellátás nélkül. SZB tevékeny-

ség a nyitás után: ütemezés. 

Jegyzőkönyv. Főigazgató 

13. 2021. 

05.03. 

Online igazgatótanács. Témái: 

Készpénz határidők, gépi számlák, 

szemüvegek igénylése, dologi 

kiadásaink aktuális szintje. Online 

ellátásra vonatkozó beszámoló, 

Református EGYMI és PSZ ügye, 

logopédiai munkánk, iskolapszic-

hológia ügye, munkaruhák, EMMI 

levél a kirendelés alapján végzett 

SZB vizsgálatokról, nyári 

egybefüggő zárva tartás meg-

beszélése, munkavédelmi képvi-

seletünk, veszélyes hulladék 

elszállítása. 

 

 

Képernyőkép. 

Jegyzőkönyv-

emlékeztető. 

Elégedettségi 

kérdőívek és 

összesítésük (4,97). 

 

 

 

 

 

 

 

Főigazgató, 

gazdaság-

vezető 

14. 2021. 

05.07. 
Rendkívüli online igazgatótanács. 

A tankerületi igazgatói értekezlet 

információinak sürgős átadása: 

miniszteri levél az újra indításról, 

jelenléti ellátás, online csak extrém 

indokolt esetben, nyári táborok 

ügye, oltások, ÁSZ-vizsgálatok az 

online ellátásra vonatkozóan, június 

elején óraszám egyeztetés, gyógy-

úszás ügye, főiskolai hallgatók 

szakszolgálati gyakorlata.  

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

 

 

 

Főigazgató 

15. 2021. 

05.18. 
Rendkívüli online igazgatótanács. 

A főiskolai hallgatók fogadására 

vonatkozó egységes gyakorlat 

kialakítása, mentorálási tábla 

készítése 

 

Jegyzőkönyv-

emlékeztető. 

 

 

Főigazgató, 

tagintézmén

y-igazgatók 

16. 2021. 

05.31. 
Igazgatótanács kontaktban. 

Témái: Vezetői mobiltelefonok 

átadása (Kulin Gábor). Tájékoztatás 

az Intézmény tárgyévi pénzfel-

használásáról, személyi és dologi 

felhasználásáról, a közbeszerzési 

eljárásokról, gyógytestnevelési 

adattáblák a jövő tanévre, a 

munkaközösségek online működé-

sének eredményei, vezetői belső 

ellenőrzések, INYR-ellenőrzése, 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv-

emlékeztető. 

Elégedettségi 

kérdőívek és 

összesítésük (4,99). 

 

 

 

 

 

Főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

GHM – 

irodavezető, 

tagintézmén

y-igazgatók 
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Országos Pályaoeientációs Konfe-

rencia tervezése, tanévzáró 

tervezése, beszámoló és munkaterv 

paraméterei, díjazások, Covid-

perevnció folytatása, főiskolai 

hallgatók gyakorlata, védőruhák 

kiosztása, 32 új laptop kiadása.  

 

17.  2021. 

08.31. 

Tanévzáró értekezlet, kontaktban. Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv-

emlékeztető, ppt-k. 

Főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

GHM-

irodavezető. 

 

24. A 2020/2021. tanévben működő munkaközösségeink: 

 Korai fejlesztés, konduktív ellátás munkaközösség 

 Szakértői bizottsági tevékenység munkaközösség 

 Nevelési tanácsadás munkaközösség 

 Logopédiai ellátás munkaközösség 

 Tehetséggondozás és pályaválasztási tanácsadás munkaközösség 

 Gyógytestnevelés munkaközösség 

 Intézményi önértékelés munkaközösség (IÖM) 

 Mérés-értékelés munkaközösség (MÉM) 

 

Vezetői:  munkaközösség-vezetők 

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

 

24.1 Megvalósult feladataik 

 Az intézmény szakmai munkájának irányításában közreműködés (javaslatok 

megfogalmazása). – Teljeskörűen megvalósult. 

 Az intézmény szakmai munkájának tervezésében közreműködés (tervek készítése). - 

Teljeskörűen megvalósult. 

 Az intézmény szakmai munkájának szervezésében közreműködés (rendezvények, 

programok, ülések, értekezletek). – A Covid helyzet okán részben valósult meg. 

 A pedagógusok munkájának szakmai segítése (hospitálások, megbeszélések, eset 

elemzések). - A Covid helyzet okán részben valósult meg. 

 Az intézmény szakmai munkájának ellenőrzésében közreműködés (összegző értékelő 

vélemények készítése). – Nem valósult meg.  

 A pedagógusok szakmai munkájának véleményezése (ellenőrzéseket összegző vélemény 

készítése). – Nem valósult meg.  

 

Megjegyzés: A munkaközösségek részletes beszámolói az Intézmény beszámolójában 

megtalálhatóak. Az ülések időpontjai a Covid helyzet okán többször változtak a tanév során.   

 

25. A JNSZMPSZ intézményi önértékelés (IÖM) 2020/2021. tanévben értékelt területei és az 

azokon belüli elvárások teljesülése: 

1. terület:  

 Pedagógiai folyamatok – Tervezés 
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- Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel. 

 Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás 

- A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév 

tervezése. 

 Pedagógiai folyamatok – Értékelés 

- Az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történt az egyénre szabott 

értékelés, amely az értékelő naplóban megtalálható.  

- A kliensek értékeléséről fejlesztő céllal, megállapított gyakorisággal a 

szakemberek visszacsatoltak a kliensnek és szüleinek/gondviselőjének. Az 

értékelés és visszacsatolás módja, gyakorisága és szükségessége a kliens 

állapotára, életkorára, igényeire tekintettel történt. 

 Pedagógiai folyamatok – Korrekció 

- A tanév során nem történt mérési eredmény elemzés és tanulság levonás, 

tekintettel arra, hogy az előző, azaz a 2019/2020. tanévben, a Covid helyzet 

okán sem eredményesség-mérés, sem partneri elégedettség-mérés nem 

történt.  

3. terület:  

 Személyiségfejlesztés és adaptív együttműködés 

- Az intézményi beavatkozások eredményesség-mérése megtörtént, a 

korrekciós javaslatok elkészültek.  

- Lemorzsolódási mutatók elemzése (szakszolgálati ellátásból kilépők, ajánlott 

szakszolgálat ellátást nem igénylők, jellemző és visszatérő akadályok 

elemzése). -  Megvalósult.  

- Elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, kliens). -  Megvalósult a 

kijelölt területeken.  

- A szakértői véleményekre érkezett fellebbezések száma, - „pszichés 

problémája megoldódott”, sikeres terápiák lezárása. – Az eredményesség-

mérés alapján, a kijelölt területeken megvalósult.  

4. terület:  

 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

- A pedagógusok szakmai csoportjai  -  az Intézményi / tagintézményi 

munkaterv előírási alapján alakították ki működési körüket, önálló munkaterv 

szerint dolgoztak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével 

határozták meg. – Teljeskörűen megvalósult.  

- Az intézmény munkatársai számára a tanév során biztosított volt a 

munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. - 

Teljeskörűen megvalósult. 

5. terület:  

 Az Intézmény külső kapcsolatai 

- A tanév során az intézmény (Székhely- és tagintézmények) a helyben 

szokásos módon tájékoztatták külső partereiket az őket érintő változásokról. 

-  Teljeskörűen megvalósult. 

- A tanév során a partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek 

biztosítását folyamatosan felülvizsgálták. - Teljeskörűen megvalósult. 

6. terület:  

 A pedagógiai munka feltételei 
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- Az intézmény vezetése a tanév során rendszeresen felmérte az éves 

munkaterv megvalósításához szükséges infrastruktúrát, jelezte a hiányokat a 

fenntartó felé, és kieszközölte a Fenntartó támogatásával a szükséges soron 

kívüli, vagy már előzetesen megtervezett javításokat.  -  Részben megvalósult 

(kivétel a Szolnoki Tagintézmény és a Székhelyintézmény) 

- A tanév során az intézmény vezetése rendszeresen felmérte a szükségleteket, 

reális képpel rendelkezik a szakterületi munka humánerőforrás-állapotáról. 

Az elemzés folyamatos.  -  Teljeskörűen megvalósult.  

- A humánerőforrásban bekövetkezett hiányt, a felmerült humán problémákat 

azonnal jelezte a Fenntartó felé, kérve segítségét a megoldásban.  -  

Teljeskörűen megvalósult.  

- Az intézményben a feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés 

alapján történt.  -  Részben valósult meg.  

 

26. A JNSZMPSZ 2020/2021. évi ellátást összesítő adatai, szakterületi bontásban 

Összes ellátott: 14.955 fő 

 

 

Tagintézmény/Telep-

hely 

 

Ko 

rai 

 

SZB 

 

PVT 

 

NT 

 

Logo 

 

Gyógy-

tesi 

Tehet-

ség-

gondo-

zás 

Iskola 

pszic

h. 

Megyei Szakértői 

Bizottság 

0 1708 0 0 0 0 0 0 

PVT 0 0 2690 0 0 0 0 0 

Jászapáti 26 255 0 43 166 160 0 0 

Jászberény 16 335 0 292 335 165 35 0 

Karcag 42 312 0 124 166 128 33 0 

Kunhegyes 6 183 0 140 54 12 82 0 

Kunszentmárton 14 202 0 38 84 19 44 0 

Tiszaföldvár 8 152 0 85 74 113 44 0 

Mezőtúr 14 456 0 130 151 41 118 2 

Szolnok 39 1039 0 592 449 967 449 8 

Újszász 1 89 0 120 73 57 0 0 

Tiszafüred 10 170 0 238 83 0 67 0 

Törökszentmiklós 16 221 0 284 122 135 33 0 

Fegyvernek 1 149 0 129 100 0 17 0 

Összesen: 193 5271 2690 2215 1857 1797 922 10 
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Online feladatellátás összesítő tábla 

2021. március 8-tól - 2021. május 7-ig  

 

Tevékenység Korai 

fejlesz-

tés 

Nevtan Logopé

dia 

Tehet-

ség- 

gondo-

zás 

Gyógy- 

tesi 

Pálya 

válasz-

tás 

Iskola – 

pszich. 

Online ellátott  161 1309 1698 342 1579 277 4 

Várólistán 2 35 281 0 105 3 1 

Nem kérték 

az ellátást 

8 135 126 0 0 13 1 

 

Összesítő adattábla a szakértői bizottsági tevékenységről 

2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31. 

 

Ssz. Tagintézmény/tel

ephely neve 

Behívott Megvizsgált Dokumentu

m elemzés 

alapján 

Összesen 

1. MSZB 1672 1233 475 1708 

2. Jászapáti 283 197 58 255 

3. Jászberény 342 245 90 335 

4. Karcag 424 291 21 312 

5. Kunhegyes 149 149 34 183 

6. Kunszentmárton  170 170 32 202 

7. Tiszaföldvár 130 130 22 152 

8. Mezőtúr 297 297 159 456 

9. Szolnok 892 888 151 1039 

10. Újszász 78 76 13 89 

11. Tiszafüred 160 160 10 170 

12. Törökszentmiklós 259 191 30 221 

11. Fegyvernek 228 140 9 149 

 Összesen: 5084 4167 1104 5271 

 

27. A beavatkozások eredményességének mérése, intézményi eredmények: 

Az intézményben folyó pedagógiai munka során rendszeresen vizsgálni szükséges a 

beavatkozások hatékonyságát, az állapot javulást, valamint azt, hogy a stratégiai 

dokumentumokban megfogalmazott célok és a rendelkezésre álló humánerőforrás, tárgyi 

feltételek, valamint a kliensek együttműködése összhangban van-e egymással a mért 

eredmények alapján. Az Intézmény eredményeinek elemzése és a visszacsatolás arról ad 

információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, változtatásra van szükség a pedagógiai 
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folyamatokban, a szervezet működésében. Az eredményesség-mérés az Intézmény szabályozott 

dokumentuma, „a JNSZMPSZ Mérési Kézikönyve” előírásai alapján történik.  

 

Korai fejlesztés 

 
A korai fejlesztésben ellátott gyermeklétszám: 191 fő 

Ebből: - 22 %; + 78 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 13 28 41 65 44 

% 7 15 21 34 23 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézményi intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

Logopédiai ellátás 

 
A logopédiai ellátásban résztvevő gyermeklétszám: 1525 fő 

Ebből: - 14 %; + 86 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 43 161 451 475 395 

% 3 11 29 31 26 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézményi intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

7%
15%

21%

34%

23%

Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen javult Tünetmentes

3%

11%

29%

31%

26%

Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen javult Tünetmentes
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Nevelési tanácsadás (pszichológiai és gyógy/fejlesztőpedagógiai gondozás) 

 
Nevelési tanácsadás keretében ellátott gyermeklétszám: 1572 fő 

Ebből: - 11 %; + 89 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 33 139 425 617 358 

% 2 9 27 39 23 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézményi intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

Gyógytestnevelés 

 

Gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 1148 fő 

Ebből: - 21 %; + 79 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 81 160 315 355 237 

% 7 14 27 31 21 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézményi intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

2%

9%

27%

39%

23%

Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen javult Tünetmentes

7%
14%

27%31%

21%

Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen javult Tünetmentes
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Szakértői bizottsági tevékenység 

 
Szakértői bizottsági vizsgálatok száma: 349 fő 

Ebből: - 16 %; + 84 % 

 Határidőre elkészült Határidőre nem 

készült el 

Fő 292 57 

% 84 16 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézményi intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

Pályaválasztási tanácsadás, pályaorientáció 

 
Egyéni pályaválasztási tanácsadásban részesített tanulók száma: 290 fő 

Ebből: - 5 %; + 95 % 

 Eredménytel

en 

Kevésbé 

eredményes 

Részben 

eredményes 

Lényegesen 

eredményese

bb 

Teljes 

mértékben 

eredményes 

Fő 1 11 32 147 99 

% 1 4 11 50 34 

 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézményi intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

84%

16%

Határidőre elkészült Határidőre nem készült el

1% 4%

11%

50%

34%

Eredménytelen Kevésbé eredményes Részben eredményes

Lényegesen eredményesebb Teljes mértékben eredményes
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Intézményi intézkedési terv készítésére szükség nincs egyetlen pedagógiai szakszolgálati  

területen sem, mivel a „Nem javult” és  „Keveset javult”-ak összesített aránya nem éri el 

a 30%-ot (MÉM Kézkönyv, 8. o.). 

 

28. Az elégedettség-mérés eredményei: 

 

Gyógytestnevelés területén végzett intézményi elégedettségi mérés a partnerintézmények 

körében 

A mérés ideje:  

2021. május 10. és június 10. közötti időszak 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi 

területein működő köznevelési intézmények köréből kerültek ki. Összesen 38 intézmény 

töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

A tagintézmények és a telephelyek ellátási területei alapján a következők szerint alakult a 

kérdőív kitöltöttségének aránya: 

 

 
 

1. ábra: JNSZMPSZ Intézményi elégedettség mérő kérdőív kitöltési eloszlása – gyógytestnevelés 

Jászapáti Tagintézmény 1 db 3% 

Jászberényi Tagintézmény 6 db 16% 

Karcagi Tagintézmény 5 db 13% 

Kunhegyesi Tagintézmény 1 db 3% 

Kunszentmártoni Tagintézmény 2 db 5% 

Mezőtúri Tagintézmény 1 db 3% 

Szolnoki Tagintézmény 13 db 34% 

Tiszaföldvári Telephely 4 db 11% 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 4 db 11% 

Újszászi Telephely 1 db 3% 

Jászapáti Tagintézmény

3% Jászberényi 

Tagintézmény

16%

Karcagi Tagintézmény

13%

Kunhegyesi 

Tagintézmény

3%

Kunszentmártoni 

Tagintézmény

5%

Mezőtúri Tagintézmény

3%

Szolnoki Tagintézmény

34%

Tiszaföldvári Telephely

10%

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény

10%

Újszászi Telephely

3%
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Az ábra és a táblázat jól mutatja, hogy a legmagasabb részvételi arány a Szolnoki 

Tagintézményben volt, 34%.  A Jászberényi, Karcagi, Törökszentmiklósi Tagintézmény, 

Tiszaföldvári Telephely közel azonos,16-13-11%-os kitöltési arányt produkált. 

Legalacsonyabb, alig 3-5% a kitöltés a Kunszentmártoni, Jászapáti, Kunhegyesi, Mezőtúri 

Tagintézményeknél, valamint az Újszászi Telephely esetében. 

Összességében nagyon alacsony a kitöltések száma a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat intézményeit nézve.  

Fontos feladat a jövőt illetően, olyan hatékony stratégia kidolgozása, melynek következtében a 

partnerintézményektől minél magasabb számban érkezzen vissza kérdőív és visszajelzés a 

gyógytestnevelés területéről. 

 

A továbbiakban a mérés módja az alábbiak szerint zajlott: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív online állt a megkérdezett 

intézmények rendelkezésére. A tagintézmények előzetesen tájékoztatták a mérés által érintett 

intézményeket az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a 

tagintézmények által biztosított gyógytestnevelés tevékenységgel kapcsolatosan mérte a 

válaszadó intézmények elégedettségét.  

 
 

 

38 db 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

Elégedett 

vagyok 

adott 

szakszolgá

lati 

tagintézmé

nyben 

végzett 

gyógytestn

evelés 

szakterület

tel 

kapcsolato

s 

tájékoztatá

ssal, 

információ

áramlással. 

Hasznosna

k ítélem a 

gyógytestn

evelésben 

részesült 

gyermekek 

fejlődése 

szempontj

ából a 

kapott 

segítséget. 

Elérhetősé

g 

Kapcsolatf

elvétel és 

kapcsolatta

rtás 

Partnerköz

pontú 

szemlélet 

(minden 

résztvevő 

elvárásaina

k és 

igényeinek 

figyelembe 

vétele) 

Gyermek-

központús

ág 

Problémak

ezelés 

(szociális 

érzékenysé

g, 

segítőkész

ség) 

Szakmai 

segítségny

újtás 

(aktuális, 

gyors, 

hasznos, 

innovatív) 

Átlag: 3,82 3,95 3,95 3,89 3,92 3,97 4,00 4,00 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 38db 
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2. ábra: JNSZMPSZ Intézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesítése – gyógytestnevelés 

Az intézményi válaszokból egyértelműen kiolvasható, hogy a legerősebb terület a 

gyógytestnevelés terén a problémakezelés és a szakmai segítségnyújtás (4,00). A 

gyermekközpontúság, elérhetőség, partnerközpontú szemlélet és a gyógytestnevelésben 

részesült gyermekek fejlődése szempontjából kapott segítségnyújtás az intézmények 

véleménye alapján magas színvonalú (3,95-3,97). Némi megerősítést a kapcsolatfelvétel, - 

tartás, továbbá a gyógytestnevelés szakterülettel kapcsolatos információáramlás igényel, 

melynek értékei a négyfokú skálán 3,82; 3,89. Ezen területek erősítése stratégiai célként 

fogalmazódhat meg tagintézményi szinten. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

 

 

 

3,82

3,95 3,95
3,89 3,92

3,97 4,00 4,00

Elégedett vagyok adott szakszolgálati

tagintézményben végzett gyógytestnevelés

szakterülettel kapcsolatos tájékoztatással,

információáramlással.

Hasznosnak ítélem a gyógytestnevelésben

részesült gyermekek fejlődése

szempontjából a kapott segítséget.

Elérhetőség

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet (minden

résztvevő elvárásainak és igényeinek

figyelembe vétele)

Gyermekközpontúság

Problémakezelés (szociális érzékenység,

segítőkészség)

Szakmai segítségnyújtás (aktuális, gyors,

hasznos, innovatív)
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Gyógytestnevelés területén végzett szülői elégedettség mérése 

 

A mérés ideje: 

2021. május 10. és június 10. közötti időszak 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi területein gyógytestnevelés szolgáltatásban 

részesültek. Összesen 284 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet.  

A tagintézmények és a telephelyek ellátási területei alapján az alábbiak szerint oszlik meg a 

kitöltések aránya:  

 

 
3. ábra: JNSZMPSZ Szülői elégedettség mérő kérdőív kitöltési eloszlása – gyógytestnevelés 

Jászberényi Tagintézmény 46 db 16% 

Karcagi Tagintézmény 92 db 32% 

Mezőtúri Tagintézmény 17 db 6% 

Szolnoki Tagintézmény 65 db 23% 

Tiszaföldvári Telephely 16 db 6% 

Újszászi Telephely 48 db 17% 
 

A kördiagram és a táblázat jól mutatja, hogy mindösszesen 6 tagintézményből érkeztek vissza 

kérdőívek. Közülük 30% feletti a kitöltési arány a Karcagi Tagintézményben. A Szolnoki 

Tagintézmény alacsonyabb százalékos értéket mutat, 23%, míg a Jászberény Tagintézmény, 

illetve az Újszászi Telephely közel azonos értéket produkált, 16-17%. A kitöltési arány 10% 

alatti a Tiszaföldvári Telephely és a Mezőtúri Tagintézményeket vizsgálva. Minden 

tagintézmény tekintetében a jövőben kiemelt feladatként kell szerepeljen, hogy a mérésben 

minél több szülő vegyen részt. Ebben a tanévben valószínűleg fő ok lehet a kialakult pandémiás 

helyzet és az online oktatás. 

 

Jászberényi 
Tagintézmény
16%

Karcagi Tagintézmény
32%

Mezőtúri 
Tagintézmény
6%

Szolnoki Tagintézmény
23%

Tiszaföldvári Telephely
6%

Újszászi Telephely
17%
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A mérés módja a kérdőívvel az alábbiak szerint valósult meg: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív online és print módon állt a szülők 

rendelkezésére. A tagintézmények és telephelyek előzetesen tájékoztatták az érintett szülőket 

az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a tagintézmények és 

telephelyek által biztosított gyógytestnevelés tevékenységgel kapcsolatosan mérte a válaszadói 

elégedettséget.  

 

284 db Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

 

Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátásáról 

megfelelően 

részletes és érthető 

tájékoztatást 

kaptam 

Gyermekem 

fejlődése 

szempontjából 

hasznosnak 

bizonyult a kapott 

segítség. 

Az intézmény 

szakemberei 

megbízható 

szakértelemmel és 

megfelelő 

tapasztalattal 

rendelkeznek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai 

szükség esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, 

óvónő, 

gyermekorvos, 

családgondozó, 

gyermekpszichiáter 

stb.) konzultálnak, 

segítséget kérnek 

gyermekem 

érdekében. 

Az intézmény 

munkatársai 

igény esetén 

elérhetőek, 

kérdéseimre 

válaszolnak, 

problémáimat 

meg lehet velük 

beszélni. 

Átlag: 3,72 3,70 3,77 3,38 3,73 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 284 db 

 
4. ábra: JNSZMPSZ Szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesítése– gyógytestnevelés 

3,72 3,70
3,77

3,38

3,73
Gyermekem szakszolgálati ellátásáról
megfelelően részletes és érthető
tájékoztatást kaptam

Gyermekem fejlődése szempontjából
hasznosnak bizonyult a kapott
segítség.

Az intézmény szakemberei
megbízható szakértelemmel és
megfelelő tapasztalattal
rendelkeznek.
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A szülők által kitöltött kérdőívek értékei alapján elmondható, hogy a válaszadók többsége jó 

szintűnek (3,70-3,77) ítéli meg a gyermek állapotáról való tájékoztatást, a kapott segítséget. 

Szintén magas elégedettségi mutatókat produkált a szakértelem és az elérhetőség. Határértéken 

(3,38) mozog viszont a más szakemberekkel való konzultáció a gyermekek érdekében. Ennek 

hátterében valószínűleg az állhat, hogy a szülők nem rendelkeznek elegendő információval 

ezen a téren. Mindemellett megoldandó célként kell kitűzni más területek szakembereivel való 

szorosabb kapcsolattartást a gyermekek érdekében és a szülők ez irányú tájékoztatását. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A gyógytestnevelés területén végzett tanulói elégedettség mérése  

A mérés ideje: 

2021. május 10. és június 10. közötti időszak 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi területein gyógytestnevelés szolgáltatásban részesültek. 

A tanulói visszajelzések száma alacsony volt, mindösszesen 361 tanuló töltötte ki az 

elégedettségi kérdőívet. A kérdőívet kitöltő tanulók 13. életévüket betöltött gyermekek, az 

alacsonyabb kitöltési arány elsődleges oka ez lehet. A kitöltések számának megoszlása 

tagintézmények és a telephelyek ellátási területei alapján az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

 
5. ábra: JNSZMPSZ Tanulói elégedettség mérő kérdőív kitöltési eloszlása – gyógytestnevelés 

 

Jászberényi Tagintézmény 61 db 17 % 

Karcagi Tagintézmény  60 db 17 % 

Kunszentmártoni Tagintézmény 19 db 5 % 

Mezőtúri Tagintézmény 29 db 8 % 

Szolnoki Tagintézmény 112 db 31 % 

Tiszaföldvári Telephely 26 db 7 % 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 4 db 1 % 

Újszászi Telephely 50 db 14 % 

Jászberényi 

Tagintézmény

17%

Karcagi Tagintézmény

17%

Kunszentmártoni 

Tagintézmény

5%

Mezőtúri 

Tagintézmény

8%

Szolnoki 

Tagintézmény

31%

Tiszaföldvári 

Telephely

7%

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény

1%

Újszászi Telephely

14%
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A beérkezett kérdőívek alapján a Szolnoki Tagintézmény gyógytestnevelésben részt vevő 

tanulói körében legmagasabb a kitöltési arány, 31%. Százalékos arányok tekintetében a 

Jászberényi, Karcagi Tagintézmény és az Újszászi telephely 14-17%-os arányt mutat. A 

Kunszentmártoni, Mezőtúri, Törökszentmiklósi Tagintézmény, valamint a Tiszaföldvári 

Telephely 10 % alatti kitöltött kérdőívet produkált. A többi tagintézményből nem érkezett be 

kitöltött kérdőív. Ennek hátterében valószínűsíthető a kialakult vírushelyzet és ennek 

következményei. Kiemelt feladat a jövőre nézve a tanulók minél szélesebb körű bevonása a 

kérdőívek kitöltésébe. 

A mérés módja a tanulói elégedettség mérés során az alábbiak mentén valósult meg: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív online és print módon állt a tanulók 

rendelkezésére. A tagintézmények és a telephelyek előzetesen tájékoztatták az érintett 

gyermekeket az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a 

tagintézmények által biztosított gyógytestnevelés tevékenységgel kapcsolatosan mérte a 

válaszadói elégedettséget.  

 

361 

db 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan tanulók részére 

A 

gyógytestnevelő 

barátságos, 

elfogadó légkört 

alakít ki 

A szakember igyekezett 

felkelteni és fenntartani 

az érdeklődésemet 

A foglalkozások során a 

visszajelzések, 

egyértelműek, érthetőek 

voltak. 

A foglalkozásokon a 

problémámnak megfelelő 

segítségnyújtást kaptam. 

Átlag: 3,81 3,64 3,75 3,74 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 361 db 

 
6. ábra: JNSZMPSZ Tanuló elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített változata – gyógytestnevelés 

Az elégedettség tekintetében a tanulók közel azonos értékekkel fejezték ki véleményüket a 

feléjük intézett kérdések alapján. Legmagasabb pontszámmal a barátságos, elfogadó légkört 

értékelték (3,81). Közel azonos pontszámot mutatnak a válaszok a visszajelzéseket, a probléma 

specifikus feladatokat illetően. Ezek az értékek alacsonyabbak, de normál értékeknek felelnek 

meg. A gyermekek válaszai azt mutatják, hogy a legnehezebb felkelteni és fenntartani 

érdeklődésüket (3,64). Háttérben az életkori sajátosságok állhatnak, melyeket még negatívan 

befolyásolhattak a kialakult világjárvány okozta testi-érzelmi problémák. A jövőben erősíteni 

szükséges a közvetlen visszajelzéseket a gyermekek felé, így növekedhet a kitöltési arány. 

3,81
3,64 3,75 3,74

A gyógytestnevelő barátságos,
elfogadó légkört alakít ki

A szakember igyekezett felkelteni és
fenntartani az érdeklődésemet

A foglalkozások során a visszajelzések,
egyértelműek, érthetőek voltak.

A foglalkozásokon a problémámnak
megfelelő segítségnyújtást kaptam.
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A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Szakértői bizottsági tevékenység területén végzett intézményi elégedettségi mérés a 

partnerintézmények körében 

A mérés ideje:  

2021. május 10. és június 10. közötti időszak 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi 

területein működő köznevelési intézmények köréből kerültek ki. Összesen 229 intézmény 

töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

A tagintézmények és a telephelyek ellátási területei alapján a következők szerint alakult a 

kérdőív kitöltöttségének aránya: 

 

 
7. ábra: JNSZMPSZ Intézményi elégedettség mérő kérdőív kitöltési eloszlása – szakértői bizottsági tevékenység 

Fegyverneki Telephely 7 3% 

Jászapáti Tagintézmény 11 5% 

Jászberényi Tagintézmény 25 11% 

Karcagi Tagintézmény 14 6% 

Kunhegyesi Tagintézmény 7 3% 

Kunszentmártoni Tagintézmény 7 3% 

Mezőtúri Tagintézmény 14 6% 

Szolnoki Tagintézmény 31 14% 

Tiszaföldvári Telephely 8 3% 

Tiszafüredi Tagintézmény 9 4% 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 8 3% 

Újszászi Telephely 5 2% 

Megyei Szakértői Bizottság 83 36% 

3% 5%

11%

6%

3%

3%

6%

14%
3%

4%
3%

2%

36%

Fegyverneki Telephely Jászapáti Tagintézmény Jászberényi Tagintézmény

Karcagi Tagintézmény Kunhegyesi Tagintézmény Kunszentmártoni Tagintézmény

Mezőtúri Tagintézmény Szolnoki Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely

Tiszafüredi Tagintézmény Törökszentmiklósi Tagintézmény Újszászi Telephely

Megyei Szakértői Bizottság
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A szakértői bizottsági tevékenység területén kitöltött kérdőívek több mint egyharmadát a 

Megyei Szakértői Bizottság válaszadói adják. A Jászberényi, Szolnoki Tagintézmények 

esetében valamivel több, mint 10% feletti ez az arány. A többi tagintézmény tekintetében 

nagyon alacsony a kitöltő intézmények száma, 5% körüli. Kiemelt feladat, hogy a 

tagintézmények hatékony stratégiát dolgozzanak ki, hogy minél magasabb számban érkezzen 

visszajelzés a szakértői bizottsági tevékenység kapcsán. 

 

A továbbiakban a mérés módja az alábbiak szerint zajlott: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív online állt a megkérdezett 

intézmények rendelkezésére. A tagintézmények előzetesen tájékoztatták a mérés által érintett 

intézményeket az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a 

tagintézmények által biztosított szakértői bizottsági tevékenységgel kapcsolatosan mérte a 

válaszadó intézmények elégedettségét.  

 
229 db Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan intézmények 

részére 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

információára

mlással. 

Elégedett 

vagyok a 

szakértői 

vélemények 

információtarta

lmának 

felhasználhatós

ágával 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

sel: Elérhetőség 

terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

sel: 

Kapcsolattartás 

terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

sel: 

Problémakezel

és terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

sel: Szakmai 

segítségnyújtás 

terén 

Átlag 3,86 3,83 3,89 3,86 3,81 3,84 
 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 229 db 

 
8. ábra: JNSZMPSZ Intézményi elégedettség mérő kérdőív – szakértői bizottsági tevékenység 

Az elégedettség tekintetében a válaszadó intézmények általános elégedettségüket fejezték ki a 

feléjük intézett kérdések alapján. Az értékek egyenletes képet mutatnak (3,81-3,89). Az 

együttműködés, kapcsolattartás, információáramlás kifejezetten jól működik a tagintézmények 

3,86 3,83 3,89 3,86 3,81 3,84 Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
információáramlással.

Elégedett vagyok a szakértői
vélemények információtartalmának
felhasználhatóságával

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Elérhetőség terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Kapcsolattartás
terén
Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Problémakezelés
terén
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és partnerintézmények között. Kissé alacsonyabb értékek a problémakezelés, szakmai 

segítségnyújtás, valamint a szakértői vélemények információinak felhasználásának területein. 

Összességében elmondható, hogy ez a terület jól működik az intézményi válaszok alapján. Cél: 

ezen magas értékék, színvonal fenntartása. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

Szakértői bizottsági tevékenység területén végzett szülői elégedettség mérése 

A mérés ideje: 

2021. május 10. és június 10. közötti időszak 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi területein szakértői bizottsági tevékenység 

szolgáltatásban részesültek. Összesen 315 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet.  

A tagintézmények és a telephelyek ellátási területei alapján az alábbiak szerint oszlik meg a 

kitöltések aránya:  

 

 
9. ábra: JNSZMPSZ Szülői elégedettség mérő kérdőív kitöltési eloszlása – szakértői bizottsági tevékenység 

Megyei Szakértői Bizottság 55 17% 

Fegyverneki Telephely 33 10% 

Jászapáti Tagintézmény 33 10% 

Jászberényi Tagintézmény 19 6% 

Karcagi Tagintézmény 24 8% 

Kunhegyesi Tagintézmény 20 6% 

Kunszentmártoni Tagintézmény 19 6% 

Mezőtúri Tagintézmény 17 5% 

Szolnoki Tagintézmény 28 12% 

Tiszaföldvári Telephely 12 4% 

Tiszafüredi Tagintézmény 17 5% 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 20 6% 

Újszászi Telephely 8 3% 

17%

10%

10%

6%
8%6%

6%

5%

12%

4%
5%

6% 3%

Megyei Szakértői Bizottság Fegyverneki Telephely Jászapáti Tagintézmény

Jászberényi Tagintézmény Karcagi Tagintézmény Kunhegyesi Tagintézmény

Kunszentmártoni Tagintézmény Mezőtúri Tagintézmény Szolnoki Tagintézmény

Tiszaföldvári Telephely Tiszafüredi Tagintézmény Törökszentmiklósi Tagintézmény

Újszászi Telephely
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A szülői kérdőívek kitöltésében kissé kiegyenlítettebb képet mutat a tagintézmények részvételi 

aránya. A Megyei Szakértői Bizottságban 17% ez az arány, míg a Szolnoki és a Jászberényi 

Tagintézmény 10% feletti arányt produkált.  A Jászapáti Tagintézmény, valamint a Fegyverneki 

telephely tekintetében pontosan 10% a kitöltött szülői kérdőívek aránya. A többi tagintézmény 

és telephely esetében még a 10 %-ot sem éri el a válaszadók száma. Kiemelt cél, hogy a 

gyermekek fejlődése érdekében a jövőben minél több szülő mondja el véleményét a szakértői 

bizottsági tevékenység kapcsán. 

 

A mérés módja a kérdőívvel az alábbiak szerint valósult meg: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív online és print módon állt a szülők 

rendelkezésére. A tagintézmények és telephelyek előzetesen tájékoztatták az érintett szülőket 

az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a tagintézmények és 

telephelyek által biztosított szakértői bizottsági tevékenységgel kapcsolatosan mérte a 

válaszadói elégedettséget.  

 
 

 

315db 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

A vizsgálatra 

történő 

behívásról 

szóló értesítés 

érthető volt 

A vizsgálati 

környezettel 

elégedett 

voltam. 

Az előzetes 

tájékoztatásban 

a vizsgálat 

folyamatáról 

elegendő 

információt 

kaptam. 

A szakemberek 

hozzáállásával 

elégedett 

voltam. 

A vizsgálat 

segített abban, 

hogy újabb 

információt 

szerezzek 

gyermekem 

képességeiről. 

A vizsgálat 

eredményéről 

pontos, 

részletes, 

érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

Átlag 3,96 3,95 3,97 4,00 3,97 3,99 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 315 db 

 
10. ábra: JNSZMPSZ Szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített változata- szakértői bizottsági 

tevékenység 

3,96 3,95 3,97 4,00 3,97 3,99

A vizsgálatra történő behívásról szóló
értesítés érthető volt

A vizsgálati környezettel elégedett
voltam.

Az előzetes tájékoztatásban a
vizsgálat folyamatáról elegendő
információt kaptam.

A szakemberek hozzáállásával
elégedett voltam.

A vizsgálat segített abban, hogy újabb
információt szerezzek gyermekem
képességeiről.

A vizsgálat eredményéről pontos,
részletes, érthető tájékoztatást
kaptam.
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A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy a válaszadásba bevont szülők többsége szinte teljes 

mértékben elégedett a szakértői bizottsági tevékenységek területén végzett munkával. Minden 

érték 4,00 és 3,95 között mozog. Legmagasabb értéket a szakemberek hozzáállása mutat, ami 

a magas szakmai munka elismerését jelenti. A vizsgálatról szóló előzetes információnyújtás, 

valamint az azt követő tájékoztatás szintén magas értékeket kapott. Cél a kapott jó eredmények 

megtartása. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység területén végzett tanulói elégedettség mérése 

A mérés ideje: 

2021. május 10. és június 10. közötti időszak 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi területein szakértői bizottsági tevékenység 

szolgáltatásban részesültek. A tanulói visszajelzések száma alacsony volt, mindösszesen 53 

tanuló töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. A kérdőívet kitöltő tanuló 13. életévüket betöltött 

gyermekek, az alacsonyabb kitöltési arány elsődleges oka ez lehet. A kitöltések számának 

megoszlása tagintézmények és a telephelyek ellátási területei alapján az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

 

 
11. ábra: JNSZMPSZ Tanulói elégedettség mérő kérdőív kitöltési eloszlása – szakértői bizottsági tevékenység 

Megyei Szakértői Bizottság 9 17% 

Fegyverneki Telephely 3 6% 

Jászberényi Tagintézmény 8 15% 

Karcagi Tagintézmény 2 4% 

Kunhegyesi Tagintézmény 3 6% 

Kunszentmártoni Tagintézmény 3 6% 

Mezőtúri Tagintézmény 3 6% 

Szolnoki Tagintézmény 14 26% 

Tiszaföldvári Telephely 2 4% 

Tiszafüredi Tagintézmény 3 6% 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 2 4% 

Újszászi Telephely 1 2% 
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6%

15%

4%
6%6%6%

26%
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6%4% 2%

Megyei Szakértői Bizottság Fegyverneki Telephely Jászberényi Tagintézmény

Karcagi Tagintézmény Kunhegyesi Tagintézmény Kunszentmártoni Tagintézmény

Mezőtúri Tagintézmény Szolnoki Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely

Tiszafüredi Tagintézmény Törökszentmiklósi Tagintézmény Újszászi Telephely
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A tanulói kérdőívek alacsony száma mellett a legmagasabb kitöltési arány a Szolnoki 

Tagintézményben, valamint a Megyei Szakértői Bizottságban, továbbá Jászberény járásban 

mutatkozik. Ennek oka, hogy valószínűleg a kitöltési időszak alatt ezen szakértői 

bizottságokban került sor több 13 év feletti gyermek vizsgálatára. A többi tagintézményben és 

telephelyen minimális a kitöltött kérdőívek száma. Néhány tagintézményben nem is valósult 

meg az adott korosztályra vonatkozó elégedettség mérés. Az alacsony részvételi arány 

hátterében a behatárolt életkor és behatárolt idő áll. A jövőben méréstől függetlenül meg lehetne 

szólítani a z idősebb korosztályú gyermekeket, hiszen nekik már kialakult véleményük van az 

őket érintő dolgokról, így a szakértői tevékenységről is.  

 

A mérés módja a tanulói elégedettség mérés során az alábbiak mentén valósult meg: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív online és print módon állt a tanulók 

rendelkezésére. A tagintézmények és a telephelyek előzetesen tájékoztatták az érintett 

gyermekeket az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a 

tagintézmények által biztosított szakértői bizottsági tevékenységgel kapcsolatosan mérte a 

válaszadói elégedettséget.  

 
Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan tanulók részére 

53 db Elegendő tájékoztatást 

kaptam a vizsgálat 

folyamatáról. 

Elégedett vagyok a 

vizsgáló szakember 

hozzáállásával. 

Elégedett vagyok a 

vizsgálat 

környezetével 

A vizsgálat során újabb 

tapasztalatokat szereztem 

képességeimről. 

Átlag: 3,98 3,96 3,81 3,70 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 53 db 

 
12. ábra: JNSZMPSZ Tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített változata – szakértői bizottsági 

tevékenység 

A tanulók válaszai alapján elmondható, hogy elégedettek a vizsgáló szakemberek 

hozzáállásával, továbbá érthető, számukra világos tájékoztatást kaptak a vizsgálat folyamatáról. 

A vizsgálati környezet kissé alacsonyabb értékeket mutat, de ilyen kevés adatszolgáltató mellett 

ez alig néhány gyermeket zavart. ’A vizsgálat során újabb tapasztalatokat szereztem 

3,98 3,96
3,81

3,70

Elegendő tájékoztatást kaptam a
vizsgálat folyamatáról.

Elégedett vagyok a vizsgáló
szakember hozzáállásával.

Elégedett vagyok a vizsgálat
környezetével

A vizsgálat során újabb
tapasztalatokat szereztem
képességeimről.
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képességeimről’ állítás mutatja a legalacsonyabb értéket 3,70. Ennek hátterében az életkori 

sajátosságok állhatnak. A későbbiekben az eddig jól működő protokoll fenntartása fontos.  

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása tevékenység területén végzett 

elégedettségi mérés a partnerintézmények körében 

 

A mérés ideje:  

2021. május 10. és június 10. közötti időszak 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi 

területein működő köznevelési intézmények köréből kerültek ki. Összesen 15 intézmény 

töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

A tagintézmények és a telephelyek ellátási területei alapján a következők szerint alakult a 

kérdőív kitöltöttségének aránya: 

 

 
13. ábra: JNSZMPSZ Intézményi elégedettség mérő kérdőív kitöltési eloszlása – A kiemelten tehetséges 

gyermekek/tanulók gondozása 

Fegyverneki Telephely 1 7% 

Jászberényi Tagintézmény 1 7% 

Karcagi Tagintézmény 1 7% 

Kunhegyesi Tagintézmény 1 7% 

Kunszentmártoni Tagintézmény 1 7% 

Mezőtúri Tagintézmény 4 27% 

Szolnoki Tagintézmény 3 20% 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 3 20% 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása tevékenység nem minden 

tagintézményben valósul meg, ezért ott adatszolgáltatás nem történt. Valószínűleg ennek 

tudható be a nagyon alacsony visszaérkezett kérdőívek száma az intézmények területéről. A 

nyolc adatszolgáltató tagintézmény közül a Mezőtúri Tagintézményben 27% a részvételi arány. 

Fegyverneki Telephely
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7%
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Ezt követi a Törökszentmiklósi és a Szolnoki Tagintézmény 20-20%-os részvétellel.  A 

diagramból leolvasható, hogy a Jászberényi, Karcagi, Kunhegyesi, Kunszentmártoni 

Tagintézmények, valamint a Fegyverneki Telephely körzetében 7 % a kitöltési arány. A jövő 

feladata ezen a területen kitöltési hajlandóság erősítése. 

 

A továbbiakban a mérés módja az alábbiak szerint zajlott: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív online állt a megkérdezett 

intézmények rendelkezésére. A tagintézmények előzetesen tájékoztatták a mérés által érintett 

intézményeket az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a 

tagintézmények által biztosított kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása 

tevékenységgel kapcsolatosan mérte a válaszadó intézmények elégedettségét.  

 

 
14. ábra: JNSZMPSZ-ban igénybe vett ellátási formák a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása 

tevékenység keretén belül 

Az eredmények elemzése alapján elsősorban a tanulók tehetségazonosítása jelenik meg a 

legmagasabb számban, 40%, melyet a gyermekek/tanulók számára biztosítanak a szakemberek. 

A tanácsadás pedagógus, szülő, tanuló számára kissé alacsonyabb arányt mutat, 33%. A 

mindkét ellátási formát igénylő, igénybe vevők 27%-ban szerepelnek a kérdőívet kitöltők 

között.  

15 db 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása tevékenységre 

vonatkozóan intézmények részére 

Elegendő 

információt 

kaptunk a 

kérdéseinkre 

Segítséget kaptunk 

ahhoz, hogy a 

tanulót/gyermeket 

hogyan segítsük 

tovább 

Felvilágosítást 

kaptunk a 

gyermek/tanuló 

képességéről 

Elégedettek 

voltunk a 

tanácsadó 

munkájával 

A tanácsadás 

hasznos volt 

Átlag 4,00 3,80 3,93 4,00 
3,7 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 15db 

 

40%

27%

33%

Igénybevett szolgáltatások

tanuló tehetségazonosítása tanácsadás pedagógus, szülő, tanuló számára Mindkettő
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15. ábra: JNSZMPSZ-ban a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához kapcsolódó 

partnerintézmények körében végzett elégedettség mérő kérdőívek válaszainak aránya 

A diagramon jól látható, hogy a partnerintézmények elégedettek a feléjük nyújtott 

lehetőségekkel, tevékenységekkel. Teljes elégedettséget mutatnak a válaszok a tanácsadó 

munkájával kapcsolatosan, valamint a kérdésekre kapott információk tekintetében. A 

gyermekekre vonatkozó kérdések alig maradnak el az előző két területhez képest. Az 

intézmények itt is pozitív tartományba helyezték a válaszaikat. Továbbiakban nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni azonban arra, hogy az intézmények hasznosnak ítéljék meg a 

tanácsadást. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása tevékenység területén végzett szülői 

elégedettség mérése 

A mérés ideje: 

2021. május 10. és június 10. közötti időszak 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi területein Kiemelten tehetséges 

gyermekek/tanulók gondozása tevékenység szolgáltatásban részesültek. Összesen 75 szülő 

töltötte ki az elégedettségi kérdőívet.  

A tagintézmények és a telephelyek ellátási területei alapján az alábbiak szerint oszlik meg a 

kitöltések aránya:  

4,00
3,80

3,93 4,00
3,87 Elegendő információt kaptunk a

kérdéseinkre.

Segítséget kaptunk ahhoz, hogy a
tanulót/gyermeket hogyan segítsük
tovább.

Felvilágosítást kaptunk a
gyermek/tanuló képességéről.

Elégedettek voltunk a tanácsadó
munkájával.

A tanácsadás hasznos volt.
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16. ábra: JNSZMPSZ Szülői elégedettség mérő kérdőív kitöltési eloszlása – a kiemelten tehetséges 

gyermeke/tanulók gondozása 

Fegyverneki Telephely 17 23% 

Jászberényi Tagintézmény 2 3% 

Karcagi Tagintézmény 5 7% 

Kunhegyesi Tagintézmény 15 20% 

Kunszentmártoni Tagintézmény 4 5% 

Mezőtúri Tagintézmény 10 13% 

Szolnoki Tagintézmény 5 7% 

Tiszaföldvári Telephely 4 5% 

Tiszafüredi Tagintézmény 11 15% 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 2 3% 

 

A kérdőívet a legnagyobb számban Fegyverneki Telephelyen, továbbá a Kunhegyesi 

Tagintézményben töltötték ki a szülők. A Mezőtúri és a Tiszafüredi Tagintézményben13-15%-

os a kitöltési mutató. A többi tagintézmény esetében nagyon alacsony, 10% alatti a kitöltési 

arány. Vannak olyan tagintézmények is, ahol nem valósult meg a tehetség tanácsadás, ezért 

elégedettségmérés nem történt ezen a területen. 

A mérés módja a kérdőívvel az alábbiak szerint valósult meg: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív online és print módon állt a szülők 

rendelkezésére. A tagintézmények és telephelyek előzetesen tájékoztatták az érintett szülőket 

az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a tagintézmények és 

telephelyek által biztosított kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása 

tevékenységgel kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget.  

 

Fegyverneki Telephely
22%

Jászberényi 
Tagintézmény

3%

Karcagi Tagintézmény
7%

Kunhegyesi 
Tagintézmény

20%

Kunszentmártoni 
Tagintézmény

5%

Mezőtúri 
Tagintézmény

13%

Szolnoki Tagintézmény
7%

Tiszaföldvári Telephely
5%

Tiszafüredi 
Tagintézmény

15%

Törökszentmiklósi 
Tagintézmény

3%
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17. ábra: JNSZMPSZ-ban igénybe vett ellátási formák a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása 

tevékenység keretén belül- szülők 

Az igénybe vett szolgáltatások tekintetében elmondható, hogy a legmagasabb arányú a 

tanácsadások száma ezen a téren, de jelentős számban tapasztalható a tanulók 

tehetségazonosítása is. 

 
75 db Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása tevékenységre 

vonatkozóan Szülők részére 

Elegendő 

információt 

kaptam a 

kérdésemre 

Segítséget kaptam 

ahhoz, hogy 

hogyan 

foglalkozzak a 

gyermekemmel 

Felvilágosítást 

kaptam a 

gyermekem 

képességéről 

Segítséget kaptam 

abban, hogy helyes 

döntést hozzak a 

gyermekemről 

A tanácsadás 

hasznos volt 

Átlag 4,00 3,91 3,97 3,88 3,96 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 75 db 

 
18. ábra: JNSZMPSZ-ban igénybe vett ellátási formák a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozásához 

kapcsolódó szülői elégedettség 

Az elégedettségre vonatkozó kérdések esetében a szülők válaszaikban a kérdéseikre kapott 

információkat, valamint a gyermekük képességére vonatkozó felvilágosítást és a tanácsadás 

hasznosságát értékelték kimagasló területnek. Némi megerősítésre szorul a jövőre nézve a 

44%

36%

20%

Igénybevett szolgáltatások

tanácsadás tanuló tehetségazonosítása mindkettő

4,00 3,91 3,97 3,88 3,96
Elegendő információt kaptam a
kérdésemre

Segítséget kaptam ahhoz, hogy
hogyan foglalkozzak a
gyermekemmel

Felvilágosítást kaptam a gyermekem
képességéről

Segítséget kaptam abban, hogy
helyes döntést hozzak a
gyermekemről

A tanácsadás hasznos volt
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segítségnyújtás pontosítása, gyakorlatiassága a gyermekekkel való foglalkozás, helyes döntés 

meghozatalát illetően. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása területén végzett tanulói 

elégedettség mérése 

A mérés ideje: 

2021. május 10. és június 10. közötti időszak 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi területein a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozása szolgáltatásban részesültek. A tanulói visszajelzések száma alacsony volt, 

mindösszesen 21 tanuló töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. A kérdőívet kitöltő tanuló 13. 

életévüket betöltött gyermekek, az alacsonyabb kitöltési arány elsődleges oka ez lehet. A 

2020/2021. tanévben a szűrésen részt vett tanulók életkora nem esik egybe az elégedettség 

mérésen meghatározott tanulói életkori kritériumokkal. 

A kitöltések számának megoszlása tagintézmények és a telephelyek ellátási területei alapján az 

alábbiak szerint oszlik meg: 

 

 
19. ábra: JNSZMPSZ Tanulói elégedettség mérő kérdőív kitöltési eloszlása –kiemelten tehetséges gyermekek és 

tanulók gondozása 

Kunszentmártoni Tagintézmény 2 10% 

Mezőtúri Tagintézmény 7 33% 

Tiszaföldvári Telephely 3 14% 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 9 43% 
 

A tanulói elégedettséget mérő kérdőívet mindössze négy tagintézmény és telephely 

kliensköréből kikerülő gyermekek, tanulók töltötték ki. A Törökszentmiklósi Tagintézményből 

került ki 43%, a Mezőtúri Tagintézményben ez az arány 33%. A Kunszentmártoni 

Tagintézmény 10, a Tiszaföldvári Telephely 14%-os kitöltési értéket mutat.  

 

Kunszentmártoni 
Tagintézmény

10%

Mezőtúri 
Tagintézmény

33%

Tiszaföldvári Telephely
14%

Törökszentmiklósi 
Tagintézmény

43%
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A mérés módja a tanulói elégedettség mérés során az alábbiak mentén valósult meg: 

A mérés-értékelés munkacsoport által kidolgozott kérdőív online és print módon állt a tanulók 

rendelkezésére. A tagintézmények és a telephelyek előzetesen tájékoztatták az érintett 

gyermekeket az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a 

tagintézmények által biztosított kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

tevékenységgel kapcsolatosan mérte a válaszadói elégedettséget.  

 

 

20. ábra: JNSZMPSZ-ban igénybe vett ellátási formák a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása 

tevékenység keretén belül- tanulók 

A válaszadók több, mint fele (52%) a fejlesztés szolgáltatást vette igénybe, míg 24 % a 

tanácsadási formát részesítette előnyben. 14 %-ban jelenik meg a tanulók tehetségazonosítása, 

és 14 % azok aránya akik mind a tanácsadást, mind a fejlesztést igénybe vették. 

21 db 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása 

tevékenységre vonatkozóan tanulók részére 

Elegendő 

információt 

kaptam a 

kérdésemre 

Segítséget kaptam 

ahhoz, hogy kihez 

fordulhatok tovább 

Felvilágosítást 

kaptam az 

érdeklődésemről 

Segítséget kaptam 

abban, hogy helyes 

döntést hozzak 

A tanácsadás 

hasznos volt 

Átlag: 3,90 3,95 4,00 4,00 4,00 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 21 db 

24%

14%

10%

52%

Igénybevett szolgáltatások

tanácsadás tanuló tehetségazonosítása tanácsadás és fejlesztés fejlesztés
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21. ábra: JNSZMPSZ Tanuló elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített eredménye – kiemelten tehetséges 

gyermekek és tanulók gondozása 

A fent látható diagram jól szemlélteti, hogy a tanulók a tanácsadást, a felvilágosítást, valamint 

a segítségnyújtást a döntéshozatalban teljes mértékben hasznosnak ítélték meg. Az 

információkat a felmerülő kérdéseikre, továbbá a segítséget, hogy kihez fordulhatnak szintén 

magas értékekkel jellemezték. Összességében elmondható, hogy a vizsgált terület a gyermekek, 

tanulók véleménye alapján kimagaslóan működik. Cél ezen magas színvonalú szolgáltatás 

fenntartása. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A pályaválasztási tanácsadás terén végzett intézményi elégedettség mérése a 

partnerintézmények körében 

A mérés ideje: 

2021. május 10-től 2021. június 10-ig 

 

A kitöltők köre: 

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

Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a pályaválasztási tanácsadás terén 

együttműködik. A kérdőívet összesen 55 partnerintézmény töltötte ki. Ez a kitöltési arány jóval 

magasabb, mint az előző méréskor, mivel akkor 21 intézmény élt a kitöltés lehetőségével. A 

magas kitöltési hajlandóság önmagában is pozitívumként értékelhető, az intézményekkel való 

hatékony kooperációt jelzi. A kitöltést segíthette az is, hogy ebben az évben online formában 

történt, míg a korábbi méréskor papír alapon. 

A kitöltő partnerintézmények elsősorban a megyei alap- és középfokú oktatási intézmények 

köréből kerültek ki. 

 

55 db 

Elégedettséget mérő kérdőív továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás tevékenységre 

vonatkozóan intézmények részére 

A tanulók 

széleskörű 

információkat 

kaptak a 

pályákról, 

szakmákról, 

képzési 

lehetőségekről. 

A tanulók 

segítséget kaptak 

önismeretük 

fejlesztéséhez. 

A tanácsadás 

segített abban, 

hogy a tanulók 

érdeklődésüknek 

megfelelően 

döntsenek az 

iskola/pályaválasz

tásban. 

Elégedett vagyok 

a tanácsadás 

szervezésével, 

lebonyolításával. 

A tanácsadók 

figyelembe vették 

a tanulók egyéni 

képességeit. 

átlag: 3,55 3,44 3,55 3,56 3,45 

3,90 3,95 4,00 4,00 4,00
Elegendő információt kaptam a
kérdésemre

Segítséget kaptam ahhoz, hogy kihez
fordulhatok tovább

Felvilágosítást kaptam az
érdeklődésemről

Segítséget kaptam abban, hogy
helyes döntést hozzak

A tanácsadás hasznos volt
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22. ábra: A JNSZMPSZ a pályaválasztási tanácsadáshoz kapcsolódó partnerintézményi 

elégedettséget mérő kérdőív eredménye 

 

A mérés az intézményi elégedettség mérése során az alábbiak mentén valósult meg: 

A mérés-értékelés munkaközösség által kidolgozott kérdőív online formában állt az 

intézmények rendelkezésére. A kitöltéshez szükséges link e-mailben került kiküldésre az 

intézmények részére. A kérdőív a székhelyintézmény pályaválasztási tanácsadója által 

biztosított pályaválasztási és továbbtanulási tanácsadás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a 

válaszadó intézmények elégedettségét. 

 

A partnerintézmények a pályaválasztási tanácsadással való elégedettségüket 1-től 4-es skálán 

értékelték. Az eredmények alapján elmondható, hogy a partnerintézmények elégedettek a 

kapott szolgáltatással. A diagramon is jól látható, hogy a partnerintézmények elégedettsége 3,5 

átlagos arányt mutat a feléjük nyújtott lehetőségekkel, tevékenységekkel kapcsolatban. 

 

Erősségek: 

- A kérdőívet kitöltő intézmények leginkább a tanácsadások szervezésével és 

lebonyolításával elégedettek. (3,56) 

- Az intézmények úgy ítélik, meg, hogy a tanácsadás erőteljes segítséget nyújtott a 

diákoknak az érdeklődésüknek megfelelő pálya megtalálásában. (3,55) 

- A kitöltők az átlagnál magasabbra értékelték a tanácsadások során biztosított 

információkat a pályákra, szakmákra és képzésekre vonatkozóan. (3,55) 

 

Relatíve alacsonyabb elégedettség mutatkozik az egyéni képességek figyelembe vétele és az 

önismeret fejlesztése tekintetében. Ez azzal is magyarázható, hogy az oktatási intézmények 

esősorban a csoportos tanórai foglalkozások vonatkozásában fogalmazták meg 

elégedettségüket, hiszen az iskolai keretekben erre kerül sor. A csoportos foglalkozás során 

korlátozottabb lehetőség van az egyéni adottságok, képességek figyelembe vételére és az 

önismeret fejlesztésére. 

Célként megfogalmazható, hogy a jövőben növeljük az önismereti elemek arányát a csoportos 

pályaválasztási tanácsadás során, valamint ösztönözzük az iskolákat a kiscsoportos létszámban 

történő foglalkozásokra az egyéni igények, adottságok, képességek fokozott figyelembe vétele 

érdekében. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

3,55 3,44 3,55 3,56 3,45 A tanulók széleskörű információkat
kaptak a pályákról, szakmákról,
képzési lehetőségekről.

A tanulók segítséget kaptak
önismeretük fejlesztéséhez.

A tanácsadás segített abban, hogy a
tanulók érdeklődésüknek megfelelően
döntsenek az
iskola/pályaválasztásban.
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A pályaválasztási tanácsadás terén végzett szülői elégedettség mérése 

A mérés ideje: 

2021. május 10-től 2021. június 10-ig 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat egyéni pályaválasztási tanácsadás szolgáltatásában 

részesültek. Összesen 32 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet.  

32 db 

Elégedettséget mérő kérdőív továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás tevékenységre 

vonatkozóan szülők részére 

Gyermekem 

széleskörű 

információt kapott 

a pályákról, 

szakmákról, 

képzési 

lehetőségekről. 

A tanácsadás 

segítette 

gyermekemet, 

hogy jobban 

megismerje 

önmagát. 

A tanácsadás 

során figyelembe 

vették gyermekem 

egyéni 

képességeit. 

A tanácsadás 

segített abban, 

hogy helyesen 

döntsünk az 

iskola/pályaválasz

tásban. 

A tanácsadó 

odafigyelt rám, 

segítőkész volt. 

Átlag: 3,81 3,66 4,00 3,56 4,00 

 

 
23. ábra: JNSZMPSZ A pályaválasztási tanácsadáshoz kapcsolódó szülői elégedettséget mérő kérdőív eredménye 

A mérés a szülői elégedettség mérése során az alábbiak mentén valósult meg: 

A mérés-értékelés munkaközösség által kidolgozott kérdőív papír alapon állt a szülők 

rendelkezésére. A pályaválasztási tanácsadó munkatársai előzetesen tájékoztatták az érintett 

szülőket az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a 

székhelyintézmény pályaválasztási tanácsadója által biztosított pályaválasztási és 

továbbtanulási tanácsadás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a válaszadó szülők 

elégedettségét. 

 

A kitöltő szülők a pályaválasztási tanácsadással való elégedettségüket 1-től 4-es skálán 

értékelték. Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülők elégedettsége 3,8 

átlagos arányt mutat a feléjük nyújtott lehetőségekkel, tevékenységekkel kapcsolatban, vagyis 

elmondható, hogy a szülők elégedettek a gyermekeiknek biztosított pályaválasztási 

tanácsadással. 

3,81
3,66

4,00

3,56

4,00
Gyermekem széleskörű információt
kapott a pályákról, szakmákról,
képzési lehetőségekről.

A tanácsadás segítette gyermekemet,
hogy jobban megismerje önmagát.

A tanácsadás során figyelembe vették
gyermekem egyéni képességeit.

A tanácsadás segített abban, hogy
helyesen döntsünk az
iskola/pályaválasztásban.

A tanácsadó odafigyelt rám,
segítőkész volt.



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 58 

 

 

Erősségek: 

- A válaszadó szülők magasra értékelték elégedettségüket abban a tekintetben, hogy a 

tanácsadás során figyelembe vették gyermekük egyéni képességeit. (4,00) 

- Szintén maximálisan elégedettek voltak a tanácsadó segítőkész és odafigyelő 

magatartásával. (4,00) 

 

Az önismereti fejlesztés, illetőleg a döntéshozatalban történő segítségnyújtás tekintetében 

fogalmazható meg további fejlesztési cél, mivel ezeken a területeken kis mértékben 

alacsonyabb értéket mutat a szülői elégedettség mértéke. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A pályaválasztási tanácsadás terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A mérés ideje: 

2021. május 10-től 2021. június 10-ig 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálatnál pályaválasztási tanácsadásban részesültek. A kérdőívet 121 tanuló 

töltötte ki. A kitöltők 7. osztályos általános iskolai tanulók voltak. 

A tanulók egyéni és csoportos pályaválasztási tanácsadás szolgáltatásban részesültek. A 

csoportos tanácsadás tanórai keretben az oktatási intézményben valósult meg, az egyéni 

tanácsadás pedig a székhelyintézményben a szülő bevonásával történt. Az elégedettségi 

kérdőíveket kitöltők 46%-a egyéni, 54%-a csoportos tanácsadáson vett részt. 

 

 
24. ábra: JNSZMPSZ A pályaválasztási tanácsadás területén igénybe vett szolgáltatások megoszlása 

121 db 

Elégedettséget mérő kérdőív továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás tevékenységre 

vonatkozóan tanulók részére 

Bővültek a 

választható 

pályákról, 

szakmákról, 

iskolákról való 

ismereteim. 

A tanácsadás 

segített abban, 

hogy többet tudjak 

meg önmagamról 

(képességeimről, 

érdeklődésemről). 

A tanácsadó 

kérdései, 

magyarázatai 

érthetőek voltak 

számomra. 

A tanácsadó 

odafigyelt rám, 

segítőkész volt. 

A tanácsadás 

segített abban, 

hogy helyesen 

döntsek az 

iskola/pályaválasz

tásban. 

Átlag: 3,68 3,53 3,91 3,90 3,74 

 

46%
54%

Egyéni tanácsadásban részesültek (56
fő)

Csoportos tanácsadásban részesültek
(65 fő)
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25. ábra: JNSZMPSZ A pályaválasztási tanácsadáshoz kapcsolódó tanulói elégedettséget mérő kérdőív eredmény 
 

A mérés a tanulói elégedettség mérése során az alábbiak mentén valósult meg: 

A mérés-értékelés munkaközösség által kidolgozott kérdőív papír alapon állt a tanulók 

rendelkezésére. A pályaválasztási tanácsadó munkatársai előzetesen tájékoztatták az érintett 

tanulókat az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a 

székhelyintézmény pályaválasztási tanácsadója által biztosított egyéni és csoportos 

pályaválasztási és továbbtanulási tanácsadás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a válaszadó 

tanulók elégedettségét. 

 

A kitöltő tanulók a pályaválasztási tanácsadással való elégedettségüket 1-től 4-es skálán 

értékelték. A fenti diagram alapján a tanulók elégedettek voltak a számukra biztosított 

pályaválasztási tanácsadással, elégedettségük átlagos értéke 3,75. 

 

Erősségek: 

- Kifejezetten magas a tanulók elégedettsége a tanácsadók magyarázatának, kérdéseinek 

érthetőségével kapcsolatosan. (3,91) 

- Szintén magasan értékelték a tanácsadó segítőkész és odafigyelő magatartásával való 

elégedettségüket. (3,9) 

 

Fejleszthető területként jelenik meg a szakmákról, iskolákról való információnyújtás, az 

önismeret fejlesztés, ami relatíve alacsonyabb elégedettségi értéket kapott. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

 

Intézményi intézkedési terv készítésére szükség nincs egyetlen pedagógiai szakszolgálati 

területen sem, mivel a szolgáltatásra vonatkozó elégedetlenség nem éri el a 3,2 értéket (a 

MÉM Kézikönyvben meghatározottak szerint – 11. o.) 

 

 

 

 

 

 

3,68
3,53

3,91 3,90
3,74 Bővültek a választható pályákról,

szakmákról, iskolákról való ismereteim.

A tanácsadás segített abban, hogy
többet tudjak meg önmagamról
(képességeimről, érdeklődésemről).
A tanácsadó kérdései, magyarázatai
érthetőek voltak számomra.

A tanácsadó odafigyelt rám, segítőkész
volt.

A tanácsadás segített abban, hogy
helyesen döntsek az
iskola/pályaválasztásban.
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II. Székhelyintézmény beszámolója 

Csibi Enikő 

főigazgató 

 

„Vagy találunk ott utat, vagy építünk egyet.” 

/Hannibal/ 

 

1. Bevezetés: 

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

kérdésekkel gazdasági vezető ügyintéző és pénzügyi ügyintéző foglalkozott. Rendszergazda 

felügyelte az informatikai eszközpark működését, intézményi műszaki ügyintéző, intézményi 

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

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

illetve a karbantartási feladatokat (online felületen vezetve), szakszolgálati titkár látta el az 

ügyviteli feladatokat a főigazgatóságon. 

A székhelyintézmény vezetését a főigazgató végezte, beleértve a főigazgatóságon dolgozó 

szakemberek szakmai irányítását és az épület gondozásának követését. A székhelyintézmény 

munkatársai havonta tartották munkacsoport értekezletüket.  

 

Ssz. Idő- 

pontok 

Ülések tervezett témái 

Főigazgatóság 

Dokumentá

ció 

Felelősök Megvalósí 

tás 

1. 2020. 

09.07. 

Alakuló ülés. A Főigazgatóság 

struktúrájának változására 

vonatkozó megbeszélés: gazdasági, 

HR és műszaki ügyintézés összevont 

működése, új munkatárs 

betanításának tervezése, személyi 

változások. 

Munkaügyi paraméterek: HR, 

pénzügy, műszak. 

Munka-, tűz- és balesetvédelem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenléti 

ív 

Emlékez-

tető 

 

 

 

 

 

Főigazga-

tóság   

munkatár-

sai 

Megvaló 

sult 

2. 2020. 

10.26. 

Szeptemberi és októberi 

beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak 

beszámolója: sikerek és nehézségek. 

 

Jelenléti 

ív. 

Emlékez-

tető 

Főigazga-

tóság 

munkatár 

sai 

Megvaló 

sult 

3. 2020. 

11.23. 

Novemberi beszámolók: Aktuális 

HR ügyek, pénzügyek, szakmai 

ügyek, műszak beszámolója. 

Decemberi ügyek közös 

előkészítése. 

 

 

 

 

Jelenléti 

ív. 

Emlékezte

tő 

Főigazgató

-ság 

munkatár-

sai 

 

Megvaló 

sult 
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4. 2020. 

12.14. 

Decemberi beszámolók: Aktuális 

HR ügyek, pénzügyek, szakmai 

ügyek, műszak beszámolója: sikerek 

és nehézségek. 

Közös ünnepünk: December Hónap 

Dolgozója – díj. 

Karácsony ünneplése. 

 

 

 

 

 

Jelenléti 

ív. 

Emlékezte

tő 

Főigazgató

-ság 

munkatár-

sai 

Megvaló 

sult 

5. 2021. 

01.25. 

Januári beszámolók: Aktuális HR 

ügyek, pénzügyek, szakmai ügyek, 

műszak beszámolója: sikerek, 

nehézségek 

Februári ügyek közös előkészítése. 

 

 

 

 

 

Jelenléti 

ív. 

Emlékezte

tő 

Főigazgató

ság 

munkatár 

sai 

Megvaló 

sult 

 

6. 

2021. 

02.22. 

 

Februári beszámolók: Aktuális HR 

ügyek, pénzügyek, szakmai ügyek, 

műszak beszámolója: sikerek, 

nehézségek. 

Márciusi ügyek közös előkészítése. 

 

 

 

 

 

 

Jelenléti 

ív. 

Emlékezte

tő 

 

 

Főigazgató

ság 

munkatár 

sai 

Megvaló 

sult 

7 2021. 

03.29. 

Márciusi beszámolók: Aktuális HR 

ügyek, pénzügyek, szakmai ügyek, 

műszak beszámolója: sikerek, 

nehézségek. 

Áprilisi ügyek közös előkészítése. 

 

 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Emlékeztet

ő 

Főigazgató

ság 

munkatár 

sai 

Megvaló 

sult 

8 2021. 

04.24. 

Áprilisi beszámolók: Aktuális HR 

ügyek, pénzügyek, szakmai ügyek, 

műszak beszámolója: sikerek, 

nehézségek. 

Májusi ügyek közös előkészítése. 

 

Jelenléti ív. 

Emlékeztet

ő 

Főigazgató

ság 

munkatár 

sai 

Megvaló 

sult 

9 2021. 

05.31. 

Májusi beszámolók: Aktuális HR 

ügyek, pénzügyek, szakmai ügyek, 

műszak beszámolója: sikerek, 

nehézségek. 

Júniusi ügyek közös előkészítése. 

Jelenléti 

ív. 

Emlékezte

tő 

Főigazgató

ság 

munkatár 

sai 

Megvaló 

sult 

10. 2021. 

06.07. 

Júniusi beszámolók: Aktuális HR 

ügyek, pénzügyek, szakmai ügyek, 

műszak beszámolója: sikerek, 

nehézségek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenléti 

ív.  

Emlékezte

tő 

Főigazgató

ság 

munkatár 

sai 

Megvaló 

sult 
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11. 2021. 

06.14. 

Nyári szakterületi feladatok 

ütemterveinek közös előkészítése.  

Tanévzáró, és beszámolók 

paramétereinek, megbeszélése, a 

dokumentumok elkészítése. 

Tanévzáró szakmai és pénzügyi 

előkészítése. 

 

Jelenléti 

ív.  

Emlékezte

tő 

 

Főigazgató

ság 

munkatár 

sai 

 

 

Megvaló 

sult 

 

2. Megvalósult kiemelt feladatok a 2020/2021. tanévben 

Ssz. Megvalósult feladatok Határidő Dokumen-

táció 

Felelősök 

1. Az Intézmény Munka-, Tűz- és 

Balesetvédelmi Szabályzatában előírt 

kötelezettségeknek való megfelelés, 

intézkedések kezdeményezése a hiányosságok 

pótlására, az esetleges szabálytalanságok 

korrekciójára vonatkozóan 

 

 

 

 

Folyamatos,  

minden 

hónap 

utolsó 

hétfőjén 

megvalósult  

Intézkedé

si Terv 

megvalós

ítási napló 

bejegyzés

ei 

Csibi Enikő,  

Balázs 

Zoltán 

munkavédel

mi felelős 

2.  Intézményi működési szabályzatok 

felülvizsgálata, szakszerűségük havi 

ellenőrzése 

Megvalósult 

 

Korrigált 

dokumen 

tumok 

Csibi Enikő 

3. Az Integrált Nyomonkövető Rendszer 

Tagintézményekben történő vezetésének 

segítése, annak ellenőrzése, korrekcióra 

vonatkozó javaslattétel (online megvalósított 

folyamat) 

 

 

Havi 

rendszeres 

séggel 

megvalósult 

 

Jegyző-

könyv 

Magyarné 

Kovács 

Ildikó főig. 

helyettes 

4.  HR folyamatok ellenőrzése, KIR feltöltés 

ellenőrzése 

Havi 

rendszeressé

ggel 

megvalósult 

Jelenléti 

ív. 

Jegyző-

könyv 

Emlékez-

tető 

Magyarné 

Kovács 

Ildikó  

 5. Vezetői belső ellenőrzés a 

Székhelyintézményben: 

1. a munkaidő betartása, nyilvántartása, az ügy-

viteli dokumentáció vezetése szabadságkövető 

rendszer vezetése gondnoki, karbantartási 

feladatok ellátásának ellenőrzése, karbantartói  

Heti/napi 

rendszeres 

séggel 

megvalósult 

Napló Csibi Enikő 

főigazgató 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 63 

 

 

6. Karbantartási felület kezelésének ellenőrzése, 

hivatali, bérelt és saját gépjárművek hivatali 

célú használati felületének ellenőrzése, 

informatikai eszközök karbantartásának 

ellenőrzése a teljes intézményben. Takarítási 

napló és tisztítószer felhasználás napi 

rendszeres ellenőrzése. 

Heti 

rendszeres-

séggel 

megvalósult 

Online 

felületek 

(drive) 

Csibi Enikő 

főigazgató 

 

3. Informatikus, intézményi rendszergazda megvalósított feladatai: 

A feladatellátás keretében a rendszergazda biztosította a Székhelyintézmény Főigazgatóság, 

Megyei Szakértői Bizottság, Megyei Pályaválasztási Tanácsadó, Tagintézmények és 

Telephelyek informatikai hálózatának folyamatos működését, a hibák javítását és a lehetőségek 

szerinti fejlesztés kezdeményezését. Rendszeresen biztonsági mentéseket végzett. Az 

informatikai eszközökkel, szoftverekkel kapcsolatos kérdésekre, kérésekre távoli vagy helyi 

segítségnyújtást biztosított. Az intézményi honlapot rendszeresen frissítette, karbantartását 

végezte és időközönként mentést végzett, illetve archivált a honlap védelme és a kapacitását 

átláthatósága érdekében.  

 

Ssz. Megvalósult feladatok Megvalósulás Felelős 

1. 

Informatikai segítségnyújtás a főigazgatóság 

munkacsoportjai és a tagintézmények 

/telephelyek felé. 

Ciklikus, aktuális 

problémákra reagálva 

megvalósult 

rendszer-

gazda 

2. 

A főigazgatóságon és a tagintézményeknél 

/telephelyeknél az informatikai eszközök 

javítása, karbantartása. 

Ciklikus, aktuális 

problémákra reagálva 

megvalósult 

rendszer-

gazda 

3. 

Rendezvényeken, ideértve az online 

értekezleteket is, informatikai segítségnyújtás. 

 

Alkalmanként, soron 

kívül megvalósult  

rendszer-

gazda 

4. 
Oktatási Hivatal oldalára önértékelések, 

továbbképzések felvitele. 

Rendszeresen megvaló-

sult 

rendszer-

gazda 

5. 
Intézményi honlap karbantartása, új elemek és 

beszámolók feltöltése. 

Rendszeresen megvaló-

sult  

rendszer-

gazda 

6. 

Tervezett, meghatározott területeken történő 

partneri elégedettség-mérések kérdőívezése, 

eredmények összegzése. 

2021. május-június 

hónapban teljeskörűen 

megvalósult 

rendszer-

gazda 

7. 

Számítógépes hálózat felügyelete és 

ellenőrzése a főigazgatóságon és a 

tagintézményekben/telephelyeken.  

Periodikusan megvaló-

sult  

rendszer-

gazda 
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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 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 65 

 

 

dologi kiadások során például 2019. szeptember 30. napján a költségvetési előirányzatból 

42.621.775,-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 
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nyilatkoztatási, valamint a járulékbevallásban történő adatszolgáltatási kötelezettség is 

megszűnik. A Jövedelem igazolások határidőben kipostázásra kerültek.  

 

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, 
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lépcsőház felújítását. A Tankerület 2020. évi nyári karbantartási munkák közül a 

Kunhegyesi Tagintézmény parkoló kialakítását engedélyezte.  

 

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 Ft 

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 
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hibákat, problémákat beszélték át a Főigazgatóság munkatársai a tagintézmények 

ügyviteli munkatársaival.  

 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. 
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A gépjármű használatra vonatkozó elektronikus felületet folyamatosan, rendszeresen 

feltöltötte adatokkal, illetve előterjesztette azt a Főigazgató felé, engedélyezésre.   

 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) 

 

4.3 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 

 

1. Személyi feltételek:  

Főállású munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Szilágyi Edit tanácsadó szakpszichológus 

2. Móczáné Tombácz Edit pszichológus 

3. Balogh Boglárka pszichológus 

4. Lázárné Barna Andrea szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, ADOS 

vizsgálatot végző szakember 

5. Kátainé Darók Bernadett pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár 

6. Mihályiné Simon Rita tanulásban akadályozottak pedagógiája- autizmus 

spektrumzavarok pedagógiája szakos gyógypedagógiai 

tanár 

7. Ungi Marianna oligofrénpedagógia-látássérültek pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár, főigazgató-helyettes, 

bizottságvezető 

8. Sáros Anett tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár  

9. Biróné Várhalmi 

Zsuzsanna 

 

gyógypedagógiai asszisztens 
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10. Grenerczy Gyuláné szakszolgálati titkár 

11. Bózsó Anikó szakszolgálati titkár 

12.       Adamecz Judit 

 

Nagy Anikó 

Szilágyi Teodóra 

(szülési szabadságon) 

értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár 

tanácsadó szakpszichológus 

logopédus 

13. Czagány Bernadett 

másik szakszolgálathoz 

távozott 

tanácsadó szakpszichológus 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Bencsik Dóra        heti10 óra konduktor, tanító 

2. Pege Marianna     heti  5 óra tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár 

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

gyógypedagógiai tanár 

4. Markót Imre heti 5 óra logopédus 

5. Halápi Anita heti 2,5 óra  pszichológus 

 

A tanév során érkezett 1 kolléga: Vincze Erzsébet főiskolai hallgató 

         távozott 2 kolléga: Vincze Erzsébet főiskolai hallgató 

                  Czagány Bernadett tanácsadó szakpszichológus 

Létszámmérleg a tanév végén: érkezett 1 fő, távozott 2 fő, mérleg: -1 fő  

Létszám: 14 fő   

  

2. Tárgyi feltételek:  

A vizsgálószobák száma nem biztosítja, hogy minden szobában csak egy szakember vizsgáljon. 

Amikor egy időben két szakember vizsgál, akkor folyamatos szervezésre, a vizsgálatok szoros 

összehangolására és maximális alkalmazkodásra van szükség. Ebben a tanévben a 

Főigazgatóság épületének földszintjén lévő szobák kihasználtsága részleges, mivel az ott 

dolgozó két kolléganő szülési szabadságon van. Amint ők visszajönnek, a szobákra teljes 

időben szükségünk lesz. A vizsgálószobák berendezése megfelelő. A vizsgálóeszköz-

készletünk minőségi és mennyiségi szempontból utolérte a szakterületi protokollban 

meghatározott készletet, az érzékszervi fogyatékosságok vizsgálatához szükséges eszközökkel 

bővítésre szorul. Az informatikai eszközök többnyire működőképesek, karbantartásuk 

megoldott, az Internet szolgáltatás akadozása nehezíti a folyamatos munkát. A szakértői 

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

megfelelő. A dokumentáció tárolására az irattárban, és a rendelkezésre álló egyéb tároló 

helyeken van lehetőség. Az irodaszerek a szükséges mennyiségben rendelkezésre állnak.  

A járványveszély miatt szükségessé vált a fokozott fertőtlenítés, a védőeszközök használata, 

melyhez minden személyi és tárgyi feltétel biztosított, a tanév végére már a szigorítások 

enyhültek.  
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3. Szakszolgálati alapfeladat: megyei szakértői bizottsági tevékenység: 

Ssz Feladat Beszámolási 

időszakban teljesült 

Hatékony- 

ság % 

1. 

 

Az aktuális állapot feltárására irányuló 

vizsgálatok: korai alap+felülvizsgálat, 

egyéb felülvizsgálatok 

Behívott:   1563 fő 

Megjelent: 1154 fő 

                                                      

73 % 

2. Hivatalból indított felülvizsgálatok Behívott:      964 fő 

Megjelent:   747fő                                                   

77 % 

3. A járási szakértői bizottságoktól továbbított 

vizsgálatok, sajátos nevelési igény 

megállapítása vagy kizárása céljából 

Behívott:    429 fő 

Megjelent:  280 fő                                                   

65 % 

4. Országos szakértői bizottságokhoz továbbított 

vizsgálati dokumentáció 

Behívott:    2 fő 

Megjelent:  2 fő                                                   

100 % 

5. Közigazgatási hatósági eljárás keretében 

történő vizsgálatok, felülvizsgálatok 

Behívott:    47 fő 

Megjelent:  20 fő                                                   

42 % 

6. Fellebbezés, I. fokú eljárás Behívott:    14 fő 

Megjelent:  10 fő                                                   

71 % 

7. Szakszolgálati esélyegyenlőségi szakértő 

jelenlétében végzett vizsgálat, amennyiben a 

tagintézményi alapvizsgálat során erre igény 

mutatkozott  

Behívott:     0 fő 

Megjelent:   0 fő                                                   

-  % 

8. Folyamatos figyelemmel kísérés szervezése, 

lebonyolítása 

0 fő - 

9. Helyszíni megfigyelés – az együttnevelhetőség 

irányába (pszichológiai, gyógypedagógiai) 

0 fő - 

10. Helyszíni vizsgálatok gyógypedagógiai 

intézményekben 

Behívott:    0 fő 

Megjelent:  0 fő                                                                            

-  % 

Megjelenési arány a 2020/2021. tanév megjelölt részében:  

               Összes behívott:   1672 fő 

               Összes megjelent: 1233 fő                                  

 

74 % 

Egyéb feladatok: 

 

11. Igazolások kiadása sajátos nevelési igényű 

gyermek, tanuló családja részére a 

jogszabályban meghatározott juttatások és 

kedvezmények igénybevételéhez 

Emelt összegű csp:  15 db  

utazási utalvány:      70 db 

12. Levelek, záradékok, intézménykijelölő 

határozatok kiadása 

 

levél:      313  db 

záradék:   95  db 

intézménykijelölés: 323 db 

13. Elektronikus levelek 2308 db 

14. Szakmai team: esetmegbeszélések, jogszabályi 

változások közzététele, tudásmegosztás, 

aktuális témák feldolgozása 

 

20 alkalom 

 

15. Munkaközösségi foglalkozásokon való 

részvétel 

16 alkalom (online is) 
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16. Telefonos és személyes tanácsadás és 

konzultáció, szakmai ügyelet 

1824 db 

átlag: 76 db/ hét 

 

4. A tanév során megvalósított szakmai programok: 

4.1 Az MSZB által megvalósított pályázati programok a 2020/2021. tanévben 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpont-

ja 

Rendez-

vény 

célcsoport-

ja 

Megvaló-

sítók 
Részt-
vevők 

száma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Szülőcsoport 

(korais) 

2020. 

09.18. 

szülők bizottság 

munkatár

sai 

2 Szülőcsoportunkat 

abból a célból 

szerveztük, hogy 

segítséget nyújtsunk a 

korai gyermekkorban 

felismerhető 

nehézségek 

kezeléséhez, és a 

szülőknek lehetőséget 

teremtsünk a problémák 

megbeszélésére. 

2. Szülőcsoport 

(korais) 

2020. 

09.21. 

szülők bizottság 

munka-

társai 

3 Szülőcsoportunkat 

abból a célból 

szerveztük, hogy 

segítséget nyújtsunk a 

korai gyermekkorban 

felismerhető 

nehézségek 

kezeléséhez, és a 

szülőknek lehetőséget 

teremtsünk a problémák 

megbeszélésére. 

3. Szülőcsoport 

(korais) 

2020. 

09.23. 

szülők bizottság 

munka-

társai 

8 Szülőcsoportunkat 

abból a célból 

szerveztük, hogy 

segítséget nyújtsunk a 

korai gyermekkorban 

felismerhető 

nehézségek 

kezeléséhez, és a 

szülőknek lehetőséget 

teremtsünk a problémák 

megbeszélésére. 

4. Zárókonferen

cia 

2020. 

12.07. 

munkatár-

sak 

pályázati 

vezetők 

 A záró programelemek 

megfelelő szakmai 

színvonalon valósultak 

meg. A megvalósítás 

során felmerülő 

nehézségek, akadályok 
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mellett számos 

hozadéka, eredménye is 

van a hosszantartó, jól 

végzett munkának, és 

ezeket a későbbiekben is 

beépíthetjük a napi 

működésbe.       

5. Záró 

beszámoló 

(online) 

2020. 

12.14. 

munkatár-

sak 

bizottság

vezető 

 A záró programelemek 

megfelelő szakmai 

színvonalon valósultak 

meg. A megvalósítás 

során felmerülő 

nehézségek, akadályok 

mellett számos 

hozadéka, eredménye is 

van a hosszantartó, jól 

végzett munkának, és 

ezeket a későbbiekben is 

beépíthetjük a napi 

működésbe. 

 

4.2 Az MSZB által megvalósított saját programok a 2020/2021. tanévben 

Ssz. Rendez-

vény neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso – 

portja 

Megvaló

sítók 

Részt

vevők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Szakmai 

nap 

2020.10.27. a MSZB 

munkatár

-sai 

vezető 13 fő A szakmai napon 

csoportunk működésére 

rámutató kérdőívek 

kitöltésével 

mentálhigiénés 

indíttatású, irányított 

beszélgetést folytattunk, 

melynek 

eredményeként a 

kollégák teljesítménye 

növekedett. 

2. Karácsonyi 

ünnepség 

2020.12.18. a MSZB 

munka-

társai 

munka-

társak 

  13 fő ünneplés 

 

4.3 Külső rendezvényeken a MSZB munkatársai a 2020/2021. tanévben nem vettek részt. 
 

4.4 A 2020/2021. tanévben  a MSZB tagjai között nem volt továbbtanuló. 
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4.5 Az MSZB munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzése a 2020/2021. 

tanévben 

Ssz Továbbképzésen részt 

vevő munkatárs 

Képzés típusa  Képző 

intézmény  

Képzés 

időinterval-

luma 

1. Kátainé Darók Bernadett 

Ungi Marianna 

Szilágyi Edit 

Felnőtt vizsgálatok 

protokollja 

 2 óra 

2. Mihályiné Simon Rita Ados-tréning Autizmus 

Alapítvány 

on-line 

2020.10.28-31. 

3. Móczáné Tombácz Edit ADI-R konszenzus 

kódolás 

Autizmus 

Alapítvány 

on-line 

2020.11.11-14. 

 

4.6 A szabadon választható 2 nap terhére a MSZB tagjai nem vettek részt továbbképzésen. 

 

4.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában a 2020/2021. tanévben 

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Ungi Marianna 

2. Nevelési tanácsadás - 

3. Logopédia Szilágyi Teodóra 

4. Korai fejlesztés Kátainé Darók Bernadett, Mihályiné Simon Rita 

5. Gyógytestnevelés - 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció - 

7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8.  Intézményi Önértékelés (IÖM) Ungi Marianna 

9. Mérés, értékelés (MÉM) - 

 

4.8 Az MSZB-ből a 2020/2021. tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 

Ssz A távozó szakember neve A távozó szakember 

szakja 

A távozás időpontja 

1. Vincze Erzsébet - 2021. január 

2. Czagány Bernadett pszichológus 2021. aug. 1. 

 

Új kolléga a tanév során a MSZB-ba nem érkezett. 

 

4.9 Sikeres és sikertelen önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és minősítési eljárás a 

tanév során, a MSZB-ban 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Kátainé Darók Bernadett 2021. április 13. S 

2. Ungi Marianna 2021. május 4. S 

3. Mihályiné Simon Rita 2021. május 10. S 
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Ssz Minősítő 

vizsgán/eljárásban 

részt vevő 

szakember neve 

A minősítés 

időpontja 

Célfokozat S=Sikeres 

Ns=Nem 

sikeres 

1. Szilágyi Teodóra 2021. december 4. pedagógus II. fokozat S 

2. Verebélyi Boglárka 2021. december 3. pedagógus II. fokozat S 

 

4.10 Az MSZB által megvalósított 2020/2021. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és 

nehézségei 

Az MSZB tanévi sikerei Az MSZB tanévi nehézségei 

A járványhelyzet miatt kialakult 

munkavégzés (dokumentumelemzéssel 

elkészített szakértői vélemények száma) 

A járványhelyzet miatt kialakult munkavégzés 

szervezése, lebonyolítása, az elkészített 

szakértői vélemények javítása 

Jó kapcsolat a tagintézményekkel (jó 

hangulatú munkaközösségek, telefonos 

egyeztetések) 

A megfelelő óvodai-iskolai elhelyezése, az ezzel 

kapcsolatos ügyintézés 

A szülőktől érkező pozitív visszajelzések, 

az esetleges reklamációk hatékony, 

sikeres kezelése 

A kollégák betegsége miatti hiányzások, 

melyeket nem lehet tervezni, ennek ellenére a 

behívottak vizsgálata  

A mindennapi problémák rugalmas, 

eredményes kezelése, közös megbeszélése 

a team-ben 

Az INYR naprakész vezetése, az új és a külsős 

kollégák bevezetése a folyamatba 

Több szinten történő pozitív 

visszacsatolás partnereinktől, 

kollégáinktól 

A kötelező felülvizsgálat dokumentációjának 

kezelése, a korrekcióra vonatkozó levelezés 

A soron kívüli, tervezhetetlen 

feladatokban való szerepvállalás, 

együttgondolkodás 

Nehézséget okoz a munka megszervezésében, 

hogy Bizottságunknak nincs főállású 

logopédusa 

Az alacsony létszám miatti nehézségek 

sikeres leküzdése 

Az OH által kirendelt vizsgálatok szervezése a 

szoros határidők miatt (beiskolázás, egyéni 

munkarend esetei) 

A csoport kiemelkedő teherbíró képessége 

meghatározott keretek tartásával 

A különleges eljárást igénylő ügyek kezelése, 

megoldása, együttműködés az ellentétes 

érdekek mentén 

 

4.11 Az MSZB megvalósított együttműködései 

Az MSZB partnerei Az együttműködés célja 

Tankerületi Központok dolgozói a gyermekek/tanulók elhelyezése 

A tagintézmények vezetőivel, 

munkatársakkal 

a gyermekek/tanulók ügyének intézése céljából 

A munkaközösségekkel a koordinációs feladatok megvalósítása 

A POK vezetőjével, munkatársaival a kirendelt vizsgálatok és az egyéni 

munkarenddel kapcsolatos ügyek megoldása 

céljából 

A partnerintézmények vezetőivel, 

munkatársaival 

a gyermekek/tanulók ügyének intézése céljából 
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4.12 Kapcsolatok 

 Belső kapcsolatok  
Az aktív együttműködés tovább 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 intézése 

miatt. 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, melyet szorosabb szakmai alapokra helyeztünk a kirendelt és egyéb 

vizsgálatok szervezésével kapcsolatosan. A szakértői bizottság munkájának elismerése a 

partnerektől e kapcsolatok ápolása során egyre többször kerül kifejezésre. 

   

4.13 Az MSZB-ban megvalósított vezetői belső ellenőrzések 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Móczáné Tombácz 

Edit 

bizottságvezető a hivatalból indított felülvizsgálatok 

szervezése, előkészítése rendben, a 

munkatervben meghatározottak szerint 

zajlott 

2. Sáros Anett bizottságvezető a hivatalból indított felülvizsgálatok 

szervezése, az ezzel kapcsolatos levelezés, 

valamint a következő időszak előkészítése 

rendben, a munkatervben meghatározottak 

szerint zajlott 

3. Verebélyi Boglárka bizottságvezető-

helyettes 

a kk vizsgálatok esetén a következő időszak 

előkészítése rendben, a munkatervben 

meghatározottak szerint zajlott  

 

4.14 Innovációk a MSZB-ban a 2020/2021. évben nem voltak. 

 

4.15 A MSZB környezetvédelmi, környezettudatosságot szem előtt tartó intézkedései 

Ssz Környezetvédelmi intézkedések Intézkedések 

eredményei 

1. a szelektív hulladékgyűjtés az épületen belül szükséges megvalósult 

2. a veszélyhelyzet miatt a rendszeres fertőtlenítés a 

környezetvédelemnek megfelelő eszközökkel történjen 

megvalósult 

3. használt papír darálása megvalósult 

4. kétoldalú nyomtatás alkalmazása, illetve az elektronikus levelek 

szelektált nyomtatása 

megvalósult 
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5. energiatakarékos működés: minden lámpa lekapcsolása munka után, 

használaton kívüli eszközök, számítógépek áramtalanítása 

megvalósult 

6. környezetkímélő takarítás: tisztítószerek megválogatása ennek 

megfelelően 

megvalósult 

 

4.16 A 2020/2021. tanévben a MSZB nem fogadott főiskolai hallgatókat. 

 

4.17 Javaslatok, kérések a következő tanévre 

 A tárgyi feltételek javítása érdekében, tekintettel a folyamatos működésre, az emeleti 

vizsgáló szobák és a vezetői szoba légkondicionálására nagy szükségünk lenne. 

 

5. Szakértői vélemény készítési beszámoló, 2021. március 8-tól május 7-ig (online időszak): 

A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 475 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 11 db 

 

6. A tanév összesítő adatai:  
MSZB vizsgálatok száma 1233 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 

 OH által 

kirendelt 

vizsgálatok 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegé-

szítő 

vizsgá-

lat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett felül-

vizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgá-

lat 

Dokumentum 

elemzés  

alapján készített 

szakértői 

vélemény 

Össze-

sen 

Fő 37 373 79 34 747 475 1745 

 

7. A főigazgató-helyettesi feladatok teljesítésének 2020/2021. évi beszámolója: 

 Bevezetés: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 1. sz. főigazgató-

helyettesének feladatai a Szervezeti és Működési Szabályzatban, továbbá a munkaköri 

leírásban foglaltak szerint kerültek megállapításra. Fő feladata a Megyei Szakértői 

Bizottság vezetése, ezen belül a diagnosztikai, és a járási szakértői bizottságok 

tevékenységére irányuló koordinációs feladatok ellátása, a vonatkozó jogszabályok 

előírásait szigorúan betartva, magas szakmai színvonalra törekedve, a szakterületi 

protokoll alapján, az éves munkatervben meghatározottak alapján. Ezen felül a 

főigazgató-helyettesi feladatok teljesítése az alábbiak szerint történik. 

 

 A főigazgató-helyettesi feladatok teljesítésének beszámolója 
- Az 1. számú főigazgató-helyettes feladata a főigazgató munkájának segítése, annak 

hiányzása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel vezeti az Intézményt, a 

Székhelyintézményt.  

- A koronavírus-veszély miatt kialakult helyzetben a vezetőség a megbeszélt 

beosztás szerint végezte el a Covid ügyeletesi feladatokat.  

- 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 Covid-

helyzet kötelező jelentései megfelelően továbbításra kerültek.    

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

ellenőrzése, valamint az igazgatótanács, a munkaközösségek és tagintézmények 

vezetőivel való szakmai együttműködés főigazgató-helyettesként is sikeres. 
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- A szakértői tevékenység szakterületeinek irányítása folyamatos a szakmai 

egyeztetések és a munkaközösségi foglalkozások által. 

- Az EFOP 3.1.6. pályázat beszámolóinak ellenőrzése, továbbítása a pályázat 

szakmai vezetőjének megtörtént. A záró beszámolók elkészítése, ismertetése, 

valamint az online záró konferencián való közreműködés sikeres volt.  

- A tagintézményeink szakértői tevékenységének ellenőrzése előre egyeztetett 

ütemterv szerint. 

 

 Az 1. sz. főigazgató-helyettes, Megyei Szakértői Bizottság bizottságvezető 

munkájának beszámolóját külön dokumentum tartalmazza, mely szerint a 

következő feladatokat látja el 

- a szakszolgálati tevékenységek közül ellátja a megyei szakértői bizottsági 

tevékenység szakmai irányítását, 

- irányítja a járási szakértői tevékenységre vonatkozó megyei koordinációs 

tevékenységet,  

- irányítja és ellenőrzi a Szakértői Bizottsági Tevékenység Munkaközösség 

munkáját, ellenőrzési feladatokat lát el. 

 Az ellenőrzési feladatok ellátása  

Az ellenőrzési feladatok a munkatervben meghatározottak szerint két területen jelennek 

meg; a szakértői bizottság munkájában napi rendszerességgel, valamint a járási szakértői 

bizottsági tevékenységben félévenként. Jelen tanévben a járványhelyzet miatt a járási 

bizottságok esetében az ellenőrzés on-line formában, az eljuttatott dokumentumok 

elemzése alapján történt. 

 Az ellenőrzés folyamata 

Az ellenőrzés során az ellenőrzöttel közölni kell, hogy hol, mit, mikor fog a felettes 

ellenőrizni. 

 Az ellenőrzés a következő terv szerint, pontosan, időben megvalósult 

  A tagintézmény-igazgatók a beküldési határidő (2021. június30.) pontos betartásával 

megküldték ellenőrzésre az 5-5 db, dokumentumelemzéssel készült szakértői véleményt.  

Az ellenőrzési jegyzőkönyvek a nyár folyamán elkészültek, melyet a tagintézmények 

online formában megkaptak. 

Jászapáti Tagintézmény   2021. augusztus 17. 

Jászberényi Tagintézmény  2021. augusztus 17. 

Karcagi Tagintézmény   2021. augusztus 17. 

Kunhegyesi Tagintézmény  2021. augusztus 17. 

Kunszentmártoni Tagintézmény  2021. augusztus 17. 

Tiszaföldvári Telephely   2021. augusztus 17. 

Mezőtúri Tagintézmény   2021. augusztus 17. 

Szolnoki Tagintézmény   2021. augusztus 17. 

Újszászi Telephely   2021. augusztus 17. 

Tiszafüredi Tagintézmény  2021. augusztus 17. 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 2021. augusztus 17. 

Fegyverneki Telephely   2021. augusztus 17. 

- Az ellenőrzés során tapasztaltakat írásban kell rögzíteni, az elkészített ellenőrzési 

jegyzőkönyvek aláírással, pecséttel ellátva kiküldésre kerültek a tagintézmények 

vezetőinek.  

- A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megállapítást, az ellenőrzés során adott 

javaslatot, intézkedést. A tagintézmények dokumentációjának átnézése, 
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aktualizálása a veszélyhelyzetre való tekintettel dokumentumelemzéssel készült 

szakértői vélemények esetében történt meg. Tekintettel az esetlegesen újra 

felmerülő nem jelenléti vizsgálatok lehetőségére, a jegyzőkönyvek tartalmazzák a 

felmerülő hibákat, kiegészítéseket.  

- Az ellenőrzés tapasztalatait (ha szükséges) a kollégákkal egyénileg kell 

megbeszélni, ez jelen helyzetben telefonon történt meg. 

- Az általánosítható tapasztalatokat, a feladatok egyidejű meghatározásával, 

értekezleten összegezni és értékelni kell, melyre a tagintézmények saját 

megbeszélésein, értekezletein került sor. 

 

 Az EFOP 3.1.6. pályázat programjainak megvalósítása, azok lezárása  

A Székhelyintézményben jelen tanévben a záródokumentumok elkészítése, az on-line 

programokra való felkészülés volt a feladat. A főbb tevékenységcsoportok, amelyekben 

a kollégák aktívan részt vállaltak, és amelyekről számos beszámoló készült a következő 

témakörökben valósultak meg:  

- A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek szakmai megújulásának támogatása 

- A minőségi feladatellátáshoz szükséges eszközök biztosítása 

- Az ellátásra szoruló gyermekek, tanulók előmenetelének támogatása 

- Az integrált nevelési formák minőségi továbbfejlesztése 

- A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek társadalmi elfogadásának 

elősegítése. 

 

 Egyéb 

A Munkatervben meghatározott főigazgató-helyettesi feladatok teljesítése ebben az 

időszakban is maradéktalan volt, megfelelően alkalmazkodva a járványhelyzet okozta 

feladatokhoz. Jelen tanévben a járási szakértői bizottságok dokumentációjának 

ellenőrzése on-line formában valósult meg. A tervezett feladatokat szakmailag 

felkészülten, a tevékenység iránti teljes elköteleződéssel, és a vezetőtársak iránti 

lojalitással teljesítettem. A munkatársak és kollégáim segítő munkája a biztosítéka a 

továbbiakban is a teljesíthető és pozitív célok megfogalmazásának, azok elérésének, 

teljesítésének, és a különböző szintű elvárásoknak való megfelelésnek.  

 

8. A beavatkozások eredményességének mérése: 

 

 
Szakértői bizottsági vizsgálatok száma: 110 fő 

Ebből: - 11 %; + 89 % 

 Határidőre elkészült Határidőre nem készült el 

Fő 98 12 

% 89 11 

89%

11%

Határidőre elkészült

Határidőre nem
készült el
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A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

9. Az elégedettség-mérés eredményei. 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság a szakértői bizottsági 

tevékenység terén együttműködik. A kérdőívet összesen 83 partnerintézmény töltötte ki. 
Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

 

 

 

83 db 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

információára

mlással. 

Elégedett 

vagyok a 

szakértői 

vélemények 

információtarta

lmának 

felhasználhatós

ágával. 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

sel: 

Elérhetőség 

terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

sel: 

Kapcsolattartás 

terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

sel: 

Problémakezel

és terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

sel: Szakmai 

segítségnyújtás 

terén 

Átlag: 3,86 3,89 3,87 3,88 3,86 3,89 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 83 db 

 
26. ábra: A JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság a szakértői bizottsági tevékenységhez kapcsolódó 

partnerintézmények körében végzett elégedettség mérő kérdőívek válaszainak eredménye 

Kifejtés, elemzés 

3,86 3,89 3,87 3,88 3,86 3,89
Elégedett vagyok az intézményem és a
szakértői bizottság közötti
információáramlással.

Elégedett vagyok a szakértői
vélemények információtartalmának
felhasználhatóságával.

Elégedett vagyok az intézményem és a
szakértői bizottság közötti
együttműködéssel: Elérhetőség terén

Elégedett vagyok az intézményem és a
szakértői bizottság közötti
együttműködéssel: Kapcsolattartás
terén

Elégedett vagyok az intézményem és a
szakértői bizottság közötti
együttműködéssel: Problémakezelés
terén

Elégedett vagyok az intézményem és a
szakértői bizottság közötti
együttműködéssel: Szakmai
segítségnyújtás terén
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A kérdőívet kitöltők az MSZB illetékességi területén működő köznevelési intézmények köréből 

kerültek ki. Összesen 83 intézmény töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

A kérdőív a következő területeken mérte a partnerek elégedettségét: 

- az SZB. és az intézmények közötti információáramlással 

- a szakértői vélemény információ tartalmának felhasználhatóságával 

- az SZB. elérhetőségével 

- az SZB-vel történő kapcsolattartás terén 

- az SZB. problémakezelése terén 

- az SZB. szakmai segítségnyújtása terén 

Az adott területekre adott értékek közül a maximális elérhető érték 4,00; az egyes területekre 

adott értékek közül a legalacsonyabb: 3,86 (ez két terület esetében), a legmagasabb 3,89 

(szintén két területen). 

A legalacsonyabb értékű területek: 

-   az SZB. és az intézmények közötti információáramlással 

-   az SZB. problémakezelése terén 

A legmagasabb értékű területek: 

-   a szakértői vélemény információ tartalmának felhasználhatóságával 

-   az SZB. szakmai segítségnyújtása terén 

 

Összegzés:  

A kérdőíveket on-line küldtük ki az intézményeknek, és mivel a kitöltés önkéntes volt, ezért a 

visszaküldött véleményeket ezúton is köszönjük. A mérési eredmények azt mutatják, hogy 

partnereink elégedettek a Megyei Szakértői Bizottság szakértői tevékenységével. 

Az információáramlással kapcsolatos nehézségek a partnerintézményekben zajló sokrétű 

feladat és munka miatt merülhetnek fel, mert a szakértői tevékenység nehezen illeszthető be a 

mindennapi pedagógiai folyamatokba.  

A problémakezelés terén a nehézséget az érdekek különbözősége okozhatja, amikor a 

jogszabályi keretek nem engedik a rugalmas döntéshozatalt a partner kérésének megfelelően. 

 

Bizottságunkban szakembereink erőssége a magas szakmai tudás, mely sokrétű tapasztalatra 

épül. A szakértői vélemények magas szintű információ tartalma pedig az előző időszak 

hagyományait követi, a jogszabályok mentén felépítetten jut el partnereinkhez. Ezért 

hatékonyan alkalmazható, a pedagógiai munkát segítő, a különleges bánásmód során felmerülő 

problémákat megoldó információkat tartalmaz. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenységterén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság szakértői bizottsági tevékenység 

szolgáltatásban részesültek. Összesen 55 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 
Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

 

55 db A vizsgálatra 

történő 

behívásról 

szóló értesítés 

érthető volt 

A vizsgálati 

környezettel 

elégedett 

voltam 

Az előzetes 

tájékoztatásban 

a vizsgálat 

folyamatáról 

elegendő 

A szakemberek 

hozzáállásával 

elégedett 

voltam 

A vizsgálat 

segített abban, 

hogy újabb 

információt 

szerezzek 

A vizsgálat 

eredményéről 

pontos, 

részletes, 

érthető 
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információt 

kaptam 

gyermekem 

képességeiről 

tájékoztatást 

kaptam 

Átlag: 3,98 3,98 3,98 4,00 3,98 4,00 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 55 db 

 
27. ábra: JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság a szakértői bizottsági tevékenységhez kapcsolódó szülői 

elégedettség eredménye 

Kifejtés, elemzés 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek/tanulók szülei közül kerültek ki, akik az adott időszakban 

a szakértői vizsgálaton megjelentek (száma: 137). Összesen 55 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet.  

A kérdőív a következő területeken mérte a szülők elégedettségét: 

- a behívásról szóló értesítés érthető volt 

- a vizsgálati környezet megfelelősége  

- a vizsgálat folyamatáról adott információ 

- a szakemberek hozzáállása 

- a gyermek képességeiről szerzett újabb információ általi segítség 

- a vizsgálat eredményéről történő tájékoztatás pontossága, érthetősége 

Az adott területekre adott értékek közül a maximális elérhető érték 4,00; az egyes területekre 

adott értékek közül a legalacsonyabb: 3,98 (ez négy terület esetében), a legmagasabb 4,00 (két 

területen). 

A legalacsonyabb értékű területek: 

-   a behívásról szóló értesítés érthető volt 

-   a vizsgálati környezet megfelelősége  

-   a vizsgálat folyamatáról adott információ 

-   a gyermek képességeiről szerzett újabb információ általi segítség 

A legmagasabb értékű területek: 

3,98 3,98 3,98 4,00 3,98 4,00
A vizsgálatra történő behívásról szóló
értesítés érthető volt.

A vizsgálati környezettel elégedett
voltam

Az előzetes tájékoztatásban a vizsgálat
folyamatáról elegendő információt
kaptam.

A szakemberek hozzáállásával
elégedett voltam.

A vizsgálat segített abban, hogy újabb
információt szerezzek gyermekem
képességeiről.

A vizsgálat eredményéről pontos,
részletes, érthető tájékoztatást kaptam.
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-   a szakemberek hozzáállása 

-   a vizsgálat eredményéről történő tájékoztatás pontossága, érthetősége 

 

Összegzés:  

A kérdőíveket a vizsgálat napján, várakozás közben tölthették ki a szülők, és mivel a kitöltés 

önkéntes volt nem mindenki élt a lehetőséggel. Aki a vizsgálaton részt vett, a gyermekével volt 

elfoglalva, ezért gyakran megfeledkezett a kérdőívről. A mérési eredmények azt mutatják, hogy 

a nálunk megjelent szülők elégedettek a Megyei Szakértői Bizottság szakértői tevékenységével. 

A kapott eredménnyel kapcsolatosan nehézségeket nem tudok megfogalmazni, mivel az 

eredmény számszerűsítve is a teljes elégedettséget támasztja alá. A mégis felmerülő 

problémákat, aktuálisan, a helyzetben orvosoljuk.   

 

Bizottságunkban szakembereink erőssége ezen a területen a szakmai felkészültség mellett az 

értő figyelemmel, megértéssel való odafordulás a szülők tájékoztatása során.  

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság a szakértői bizottsági tevékenység 

területén együttműködik. Az intézmény kliensköréből 9 tanuló töltötte ki.  

 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan tanulók részére 

9 db 

Elegendő tájékoztatást 

kaptam a vizsgálat 

folyamatáról. 

Elégedett vagyok a 

vizsgáló szakember 

hozzáállásával. 

Elégedett vagyok a 

vizsgálat környezetével 

A vizsgálat során újabb 

tapasztalatokat 

szereztem 

képességeimről. 

Átlag: 4,00 4,00 4,00 3,89 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 9 db 

 

 
28. ábra: JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság a szakértői bizottsági tevékenységhez kapcsolódó tanulói 

elégedettség eredménye 

4,00 4,00 4,00 3,89 Elegendő tájékoztatást kaptam a
vizsgálat folyamatáról.

Elégedett vagyok a vizsgáló
szakember hozzáállásával.

Elégedett vagyok a vizsgálat
környezetével

A vizsgálat során újabb
tapasztalatokat szereztem
képességeimről.
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Kifejtés, elemzés 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók közül kerültek ki, akik az adott időszakban a szakértői 

vizsgálaton megjelentek (száma: 137). Összesen 9 tanuló töltötte ki az elégedettségi kérdőívet.  

A kérdőív a következő területeken mérte a szülők elégedettségét: 

- a vizsgálat folyamatáról adott információ 

- a szakemberek hozzáállása 

- a vizsgálati környezet megfelelősége  

- a saját képességeiről szerzett újabb információ  

Az adott területekre adott értékek közül a maximális elérhető érték 4,00; az egyes területekre 

adott értékek közül a legalacsonyabb: 3,89 (ez egy terület esetében), a legmagasabb 4,00 (három 

területen). 

A legalacsonyabb értékű területek: 

- a saját képességeiről szerzett újabb információ  

A legmagasabb értékű területek: 

- a vizsgálat folyamatáról adott információ 

- a szakemberek hozzáállása 

- a vizsgálati környezet megfelelősége  

 

Összegzés:  

A kérdőíveket a vizsgálat napján, azon tanulók tölthették ki, akik 13. életévüket betöltötték, 

valamint diagnózisukat, állapotukat figyelembe véve képesek voltak a kérdések 

megválaszolására. a szülők, Mivel a kitöltés önkéntes volt nem minden megkérdezett tanuló élt 

a lehetőséggel. A mérés eredményéből következtetés azonban csak korlátozottan vonható le, 

mivel a feldolgozandó kérdőívek száma igen alacsony. Természetesen ennek oka az is, hogy a 

Megyei Szakértői Bizottságban megjelenő tanulók szövegértése, képessége a legtöbb esetben 

nem teszi lehetővé az értékelhető kitöltést. 

  

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a nálunk megjelent tanulók szinte maximálisan 

elégedettek a Megyei Szakértői Bizottság szakértői tevékenységével, a vizsgálatok során 

tapasztaltakkal. 

A kapott eredménnyel kapcsolatosan nehézségeket nem tudok megfogalmazni, mivel az 

eredmény számszerűsítve is a teljes elégedettséget támasztja alá. A tanulók vizsgálatakor 

felmerülő problémák a diagnosztikai munka jellegéből adódnak, melyeket a pszichológiai és a 

gyógypedagógiai kompetenciákkal meg kell tudni oldani. 

 

Bizottságunkban szakembereink erőssége ezen a területen szintén a szakmai felkészültség, az 

magas szintű elfogadás, empátia, előítélet-mentes hozzáállás és a szakmában töltött évek 

tapasztalatai.  

 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 
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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 koordinálása, ezeken keresztül a szakszolgálati 

feladatellátás intézményi koordinálása, ellenőrzése.  

Két munkaközösség vezetésében történt változás: a Korai ellátás és a Nevelési tanácsadás 

munkaközösségnek új vezetője lett. A munkaközösségek a munkaterv szerinti feladatokat 

végezték el, minden tervezett munkaközösségi foglalkozás megvalósult online (Zoom vagy 

Meet) módon. A munkaközösségi programok ebben a formában is sokszínűek, tartalmasak, 

változatosak voltak.  Jellemző volt a belső tudásmegosztás, külső, neves előadók meghívása, 

illetve a munkaközösségek együttműködése például a közösen megtartott online foglalkozások 

esetében.  

 

Munkaközösség neve Foglalkozás időpontja 

Nevelési tanácsadás 

munkaközösség 

2020.09.30. 2020.10.14. 2021.04.21. 2021.06.01. 

Kiemelten tehetséges gyermekek 

ellátása / Pályaválasztás 

munkaközösség 

2020.09.23. 2020.10.14. 2021.04.14. 2021.05.17. 

Gyógytestnevelés 

munkaközösség 

2020.09.17. 2020.11.19. 2021.03.18. 2021.06.24. 

Korai ellátás munkaközösség 2020.10. 08. 2020.11.05. 2021.03.23. 2021.05.06. 

Logopédiai munkaközösség 2020.09.10. 2020.11.11. 2021.05.19. 2021.06.09. 

Mérés-értékelés munkaközösség 2020.10.09. 2021.03.09. 2021.06.17.  2021.06.28. 

 

Munkaközösség Megvaló-

sult 

alkalmak 

Tapasztalatok 

Nevelési tanácsadás 4 

 

új ismeretek, tapasztalatok szerzése folyamatos 

szakmai fejlődés igénye igény a szakmai 

egyeztetésre, esetek megbeszélésére 

Tehetség és Pályaválasztás 

munkaközösség  

4 

 

munkaközösségi egyeztetéseket követően: 

tehetséggondozás gyakorlatában változtatások, 

folyamatleírás korrekciója online előadás a NT. 

munkaközösséggel közös szervezésben: 

tanácsadói kompetenciák - ismeretek bővítése. 

NTK konferencia (2021.04.13-15.) 

részvétel a FMPSZ Tehetségkonferenciáján  

Logopédiai 

munkaközösség  

5 (ebből 1 

rendkívüli) 

az INYR szabályzatunk szerinti adminisztráció 

–prezentáció vizsgálati vélemények korrekciója 

műhelyfoglalkozás a FPSZ-tal tudásmegosztás, 

online előadásokkal 
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Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés 

és gondozás 

4 korai ellátás megvalósulása a 

tagintézményekben 

a koraszülöttek intenzív terápiás kórházi 

ellátása, utógondozás (külső előadó) 

konferencián részvétel (SE. Pető András Kar) 

Gyógytestnevelés 4  a KRÉTA-INYR adminisztráció feladatai, 

tapasztalatok megosztása 

a JNSZMPSZ szakembereinek részvétele az 

NPK (online) konferenciáján 

távmunka: lehetőség az innovációra, jó 

gyakorlatok megosztása 

külső előadó, tudásmegosztás 

Mérés-értékelés 

munkaközösség 

4 mérési szakértő előadása az IÖM-mel közös 

munkaközösségi foglalkozáson 

mérési időszak tervezése: a mérések 

előkészítése, a kérdőívek áttekintése, 

korrigálása 

az adatok elemzésének tagintézményi 

kiegészítése (sablon alapján), értelmezése, 

háttér-információk beemelése 

 

 Szakmai megújulás lehetősége, szakmai kompetenciák erősítése, jó gyakorlatok 

megismerése. A tudás belső megosztásával a tagintézményekben dolgozó szakemberek 

módszertani ismereteinek gazdagítása.  

 Neves előadók, elismert szakemberek meghívása a munkaközösségi foglalkozásokra. 

Online konferenciákon való részvétel, szakmai megújulás, fejlődés igénye, lehetőségek 

     

Tapasztalatok 

 A munkaközösségi foglalkozások az idei tanévben online formában valósultak meg, 

szervezésük és előkészítésük megfelelő volt: időben történt a tájékoztatás, a meghívók 

kiküldése. A tagok névsorát, e-mail címeket újból a munkaközösség-vezetőkkel 

ellenőriztük, a korrigált adatokat az informatikus és a Titkárság részére megküldtem. 

 Az online forma lehetőséget nyújtott meghívott előadók, más megyei/fővárosi 

szakszolgálati munkatársak költségmentes meghívására. A meghirdetett konferenciákon 

való részvételt szintén megkönnyítette azok online szervezése. 

 A munkaközösségek áttekintették, aktualizálták a szakszolgálati feladatellátáshoz 

kapcsolódó folyamatleírásokat.  

 Minőségi munka zajlik a munkaközösségekben a kontakt foglalkozások hiányában is. 

 A munkaközösségek munkájában továbbra is fontos szerepet kapott a horizontális 

tanulásra, módszerek, eljárások belső megosztására törekvés. 

 A munkaközösségi foglalkozás beszámolói informatívak voltak, pontosan, a foglalkozást 

követően készültek el. A beszámolók a kisebb javítások / korrekciók megtétele után a 

honlapon is megjelentek. 

 

2. Megvalósult belső vezetői ellenőrzési feladatok: 

2.1 A szakterületek és a tagintézmények, telephelyek belső vezetői ellenőrzése az 1. és 2. 

félévben teljes körűen megvalósult.  

1. ellenőrzési időszak:2020. 11. 09. és 2020. 12. 11. között 
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2. ellenőrzési időszak: 2021. 05. és 2021. 05. 31. között 

- Logopédiai ellátás 

- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

- Nevelési tanácsadás 

- Tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

- Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

- Gyógytestnevelés  

- Iskola-, óvodapszichológiai koordináció (Szolnoki Tagintézményben) 

- Szakértői bizottsági tevékenység dokumentálása az INYR-ben 

A szakterületek ellenőrzése (a pályaválasztást kivéve) online történt, a bekért 

dokumentumok és az INYR alapján. A bekért dokumentumok a szakemberek órarendjei, az 

ellátott csoportok / kliensek száma, névsora, a szakember szakfeladatban ellátott óraszáma, 

valamint a szakterületi vélemények, korai ellátottak esetében a szakértői vélemények és a 

kapcsolódó fejlesztési tervek voltak, valamint (amennyiben készültek) a tagintézmény-

vezetői ellenőrzések jegyzőkönyvei.  

Az INYR- adminisztráció vezetése, a belső szabályzatunk szerinti adminisztráció kiemelt 

fontossággal bír, hiszen e tanévtől kezdve a papír alapú dokumentációt megszüntettük.  

Az ellenőrzésekről szakterületenként, minden esetben iktatott jegyzőkönyvek készültek, 

ezeket az ellenőrzést követően a tagintézményeknek/telephelyeknek a Titkárságon keresztül 

megküldtük. 

 

Tapasztalatok 
A tagintézmények és telephelyek munkatársai az INYR- szabályzatnak megfelelve, 

többnyire pontosan, naprakészen vezetik a munkájukról az elektronikus dokumentumokat. 

A szükséges korrekciókat az ellenőrzési jegyzőkönyvek tartalmazták. Kiemelve néhány 

területet, ahol korrekciókra volt szükség: a csoportos ellátások esetében a nem megfelelő 

csoport választása, pl. intézményi csoport használata a nevesített csoportok helyett a 

gyógytestnevelés esetében; a korai ellátás tanácsadás részének adminisztrációjában javasolt 

változtatások; a tevékenység helyének megválasztása; nevesített csoportok csoportadatok 

vagy jelenléti adatok nélküli helytelen rögzítése - ez esetben épp a kliensnél nem jelenik meg 

ellátás. Előfordultak más feladatellátási helyhez rögzített ellátások is. Az INYR-ben a belső 

intézményi szabályzatunk szerinti, egységesített dokumentáció és ennek tagintézményi 

szintű ellenőrzése révén a fenti hiányosságok, hibázások elkerülhetők, hiszen a tanév elején 

a vezetői ellenőrzése során észlelt hibákat könnyebb javítani, mint egy teljes félév hibás 

adminisztrációját.  

Folyamatos feladatnak tartom a hatékonyabb információ-áramlást a tagintézmények vezetői 

(igazgatótanács) és a szakemberek közt, a többszörösen megvitatott és a szakemberekkel, 

munkaközösségekkel egyeztetett intézményi INYR- szabályzat szerinti adminisztrálást, a 

tagintézmény-vezetői ellenőrzést a Szabályzat szerinti alkalmakkal.  

 

2.2 A szakmai munkaközösségek munkájának ellenőrzése 

A szakmai munkaközösségeken való részvétellel követtem a munkaközösségek munkáját, a 

munkaközösség-vezetők szervezési és megvalósítási feladatait, a munkaközösségekben folyó 

munkát. A munkaközösségek formális ellenőrzése – jegyzőkönyvezéssel – a tanév végén, 2021. 

júniusban valósult meg, a jegyzőkönyv tartalmazta a foglalkozások megtartását, a meghívók és 

beszámolók elkészítését, pontosságát, a munkaközösségekben folyó színvonalas 

tevékenységet, kiemelve két munkaközösséget (logopédia, nevelési tanácsadás). 
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3. Az Intézmény szakmai erőforrásainak folyamatos vizsgálata, HR gondozás: 

 A HR terület ellenőrzése  

A HR-területek a szabályozott folyamat szerint működnek. 

2020. szeptember-októberben: 

Feladatellátási helyek adatainak áttekintése, az új feladatellátási hely átvezetése  

 Személyi anyagok: tanúsítványok, oklevelek, képzések ellenőrzése a KIR-ben 

Szakemberek által ellátott feladatok és óraszámok, végzettség típusok ellenőrzése 

A KIR Személyi nyilvántartásban a statisztikai adatok ellenőrzése, szakmai gyakorlati 

évek frissítése 

Új szakképzettségek, oklevelek rögzítése a KIR-ben 

Új munkavállalók rögzítése a KIR-ben (folyamatos) 

Óvodai jogviszonnyal rendelkező, korai ellátott kliensek áttekintése, ellenőrzésük, 

kivezetésük a KIR-ből, amennyiben ténylegesen óvodát vagy iskolát kezdett a gyermek 

(2020. szeptemberi határidővel). 

 HR gondozás 

Hiányzó szakemberek tagintézményenkénti követése, álláshirdetések feladása, 

interjúztatásban való részvétel. A pályáztatás a távozó szakemberek üres álláshelyeire 

megtörtént: a 2020/2021. tanév első félévében több álláshelyet is meghirdettünk 

(gyógypedagógus, logopédus, pszichológus) és a Szolnoki Tagintézménybe három 

pszichológus szakember, 2021. januártól egy logopédus, a PVT-be 2020/21. tanévben 

egy pályaválasztási tanácsadó (viselkedéselemző) érkezett. 

 Meghirdetett állások 
2021. tavaszán határozatlan, illetve határozott idejű álláshelyek: pszichológus és 

logopédus (Jászapáti, Megyei SZB, Kunhegyes, Kunszentmárton) 

 

3.1 A 2021. augusztusi állománytábla állapota szerint az álláshelyek betöltöttsége és 

megoszlása 

Megnevezés Betöltött státusz Ebből gyesen, vagy 

felmentési idejét tölti 

Pszichológus  29 2 

Gyógypedagógus 46 3 

Logopédus 30 1 

Konduktor 6  

Fejlesztő Pedagógus 8 1 

Gyógytestnevelő 8  

Tehetségkoordinátor 1  

PV tanácsadó 4 1 

Összesen 132 8 

 

4. Képzések, továbbképzések követése, szakvizsga kötelezettség teljesítés ellenőrzése:  

Szakvizsga statisztika (kinevezettek) Fő 

Szakvizsgával rendelkezik 87 

Szakvizsgával nem rendelkezik 17 

Szakvizsgás képzését megkezdte 2020-ban, vagy megkezdi a 

2021/22. tanévben  

10 
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4.1 A 2020/21. tanévben szakvizsgás képzéseken és egyéb képzéseken (hiányterületek) részt 

vevők, illetve a 2021/22. tanév Beiskolázási tervébe fölvett szakemberek 

Alapképzés vagy másoddiploma Fő 

pszichológus 3 fő 

gyógypedagógus/logopédus/szomatopedagógus/szurdope

dagógus 

4 fő 

 

4.2 Beiskolázással, továbbképzésekkel kapcsolatos elvégzett feladatok 

 Az öt évre szóló Továbbképzési program (2019-24) és alprogramjainak – az aktuális 

időszakra a Továbbképzési és a tanévre vonatkozó Beiskolázási terv – megvalósítása 

 Az Intézmény beiskolázási programjának folyamatos gondozása, nyomon követése 

 A 2020/21. tanév beiskolázási tervének megvalósíttatása  

 2021. január-február: A 2021/2022. tanév beiskolázási tervének előkészítése, 

jelentkezések, elbírálás a fenntartói egyeztetések után 

 Fenntartói (financiális) engedélyezés után a Beiskolázási terv intézményi elfogadása, a 

SZTK-nak határidőre történő megküldése 

 A 2020/21. tanévben a szakvizsgás képzések megvalósulásának követése: A 2020-ban 

szakvizsgás képzésre kötelezettek közül mindössze ketten, személyes és családi 

körülményeikre hivatkozva nem kezdték el 2020 szeptemberében a képzésüket, ők a 

2021/22. évi beiskolázásba kerültek be.  

 A rendelkezésre álló képzési támogatásnak az előző évektől eltérően nem volt intézményi 

szinten keretösszege; a Fenntartói döntés értelmében az idei tanévben a tandíj 80 %-át 

kaphatták meg a szakemberek tandíjtámogatásként, ezzel a Fenntartó nagyban hozzájárult 

a szakemberek képzésének megkezdéséhez, az ezzel járó anyagi terheik csökkentéséhez. 

A prioritás az idei tanévben is természetesen a szakvizsga-kötelezettség teljesítése volt, 

hiszen a Szolnoki Tankerületi Központ végzésben jelölte meg a szakvizsga 

megszerzésének határidejét, a jogszabályi követelményeknek megfelelően.  

 A szakvizsgás képzéseken kívül a hiányterületeken (logopédia, 

gyógypedagógia/szomato-pedagógia, pszichológia) egy-egy fő folytat tanulmányokat, 

őket az Intézmény tandíjtámogatással vagy képzési napokkal támogatja. 

 

5. A tagintézményekkel való kapcsolattartás: 

A tagintézményekkel való kapcsolattartás folyamatos: elektronikus levelezés, telefonos, 

személyes megbeszélések útján. A feladatellátásokat érintő szakmai kérdésekben, az INYR-

adminisztrációban, HR-ügyekben, KRÉTA-feladataiban folyamatosan, elektronikus levelezés 

és telefon útján.  Szervezetten az igazgatótanácsi értekezleteken és a munkaközösségi 

foglalkozásokon valósult meg többnyire online formában. 

 

6. KIR-feladatok: 

6.1 Az éves statisztikai adatszolgáltatás elkészítésében való közreműködés és ellenőrzés 

A KIR-STAT megnyitása, így a feltöltés határideje is tolódott egy héttel. A KIR Személyi törzs 

adatainak a KIR-STAT elkészítése előtti ellenőrzését, jogviszony, szakmai gyakorlati idő 

frissítését, a hiányosságok korrigálását elvégeztem. Az adatszolgáltatáshoz a statisztikai 

adatokat a munkavállalói adatoknál ellenőriztem, javítottam. 

A tagintézményi adatszolgáltatás időben beérkezett, az adatok ellenőrzése megtörtént. Az 

esetleges korrekciókat az adatokban a tagintézmény-vezetővel egyeztetett adatbekérés után 

megtettem. A KIR-STAT-ban az adatlapokhoz a struktúrát, lajstromot elkészítettem az 

adatbevitelhez. Az adatokat az adatlapokon rögzítettem, hibajelzés után korrigáltam a 
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vezetőkkel egyeztetve. A munkavállalói adatok exportját Egyedné Erika végezte el. 

Tapasztalat: A KIR-STAT kitöltési útmutatóját / a linket hasznos volt kiküldeni a 

tagintézményeknek, ennek ellenére a típushibák ugyanazok voltak, mint a korábbi években. 

Intézményünk KIR-STAT adatszolgáltatása (adatátadás) az 2020. október 20-ai határidőre 

elkészült.  

Ezt követően határidőre (2020. november 11.) eleget tettünk a Fenntartó által kért 

adatszolgáltatásnak is, melynek elenyésző mértékben volt átfedése a KIR-STAT adatokkal. 

 

6.2    Intézményi gyermekadatok rögzítése a KIR-ben 

2020. januárjától az intézményben a korai ellátásban részesülő, óvodaköteles gyermekeket 

rögzíteni kell, részükre óvodai jogviszonyt kell adni. Ennek felmérése, rögzítése folyamatosan, 

illetve korrekciója szeptemberben, majd áprilisban, az óvodai/iskolai felvételek idejében 

megtörtént. 

 

7. INYR- felület gondozása, ellenőrzése: 

Formái 

1. A felületen (mint adminisztrátor): Az INYR felületen folyamatos ellenőrzés, segítség a 

vezetőknek, szakembereknek. Jogosultságok megadása, felhasználók rögzítésében segítség 

nyújtása.  

2. A tagintézményi feladatellátás ellenőrzései: Az INYR szabályzatunk szerinti adminisztrálás 

ellenőrzése. A kilépő szakalkalmazottak törlése, ellenőrzés. Ellátási lapok megnyitása, előző év 

csoportos ellátásainak lezárása. 

- A PVT adminisztrációjának ellenőrzése  

- Az INYR ellenőrzése a szakértői bizottsági vizsgálatok területén a teljes tanévre 

vonatkozóan 

- Az INYR ellenőrzés a szakszolgálati feladatellátás mindegyikére a második félévre 

vonatkozóan, kiemelten az első félév korrekciós javaslatai, vezetői intézkedési tervek 

megvalósítása. 

- Az ellenőrzés a már említett módon, jegyzőkönyvezve megvalósult. 

 

7.1 Az INYR ellenőrzésének tapasztalatai 

 Csoportos ellátások már láthatók a vezetők (admin. jogosultsággal bírók) számára, 

ellenőrzéskor megkönnyíti a munkát.  

 Felhasználói jogosultságok törlése (távozó szakembereknél): Lezáratlan ellátások még 

előfordultak, ezért fontos az INYR tagintézmény-igazgatói ellenőrzése, még a szakember 

távozása előtt.  

 A szabályzattal egységesült a szakterületi ellátások adminisztrációja, de még így is akadt 

hiányosság, amiket az ellenőrzések jegyzőkönyvei részleteznek. A szakembereink 

többsége lelkiismeretesen és precízen vezeti az INYR-ben az adminisztrációt! 

 

8. KRÉTA- feladatok. Az adatok folyamatos aktualizálása, ellenőrzése: 

A KRÉTA elsődleges munkaügyi adatait folyamatosan rögzítjük, frissítjük.  A feladatfelosztás 

rögzítése tagintézmény-igazgatói feladatkör, az aktuális feladattal a vezetők elkészültek, az 

órarendi feltöltést követően a Kréta-rendszerben az alkalmazotti adatokat, az 

óraszámokat/túlórákat folyamatosan korrigáltam, a fenntartó részére a végleges 

tantárgyfelosztást határidőre megküldtem. A KRÉTÁ-ban az adatokat az új alkalmazottak 

felvitelével, az óraszámok változásával, a túlórákkal stb. folyamatosan javítjuk, egyeztetjük a 

szakterületért felelős hivatali főtanácsos asszonnyal.  További folyamatos feladat minden 

szakalkalmazott esetében aktualizálni a szakfeladatot és az óraszámot érintő változásokat, 
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ezeket rögzíteni a felületen. Ez továbbra is a tagintézmény-igazgatók felelőssége, de az 

intézményi tantárgyfelosztás (ellenőrzés utáni) megküldése tanévkezdéskor és félévkor 

fenntartói (SZTK) elfogadásra, főigazgató-helyettesi feladatomat képezi. 

HR-es feladatom, az elsődleges munkaügyi adatok (végzettségek, oklevelek, besorolás, 

pedagógus fokozat, órakedvezmények stb.) bevitele; javítása megtörtént, illetve folyamatos a 

KRÉTA ellenőrzése, az adatváltozások (pl. új alkalmazottak és szakszolgálati feladataik) 

rögzítése. A Szolnoki Tankerületi Központnak az intézményi adatszolgáltatások határidőre 

megtörténtek. 

 

9. INYR szabályzat gondozása: 

A 2020/2021. tanévben az intézményi véleményezés és elfogadás után hatályba lépett a belső 

INYR-szabályzatunk módosítása. A tagintézményekkel és a munkaközösségekkel 

többszörösen egyeztetve, a szakemberek – a munkaközösség-vezetők és tagintézmény- 

igazgatók/helyettesek által közvetített – javaslatai és véleményezése alapján, a papír alapú 

munkanaplók kiváltására alkalmas formában, eleget téve a „szükséges és elégséges” 

adminisztráció elveinek, az idei tanévtől már csak az INYR-ben dokumentáljuk a szakszolgálati 

feladatainkat, csökkentve ezzel a szakemberek adminisztratív terheit, ugyanakkor elvárva a 

precizitást az INYR-adminisztráció vezetésében. Az INYR-ből letölthető (exportálható) adatok 

az egyedüli hiteles tanügyi dokumentumokat képezik, ezért a szakemberek és a vezetők 

felelőssége is megnövekedett. Ezért is fontos a Szabályzatban rögzítettek végrehajtása, vezetői 

ellenőrzése.  Lezajlott az SZMSZ újbóli ellenőrzése, korrekciója megtörtént.  

 

10. Elégedettség- és eredményességmérés: 

Elkészült a 2021. április hónapra tervezett elégedettségmérési anyagok összeállítása, 

megtörtént a korrekciójuk a MÉM által a kiemelt, ellenőrizni kívánt szakfeladatok területén. A 

MÉM és az IÖM közös munkaközösségi foglalkozásán az elégedettségi mérésekhez egy mérési 

szakértő előadása nyújtott további hasznos ismereteket. 

Az elégedettségmérés a tervezettnél később indult, a személyes ellátás kezdete után, 2021. 

május 10-től négy héten át. A mérést 4 hétre terveztük, az online vagy papír alapú kérdőívezés 

lezajlott, kiértékelése megtörtént, a MÉM beszámolóját képezi.  

Az Eredményesség-mérés előkészítésére a munkaközösségeknek megküldtük a korábbi évek 

mérőeszközeit, lehetőség volt a munkaközösségek általi korrigálásukra. A mérések 

előkészítésére a 2. félév munkaközösségi foglalkozásain került sor. Az eredményességmérés a 

tervezettek szerint lezajlott, kiértékelése tagintézményi / telephelyi szinten megtörtént.  

 

11. Részvétel konferenciákon, rendezvényeken: 

Időpont Szervező, téma 

2021.03.09. NPK szakszolgálati konferenciája 

2021.03.23. SE Pető András Kar Korai ellátás konferencia 

2021.05.17. Tehetségkonferencia 

2021.06.14. JNSZMPSZ A pályaorientáció horizontjai 

 

12. Egyéb: 

 Mesterprogram 

-  „Gyermeknevelési Kisokos” létrehozása az intézményi honlapon, folyamatos 

gondozása Szabó Sebestyén rendszergazda közreműködésével.  

- Ismeretterjesztő cikkek írása a gyermeknevelés különféle problémáiról  

- A nevelési tanácsadás, korai ellátás munkaközösség tagjainak bevonása a munkába  
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- A szakemberek írásainak korrekciója, megjelentetése a kisokos felületén 

- Linkgyűjtemény létrehozása  

- Szakmai műhely az Újszászi Telephelyen team keretében (2021. 06. 23.) a serdülő 

önismereti csoportok témában  

- Önismereti csoportok szervezése (előkészítés, kérdőívek előkészítése) 

- Szülőcsoportok szervezése (előkészítés, promotálás) 

- Szakmai tudásmegosztás (logopédiai munkaközösségi foglalkozáson – előadás) 

 

 

 

IV.1 Megyei Pályaválasztási Tanácsadó 

Császár István 

PVT - vezető 

 

 

1. PVT személyi feltételei:  

Kolléga neve Végzettsége 

Császár István  

PVT csoportvezető 

szakvizsgázott közoktatás vezető, matematika, kémia, pedagógia 

szakos tanár, szakvizsgázott tehetséggondozó koordinátor, 

pályaválasztási tanácsadó 

 

Dóró Anita 

 

viselkedéselemző, pályaválasztási tanácsadó 

Paraginé Boros Ágnes 

magyar szakos középiskolai tanár, közgazdász, munkaügyi szervező, 

szakvizsgázott pedagógus (mentálhigiéné szakirány) pályaválasztási 

tanácsadó 

Szécsi Tibor 
szociálpedagógus, tanácsadó tanár, mentálhigiénés szakember, 

szakvizsgázott pedagógus, pályaválasztási tanácsadó 

 

2. PVT 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 iskolákban végzett egyéni tanácsadás 

Tanácsadást végző 

szakember 

Alkalom Ellátottak száma  

(fő) 

Császár István 18 18 

Dóró Anita 98 90 
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Paraginé Boros Ágnes 138 128 

Szécsi Tibor 180 161 

Összesen: 434 397 

 

Dóró Anita 58 fő esetében (58 alkalommal) hospitált egyéni tanácsadáson. 

Paraginé Boros Ágnes 6 alkalommal, Szécsi Tibor 6 alkalommal mentorálta Dóró Anitát egyéni 

pályaválasztási tanácsadáson. 

 

3.2 Szakszolgálati tagintézményekben a 2020/2021. tanévben a PVT nem végzett egyéni 

tanácsadást. 

 

 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 

 

Egyéb 

 

 

Általános iskola 74 - 1 9 - 

Középiskola 6 4 - - - 

Összesen: 80 4 1 9 - 

 

 3.4 Látogatott intézmények 

Általános iskolák Középiskolák 

1. Abádszalók ÁI. 

2. Besenyszögi ÁI. 

3. Csépa Tiszakürti Körzeti ÁI. Petőfi S. Tag. 

4. Homoki ÁI. 

5. Jászberényi Gr. Apponyi ÁI. 

6. Jászboldogházai Mátyás király ÁI. 

7. Jászjákóhalma IV. Béla ÁI. 

8. Jászladány ÁI. 

9. Kengyel Általános Iskola 

10.  Kőteleki ÁI. 

11.  Kunmadaras ÁI. 

12.  Kunszentmárton ÁI. 

13.  Martfűi ÁI. 

14.  Mezőtúr, Kossuth L. ÁI. 

15.  Mezőtúri Ref. Kollégium 

16.  Mezőtúr, II: Rákóczi F. ÁI. 

17.  Nagykörű Petrovay Gy. Ált. Isk. 

18.  Öcsödi József A. ÁI. 

19.  Pusztamonostor Hábor G. Á,  

20.  Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc ÁI és 

AMI 

21.  Szajol Kölcsey Ferenc ÁI. 

22.  Szolnok, Fiumei u ÁI. 

23.  Szolnok Kassai ÁI. 

44. Karcagi Ref. Nagykun Gimn. 

45. Jászberény Lehel Vezér Gimn. 

46. Jászberény Szt. István Gimn. 

47. Szolnok Magiszter Gimn. 

48. Szolnok Tiszaparti Kat. Gimn. 

49. Szolnok Széchenyi Gimn. 

50. Szolnok Varga K. Gimn. 

51. Szolnok Városi Kollégium 

52. Szolnok Verseghy F. Gimn.  

53. Szolnok Waldorf Gimnázium 

54. Tiszaföldvári Hajnóczy Gimn. 

55. Tiszafüredi Kossuth L. Gimn. 
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24.  Szolnok Kodály ÁI. 

25.  Szolnok Kőrösi Cs. ÁI. 

26.  Szolnok II. Rákóczi F 

27.  Szolnok Szandaszőlősi ÁI 

28.  Szolnok Szegő G. ÁI. 

29.  Szolnok Szent-Györgyi A. ÁI. 

30.  Szolnok Széchenyi Krt. ÁI.  

31.  Szolnok Tiszaparti Kat. ÁI. 

32.  Tiszafüred Szent Imre ÁI. 

33.  Tiszajenő Szt. Imre ÁI. 

34.  Tiszakürti Körzeti ÁI. 

35.  Tiszaroffi ÁI. 

36.  Tiszasülyi ÁI. 

37.  Tiszatenyő Szt. István ÁI. 

38.  Tiszavárkony ÁI. 

39.  Tomajmonostori ÁI. 

40.  Törökszentmiklósi Bethlen G. ÁI. 

41.  Törökszentmiklósi Hunyadi M. ÁI. 

42.  Túrkeve Kaszap N. I. Ált. Isk. 

43.  Újszász ÁI. 

 

3.5 Összesítő táblázat a félévi PVT esetforgalomról 

Beavatkozás formái Alkalom 

száma 

Összesen ellátott 

létszám (fő) 

Egyéni tanácsadás 434 397 

Csoportos tanácsadás 84 1620 

Rendezvényeken információs tanácsadás - - 

Szülői értekezletek 1 6 

Pedagóguskonzultáció 132 132 

Szülőkonzultáció 275 275 

Pályaorientációs nap 9 260 

Összesen: 935 2690 

 

3.6 Online pályaorientációs ellátásba vont tanulólétszám: egyéni és csoportos tanácsadás 

Tanácsadást végző 

szakember 

Alkalom Ellátottak száma  

(fő) 

Császár István 5 140 

Dóró Anita 27 24 

Paraginé Boros Ágnes 31 60 

Szécsi Tibor 50 53 

Összesen: 113 277 

 

4. Konferenciákon, rendezvényeken való részvétel:  

Ssz Rendezvény 

neve 

Időpontja Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

1. Szakképzési 

Workshop 

2020.09.17. Paraginé Boros 

Ágnes 

Szécsi Tibor 

Naprakész információk 

megszerzése, szakmai 

kapcsolatépítés és 
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tapasztalatcsere, szakképzés 

4.0 bevezetése 

tapasztalatainak 

megismerése 

2. 

 

Tanévindító 

Tudásfórum- 

Konferencia és 

kerek-

asztalbeszélgetés 

 

2021.03.10. Császár István 

Dóró Anita 

Paraginé Boros 

Ágnes 

Szécsi Tibor 

Naprakész információk 

megszerzése, szakmai 

kapcsolatépítés és 

tapasztalatcsere. 

3. A pályaválasztás 

horizontjai – 

Online Országos 

Pályaválasztási 

Konferencia  

2021.06.14. Császár István 

Dóró Anita 

Paraginé Boros 

Ágnes 

Szécsi Tibor 

Naprakész információk 

megszerzése, szakmai 

kapcsolatépítés és 

tapasztalatcsere. 

 

5. Pályaválasztási Tanácsadóban végzett vezetői belső ellenőrzések: 

Ssz. Ellenőrzött szakember Ellenőrzést végző vezető 

1. Császár István Magyarné Kovács Ildikó 

2. Dóró Anita Magyarné Kovács Ildikó 

3. Paraginé Boros Ágnes Magyarné Kovács Ildikó 

4. Szécsi Tibor Magyarné Kovács Ildikó 

 

6. Minősítő vizsga, eljárás, szakmai végzettség megszerzése: 

Ssz Minősítő vizsgán/eljárásban 

részt vevő szakember neve 

A minősítés, végzettség 

megszerzésének 

időpontja 

Elért fokozata (sikeres) 

Ns=Nem sikeres  

1. Paraginé Boros Ágnes 2021.06. hó Szakvizsga mentálhigiéné 

szakirányon- S 

2. Szécsi Tibor 2021.06.21-ig Önértékelés - S 

 

7. Képzéseken való részvétel a 2020/2021. tanévben:  

A szakember neve Továbbképzés megnevezése Ideje 

Dóró Anita 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

„Felkészítés a pályaorientációt támogató 

mérőeszköz /POM/ használatára és a 

köznevelésben történő alkalmazására” 

(Oktatási Hivatal programja) 

2020.11.05-19 

 

Császár István 

Dóró Anita 

Paraginé Boros Ágnes 

Szécsi Tibor 

Tehetség és pályaválasztás munkaközösség 

keretében szakmai műhely: Suhajda Csilla 

előadása a tanácsadói kompetenciákról 

2020.10.14. 

 

8. Együttműködés szervezeten belül és kívül: 

Ssz Együttműködő szakmai 

partner 

Együttműködés 

ideje 

Együttműködés formája 
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1. JNSZM PSZ Szolnoki 

Tagintézmény 

Pszichológusok Szakmai 

Teamje 

2021.06.08. Szakmai értekezleten tájékoztatás a 

Pályaválasztási Tanácsadó 

munkájáról, szolgáltatásairól.  

2. JNSZ MPSZ Szakértői 

Bizottság 

folyamatos Együttműködés az SNI-s tanulók 

pályaválasztása terén. 

3. JNSZ Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara 

folyamatos Kölcsönös a szakképzés, középfokú 

beiskolázás, pályaválasztási 

tanácsadás kérdésében.  

4. Szolnoki Szakképzési 

Centrum 

folyamatos Kölcsönös a szakképzés, középfokú 

beiskolázás, pályaválasztási 

tanácsadás kérdésében 

 

9. Innovációk a PVT-ban: 

 POM (pályaorientációs mérőeszköz) bevezetése és kipróbálása. 

 Tájékoztató és szóróanyag tervezése, kidolgozása. 

 Online tanácsadás módszereinek fejlesztése. 

 Új szolgáltatásként online szülői értekezlet bevezetése. 

 Országos mintára előkészített online jelentkezési lap, illetve Facebook csoport 

(jóváhagyásra vár) 

 

10. Eredmények, sikerek a pályaorientációs tevékenységben: 

Eredmények 

 POM (pályaorientációs mérőeszköz) bevezetése és kipróbálása. 

 Új szolgáltatásként online szülői értekezlet, valamint online pályaválasztási óra 

bevezetése. 

 A partner elégedettséget mérő kérdőívet összesen 55 partnerintézmény töltötte ki, jóval 

többen, mint az előző méréskor, amikor 21 intézmény élt a kitöltés lehetőségével. A 

magas kitöltési hajlandóság mutatja, hogy az oktatási és más partner intézményekkel való 

kooperáció hatékonyan működik a pályaválasztási tanácsadás területén. 

 

Nehézségek  

 Akadozó internet és szerver elérés a szobánkban. 

 Online felületek nem épültek ki (Facebook, online jelentkezési lap – Google forms) 

 A pandémia kapcsán bevezetett szabályozások nehezítik a diákok, pedagógusok, iskolák 

„elérését”. 

 A Szakképzési Centrum által megrendezésre kerülő pályaorientációs napok meghiúsulása 

miatt közel 2000 tanulót nem értünk el. 

 

11. A beavatkozások eredményességének mérése: 

  

1% 4%
11%

50%

34%
Eredménytelen

Kevésbé eredményes

Részben eredményes
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Egyéni pályaválasztási tanácsadásban részesített tanulók száma: 290 fő 

Ebből: - 5 %; + 95 % 

 Eredménytelen Kevésbé 

eredményes 

Részben 

eredményes 

Lényegesen 

eredményesebb 

Teljes 

mértékben 

eredményes 

Fő 1 11 32 147 99 

% 1 4 11 50 34 

 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

 

12. Az elégedettség-mérés eredményei: 

A mérés ideje: 

2021. május 10-től 2021. június 10-ig 

 

A kitöltők köre: 

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

Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a pályaválasztási tanácsadás terén 

együttműködik. A kérdőívet összesen 55 partnerintézmény töltötte ki. Ez a kitöltési arány jóval 

magasabb, mint az előző méréskor, mivel akkor 21 intézmény élt a kitöltés lehetőségével. A 

magas kitöltési hajlandóság önmagában is pozitívumként értékelhető, az intézményekkel való 

hatékony kooperációt jelzi. A kitöltést segíthette az is, hogy ebben az évben online formában 

történt, míg a korábbi méréskor papír alapon. 

A kitöltő partnerintézmények elsősorban a megyei alap- és középfokú oktatási intézmények 

köréből kerültek ki. 

 

55 

db 

Elégedettséget mérő kérdőív továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás tevékenységre 

vonatkozóan intézmények részére 

A tanulók 

széleskörű 

információkat 

kaptak a pályákról, 

szakmákról, 

képzési 

lehetőségekről. 

A tanulók 

segítséget kaptak 

önismeretük 

fejlesztéséhez. 

A tanácsadás 

segített abban, 

hogy a tanulók 

érdeklődésüknek 

megfelelően 

döntsenek az 

iskola/pályaválaszt

ásban. 

Elégedett vagyok a 

tanácsadás 

szervezésével, 

lebonyolításával. 

A tanácsadók 

figyelembe vették 

a tanulók egyéni 

képességeit. 

átlag 3,55 3,44 3,55 3,56 3,45 
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29. ábra: A JNSZMPSZ a pályaválasztási tanácsadáshoz kapcsolódó partnerintézményi elégedettséget mérő 

kérdőív eredménye 

 

A mérés az intézményi elégedettség mérése során az alábbiak mentén valósult meg: 

 

A mérés-értékelés munkaközösség által kidolgozott kérdőív online formában állt az 

intézmények rendelkezésére. A kitöltéshez szükséges link e-mailben került kiküldésre az 

intézmények részére. A kérdőív a székhelyintézmény pályaválasztási tanácsadója által 

biztosított pályaválasztási és továbbtanulási tanácsadás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a 

válaszadó intézmények elégedettségét. 

 

A partnerintézmények a pályaválasztási tanácsadással való elégedettségüket 1-től 4-es skálán 

értékelték. Az eredmények alapján elmondható, hogy a partnerintézmények elégedettek a 

kapott szolgáltatással. A diagramon is jól látható, hogy a partnerintézmények elégedettsége 3,5 

átlagos arányt mutat a feléjük nyújtott lehetőségekkel, tevékenységekkel kapcsolatban. 

 

Erősségek: 

- A kérdőívet kitöltő intézmények leginkább a tanácsadások szervezésével és 

lebonyolításával elégedettek. (3,56) 

- Az intézmények úgy ítélik, meg, hogy a tanácsadás erőteljes segítséget nyújtott a 

diákoknak az érdeklődésüknek megfelelő pálya megtalálásában. (3,55) 

- A kitöltők az átlagnál magasabbra értékelték a tanácsadások során biztosított 

információkat a pályákra, szakmákra és képzésekre vonatkozóan. (3,55) 

 

Relatíve alacsonyabb elégedettség mutatkozik az egyéni képességek figyelembe vétele és az 

önismeret fejlesztése tekintetében. Ez azzal is magyarázható, hogy az oktatási intézmények 

esősorban a csoportos tanórai foglalkozások vonatkozásában fogalmazták meg 

elégedettségüket, hiszen az iskolai keretekben erre kerül sor. A csoportos foglalkozás során 

korlátozottabb lehetőség van az egyéni adottságok, képességek figyelembe vételére és az 

önismeret fejlesztésére. 

Célként megfogalmazható, hogy a jövőben növeljük az önismereti elemek arányát a csoportos 

pályaválasztási tanácsadás során, valamint ösztönözzük az iskolákat a kiscsoportos létszámban 

3,55 3,44 3,55 3,56
3,45 A tanulók széleskörű információkat

kaptak a pályákról, szakmákról,
képzési lehetőségekről.

A tanulók segítséget kaptak
önismeretük fejlesztéséhez.

A tanácsadás segített abban, hogy a
tanulók érdeklődésüknek megfelelően
döntsenek az
iskola/pályaválasztásban.
Elégedett vagyok a tanácsadás
szervezésével, lebonyolításával.



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 99 

 

 

történő foglalkozásokra az egyéni igények, adottságok, képességek fokozott figyelembe vétele 

érdekében. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

Szülői elégedettség mérése 

A mérés ideje: 

2021. május 10-től 2021. június 10-ig 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat egyéni pályaválasztási tanácsadás szolgáltatásában 

részesültek. Összesen 32 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet.  
 

32 db 

Elégedettséget mérő kérdőív továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás tevékenységre 

vonatkozóan szülők részére 

Gyermekem széleskörű 

információt kapott a 

pályákról, szakmákról, 

képzési lehetőségekről. 

A tanácsadás 

segítette 

gyermekemet, 

hogy jobban 

megismerje 

önmagát. 

A tanácsadás 

során figyelembe 

vették 

gyermekem 

egyéni 

képességeit. 

A tanácsadás 

segített abban, 

hogy helyesen 

döntsünk az 

iskola/pályaválaszt

ásban. 

A tanácsadó 

odafigyelt 

rám, 

segítőkész 

volt. 

Átlag: 3,81 3,66 4,00 3,56 4,00 

 

 
30. ábra: JNSZMPSZ A pályaválasztási tanácsadáshoz kapcsolódó szülői elégedettséget mérő kérdőív eredménye 

A mérés a szülői elégedettség mérése során az alábbiak mentén valósult meg: 

A mérés-értékelés munkaközösség által kidolgozott kérdőív papír alapon állt a szülők 

rendelkezésére. A pályaválasztási tanácsadó munkatársai előzetesen tájékoztatták az érintett 

szülőket az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a 

székhelyintézmény pályaválasztási tanácsadója által biztosított pályaválasztási és 

továbbtanulási tanácsadás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a válaszadó szülők 

elégedettségét. 

3,81
3,66

4,00

3,56

4,00
Gyermekem széleskörű információt
kapott a pályákról, szakmákról,
képzési lehetőségekről.

A tanácsadás segítette gyermekemet,
hogy jobban megismerje önmagát.

A tanácsadás során figyelembe vették
gyermekem egyéni képességeit.

A tanácsadás segített abban, hogy
helyesen döntsünk az
iskola/pályaválasztásban.

A tanácsadó odafigyelt rám,
segítőkész volt.
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A kitöltő szülők a pályaválasztási tanácsadással való elégedettségüket 1-től 4-es skálán 

értékelték. Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülők elégedettsége 3,8 

átlagos arányt mutat a feléjük nyújtott lehetőségekkel, tevékenységekkel kapcsolatban, vagyis 

elmondható, hogy a szülők elégedettek a gyermekeiknek biztosított pályaválasztási 

tanácsadással. 

 

Erősségek: 

- A válaszadó szülők magasra értékelték elégedettségüket abban a tekintetben, hogy a 

tanácsadás során figyelembe vették gyermekük egyéni képességeit. (4,00) 

- Szintén maximálisan elégedettek voltak a tanácsadó segítőkész és odafigyelő 

magatartásával. (4,00) 

 

Az önismereti fejlesztés, illetőleg a döntéshozatalban történő segítségnyújtás tekintetében 

fogalmazható meg további fejlesztési cél, mivel ezeken a területeken kis mértékben 

alacsonyabb értéket mutat a szülői elégedettség mértéke. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs 

 

Tanulói elégedettség mérése 

A mérés ideje: 

2021. május 10-től 2021. június 10-ig 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálatnál pályaválasztási tanácsadásban részesültek. A kérdőívet 121 tanuló 

töltötte ki. A kitöltők 7. osztályos általános iskolai tanulók voltak. 

A tanulók egyéni és csoportos pályaválasztási tanácsadás szolgáltatásban részesültek. A 

csoportos tanácsadás tanórai keretben az oktatási intézményben valósult meg, az egyéni 

tanácsadás pedig a székhelyintézményben a szülő bevonásával történt. Az elégedettségi 

kérdőíveket kitöltők 46%-a egyéni, 54%-a csoportos tanácsadáson vett részt. 

 

 
31. ábra: JNSZMPSZ A pályaválasztási tanácsadás területén igénybe vett szolgáltatások megoszlása 

 

 

 

46%
54%

Egyéni tanácsadásban részesültek
(56 fő)

Csoportos tanácsadásban részesültek
(65 fő)
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121 db 

Elégedettséget mérő kérdőív továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás tevékenységre 

vonatkozóan tanulók részére 

Bővültek a 

választható 

pályákról, 

szakmákról, 

iskolákról való 

ismereteim. 

A tanácsadás 

segített abban, 

hogy többet 

tudjak meg 

önmagamról 

(képességeimről, 

érdeklődésemről). 

A tanácsadó 

kérdései, 

magyarázatai 

érthetőek voltak 

számomra. 

A tanácsadó 

odafigyelt rám, 

segítőkész volt. 

A tanácsadás 

segített abban, 

hogy helyesen 

döntsek az 

iskola/pályaválasz

tásban. 

Átlag: 3,68 3,53 3,91 3,90 3,74 

 

 
32. ábra: JNSZMPSZ A pályaválasztási tanácsadáshoz kapcsolódó tanulói elégedettséget mérő kérdőív eredménye 

A mérés a tanulói elégedettség mérése során az alábbiak mentén valósult meg: 

 

A mérés-értékelés munkaközösség által kidolgozott kérdőív papír alapon állt a tanulók 

rendelkezésére. A pályaválasztási tanácsadó munkatársai előzetesen tájékoztatták az érintett 

tanulókat az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kérdőív a 

székhelyintézmény pályaválasztási tanácsadója által biztosított egyéni és csoportos 

pályaválasztási és továbbtanulási tanácsadás tevékenységgel kapcsolatosan mérte a válaszadó 

tanulók elégedettségét. 

 

A kitöltő tanulók a pályaválasztási tanácsadással való elégedettségüket 1-től 4-es skálán 

értékelték. A fenti diagram alapján a tanulók elégedettek voltak a számukra biztosított 

pályaválasztási tanácsadással, elégedettségük átlagos értéke 3,75. 

 

Erősségek: 

- Kifejezetten magas a tanulók elégedettsége a tanácsadók magyarázatának, kérdéseinek 

érthetőségével kapcsolatosan. (3,91) 

- Szintén magasan értékelték a tanácsadó segítőkész és odafigyelő magatartásával való 

elégedettségüket. (3,9) 

 

Fejleszthető területként jelenik meg a szakmákról, iskolákról való információnyújtás, az 

önismeret fejlesztés, ami relatíve alacsonyabb elégedettségi értéket kapott. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

3,68
3,53

3,91 3,90
3,74 Bővültek a választható pályákról,

szakmákról, iskolákról való ismereteim.

A tanácsadás segített abban, hogy
többet tudjak meg önmagamról
(képességeimről, érdeklődésemről).
A tanácsadó kérdései, magyarázatai
érthetőek voltak számomra.

A tanácsadó odafigyelt rám, segítőkész
volt.

A tanácsadás segített abban, hogy
helyesen döntsek az
iskola/pályaválasztásban.
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V. Munkaközösségek beszámolói 

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

Kürti Anikó 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés:  

A Korai Fejlesztés Munkaközösség a Jász- nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Tagintézményeiben korai fejlesztés és tanácsadásban dolgozó konduktorok, 

gyógypedagógusok szakmai műhelye. A munkaközösség a helyi sajátosságok figyelembe 

vételével támogatja, segíti a kollégákat abban, hogy színvonalas munkájukkal segíteni tudják 

az ellátásban részt vevő gyerekeket, családjaikat. A folyamatos szakmai megújulást szakmai 

tapasztalatcserékkel, előadásokon való részvételekkel támogatja. A munkaközösségi 

foglalkozások évi 4 alkalommal zajlanak, ennek tartalmát a munkaterv rögzíti. A 2020/2021 –

es tanévben a járványügyi helyzetre való tekintettel, online formában valósultak meg a 

munkaközösségi alkalmak. A munkaközösségi tagok között a kapcsolattartás a 

munkaközösségi foglalkozásokon túl e-mailben, telefonon történik. 

 

2. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dá-

tum 

Foglalkozás 

témája 

Eredmények Nehézségek Résztvevők/ 

fő 

1. 2020.

10.08. 

Bemutatkozás – 

A Tagintézmények 

megismerése a 

korai fejlesztés 

szempontjából 

A korai ellátás minden 

tagintézményben 

megoldott a 

nehézségek ellenére. 

Időt, utat 

spórolhattunk meg, 

miközben 

megismerhettük a 

Tagintézmények 

működését és az ott 

dolgozó 

szakembereket. 

Egyes régiók-

ban a hely-, 

szakember- 

és eszközhi-

ány. 

Az online 

csatlakozás 

minősége 

egyes 

tagintézmény

ekben. 

Magyarné 

Kovács 

Ildikó-

Főigazgató-

helyettes, 

Munkaközöss

ég tagok, 

Delegált 

tagok 

14 fő 

2. 2020.

11.05. 

Koraszülött ellátás 

Magyarországon 

,,A PIC jelentősége, 

szakemberek 

munkája”- Bajnok 

Ildikó konduktor 

előadása 

Nagyon szakszerű, 

színvonalas és 

gyakorlatias volt.  

Betekintést 

nyerhettünk a 

koraszülött ellátásba.  

Szakmai kapcsolatok 

bővülése-ágazatközi 

együttműködés 

 

Az online 

csatlakozás 

minősége 

egyes 

tagintézmény

ekben. 

Magyarné 

Kovács 

Ildikó-

Főigazgató-

helyettes, 

Munkaközöss

ég tagok 

Delegált 

tagok, 

12 fő 

3. 2021.

03.23. 

A Családbarát 

Ország Nonprofit 

Közhasznú Kft és a 

Sokoldalú, 

színvonalas 

A 

képzésekhez, 

konferenciák

Magyarné 

Kovács 

Ildikó-
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Semmelweis 

Egyetem Pető 

András Pedagógiai 

Intézete 

szervezésében a  

„A kora 

gyermekkori 

intervenció 

ágazatközi 

fejlesztése” 

elnevezésű kiemelt 

projekt keretében 

megvalósuló online 

előadások: 

„A  fejlődésbeli 

rendellenességek 

felismerése, illetve 

a gyermek 

fejlődésének 

nyomon 

követése”címmel 

tájékoztatás, tartalmas 

előadások. 

A képzési lehetőség 

illeszkedik a korais 

szakemberek 

profiljába. 

hoz kapott 

támogatást (2 

nap) többen 

már 

felhasználtuk, 

mire a projekt 

keretében 

szervezett 

Gyermekút 

képzésről  

értesültünk.  

 

Az online 

csatlakozás 

minősége 

egyes 

tagintézmény

ekben 

Főigazgató-

helyettes, 

Munkaközöss

ég tagok 

12 fő 

4. 2021.

05.06. 

Az éves munka 

tapasztalatainak 

megosztása, 

különös tekintettel 

az online 

megvalósításra 

 

Képzések 

keretében 

megismert vizsgáló 

módszerek, 

terápiák 

ismertetése, 

tudásmegosztás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszeres 

visszajelzés a 

szülőktől. 

 

 

 

 

Változatos, rövid 

előadásokat 

hallhattunk, melyek 

többletismeretet 

nyújtottak. 

Hasznos volt a 

különböző vizsgáló 

módszerek, terápiák 

megismerése, 

összehasonlítása. A 

képzésen 

résztvevő kollégák 

tudásaiknak, saját 

tapasztalatainak és jó 

gyakorlatainak 

megosztása. 

Módszertani 

gazdagodás. 

Színvonalas 

tájékoztatást 

hallottunk. 

A személyes 

szakmai 

kapcsolat 

hiánya a 

korais 

szakemberek 

között. 

Az 

eredményes 

online munka 

kidolgozása, 

megvalósítás

a egyes 

esetekben. 

 

Az internet 

akadozása. 

 

Magyarné 

Kovács 

Ildikó-

Főigazgató-

helyettes, 

Munkaközöss

ég tagok, 

Delegált 

tagok 

13 ő 
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- Bálint Orsolya: 

A Huple-

speciális 

balanszterápiás 

képzés 

tapasztalatai, 

jelentősége a 

korai ellátásban 

- Deli Gabriella: 

Felkészítés a 

szenzoros 

feldolgozási 

rendellenessége

k 

szűrésére képzé

s ismertetése 

- Varga Mária, 

Tóth Judit:  

Bayley-III. 

képzés 

ismertetése 

- Csete Olga: 

Minősülés a 

korai ellátás 

területén – saját 

élmény 

megosztása  

„Sikerélményként 

éltem át a szakmailag 

elismert 

munkatársam 

minősítéséről 

szóló, motiváló 

élménybeszámolóját.” 

Nagy segítség a 

minősülésre váró 

korais 

szakembereknek. 

 

3. A munkaközösség szakterületet irányító tevékenységének leírása:  

 Előadások szervezése, megvalósítása 

 Szakmai sikerek, tapasztalatok megosztása a minősülés terén 

 Új szakmai kapcsolatok építése, ágazatok közötti összefogás erősítése 

 Szakmai ismeretek bővítése –képzéseken szerzett tudás megosztása 

 Lehetőség biztosítása tapasztalatcserére, egymás munkájának támogatása  

 Szemléletformálás – az egységes korai intervenció jelentőségének tudatosítása 

 

4. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre: 

A Korai fejlesztés éve kapcsán ötletek, javaslatok a megyei szintű rendezvényekre: 

 Ellátások, juttatások rendszere (GYED, GYES, GYOD, emelt családi pótlék stb.) Mikor, 

ki, hol, hogyan tudja igényelni, elintézni? –  MEGHÍVOTT ELŐADÓ 

 A JNSZMPSZ tagintézményeiben különböző területeken dolgozó, korai korosztály 

kapcsán érintett szakemberek (nem csak munkaközösség tagok) találkozója- Főigazgató 

Asszony valamint a Megyei Szakértői Bizottság szakembereinek közreműködésével. 
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Kérdezz-felelek: szakmai kérdések tisztázása 

 

5. Kérés:  

 A munkaközösség tagjai továbbra is nyitottak a képzésekre, tudások folyamatos 

megújítására.  

 A korai fejlesztés terén előforduló nehézségek miatt szeretnénk átfogóbb ismeretre szert 

tenni evés, etetés és autizmus téren. 

 Szeretnénk, ha az alábbi terápiákra, képzésekre támogatott formában lenne lehetőségünk: 

- JÓlenni etetési és evészavarok komplex korai terápiájának elméleti és gyakorlati 

alapjai-Korai Fejlesztő Központ 

- Autizmus témában szervezett kurzusok a Vadaskert Alapítvány szervezésében 

 2020/2021. tanévre 20.000.-Ft ot kapott a munkaközösség, melyet még nem költöttünk 

el. Közösségi program helyett ezt az összeget szeretnénk az alábbiakra fordítani: 

- A 2021/2022 tanév tervezett első találkozóján előadó 2 szakember számára 2500-

2500.- Ft összegben szerény köszönő ajándékot szeretnénk venni. 

- 2022. március 3-án látogatás tervezünk a JNSZMPSZ Kunszentmártoni 

Tagintézményében - a találkozó alkalmából gazdagítanánk a tagintézmény 

felszereltségét szakmai könyv/játék/bármely hasznosítható eszköz formájában 

melyre kb. 15000 Ft-ot költenénk még ebben az évben. (Jövő év márciusában 

kerülne átadásra) 

2022 első félévben: 

- A Kunszentmártoni Tagintézménybe meghívott logopédus kolléganőnek egy 

csokor virággal köszönnénk meg együttműködését, tapasztalatainak megosztását – 

2500.-Ft 

- A 2022. 03.16-ára tervezett előadás díja várhatóan 20.000 Ft+utazási költség, mely 

program a Logopédiai Munkaközösséggel közösen zajlik, a költségeket is 

megosztanánk. 

 

 

 

V.2 Szakértői Bizottsági Tevékenység Munkaközösség 

Lázárné Barna Andrea 

munkaközösség-vezető 

 

1. Bevezetés:  

A munkaközösség általános célkitűzései közé tartozott, hogy a Megyei Szakértői Bizottság 

koordinációs feladatait támogassa. Nyomon kövesse a jogszabályi változásokat, melyek 

folyamatában beépítésre kerültek a mindennapos munkafolyamatokba. Szakmailag 

együttműködött a Megyei szakértői Bizottság és Tagintézményeink kollégáival, vezetőségével, 

más munkaközösségekkel. Törekedtünk a hatékony, tartalmas, szakmai, költségkímélő, 

minőségi munkavégzésre a szakértői bizottsági feladatellátás területén. A szakmai munka 

alapját képező (folyamatszabályozás), valamint eredményességét, elégedettségét mérő 

dokumentumokat áttekintettük, korrekciós javaslatainkat megfogalmaztuk. Továbbá speciális 

célkitűzéseink voltak a járási szakértői bizottság szakmai működésének megerősítése, az 

együttműködés, team munka megerősítése, hatékonyságának javítása. Az alkalmazott 

vizsgálati eljárások, diagnosztikai munka támogatása, fejlesztése, a szakmai kompetencia 

megerősítése, új ismereteink átadása egymásnak. Kreatív, rugalmas, konstruktív gondolkodás 
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erősítése a kitűzött célok megvalósítása, a felmerülő problémák megoldása érdekében, valamint 

a pedagógus kompetenciaterületek elvárásainak való megfelelés támogatása. A 

munkaközösség-vezető feladata volt a hospitálás megszervezése az Önértékelési 

Munkaközösséggel együttműködve. A munkafolyamatokban a megoldásközpontú szemlélet 

érvényesülésére törekedtünk. A találkozók a 2020/2021. tanévben - a járványhelyzetre való 

tekintettel - online foglalkozások keretében valósultak meg összesen négy alkalommal, a 

munkatervben meghatározott időpontokban, ettől egy alkalommal tértünk el.   

 

2. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás témája Eredmények Nehézségek Részt

vevők

/fő 

1. 2020. 

09.17. 

A szakértői bizottsági 

tevékenységet érintő 

törvényi változások 

áttekintése, 

megbeszélése, a 

tankötelezettség 

megkezdése alóli 

felmentéssel 

kapcsolatos 

tájékoztatás. 

Aktualitások, a 

2020/2021. tanév 

feladatainak 

megbeszélése. 

A jogszabályi 

változások 

megbeszélése, kevés 

változás. 

A BTMN mentesítés, 

javaslatok 

megfogalmazása, 

korrekciója. 

Új formanyomtat-

ványok. 

Többletkötelezettség

-vállalás eredménye: 

DSM-5 Referencia 

Kézikönyv. 

1.sz. melléklet 

hatályon kívül 

helyezése, mit 

használjunk  

vizsgálatkérő 

nyomtatvány-

ként. 

20 fő 

2. 2020. 

11.19. 

BTMN 

dokumentációban 

történt változások 

tapasztalatainak 

áttekintése Főigazgató-

helyettes Asszony 

vezetésével. 

BNO kódok rendszere. 

Lelet alapján készülő 

szakértői vélemények 

áttekintése. 

DSM-5 Referencia 

Kézikönyv 

használatának 

áttekintése, abban 

való tájékozódás, 

ismeretek 

hasznosíthatósága. 

BTMN szakmai 

dokumentáció 

ellenőrzés 

tapasztalatainak 

megosztása, a 

változtatásokkal 

kapcsolatosan 

egységesítés. 

A 18 hónapnál 

fiatalabb 

gyermekeket érintő, 

szakorvosi lelet, 

zárójelentés alapján 

készülő szakértői 

vélemények formai 

és tartalmi 

Lelet alapján 

készülő 

szakértői 

véleményben a 

BNO kód 

használata, azok 

ismerete 

nehézséget 

okoz. 

20 fő 
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követelményeinek 

megbeszélése, a 

felülvizsgálatuk 

rendjének 

egységesítése. 

3. 2021. 

02.18. 

Az Oktatási Hivatal 

által kirendelt, a 

tankötelezettség 

megkezdése alóli 

felmentéssel / az 

óvodáztatás 

meghosszabbítására 

irányuló vizsgálatok 

tapasztalatainak 

megbeszélése 

Főigazgató-helyettes 

Asszony vezetésével. 

Esetmegbeszélés. 

A tankötelezettség 

megkezdése alóli 

felmentés/óvodázta-

tás meghosszabbí-

tására irányuló, 

Oktatási Hivatal 

(OH) által kirendelt 

vizsgálatok 

tapasztalatainak 

megosztása, 

összegyűjtése. 

A tagintézmények, 

telephelyek által 

hozott esetek 

megbeszélése, 

tapasztalatcsere, 

információátadás. 

Az eseteknél 

tagintézményen

ként más-más 

szempontok 

kerülhetnek 

előtérbe, vagy 

más-más 

szempontot is 

figyelembe kell 

venni. 

 

18 fő 

4. 2021. 

05.13. 

Szakmai 

könyvgyűjtemény 

összeállítása. 

Felnőtt vizsgálatok a 

szakértői bizottsági 

tevékenységben. 

Tanév tapasztalatainak 

összegzése, értékelése. 

Az éves szakmai 

találkozók során 

történtek 

összefoglalása, 

eredmények 

összegyűjtése. 

A felnőtt 

vizsgálatokkal 

kapcsolatos 

ismeretek átadása. 

Szakmai szempontok 

átgondolása a 

diagnózis felállítása 

során. 

Szakmai 

könyvgyűjtemény 

áttekintése, 

továbbítása a 

munkaközösségi 

tagok számára. 

Még kevés 

információ a 

felnőttek 

vizsgálatával 

kapcsolatosan, 

vizsgáló 

eszközök 

hiánya, képzés 

(erre való 

felkészítés) 

hiánya 

bizonytalanságo

t okoz. 

22 fő 

 

3. A munkaközösség szakterületet irányító tevékenységének leírása:  

Az online találkozók sikeresen megvalósultak. A foglalkozásokon egyre többen jelentek meg. 

A létszám a kiküldött meghívók számát takarja, ám egy-egy helyen két, esetlegesen három fő 

is részt vett a találkozón. A tanév során a járványhelyzetre való tekintettel a tervezett 

intézménylátogatás (Kunszentmártoni Tagintézmény) nem tudott megvalósulni. Tartalmilag a 

tervezett feladatokhoz mellett igyekeztünk mindig az aktualitásokhoz is igazodni, azokkal 
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kapcsolatos ismeretinket átadni, bővíteni. A csoport e-mail folyamatosan működött, egyre 

többet vették igénybe a munkaközösségi tagok. Az összegyűjtött szakmai anyag a találkozók 

utáni időszakra is lehetőséget adtak az ismeretek gazdagítására, a folyamatos megújulásra, 

esetlegesen az egyéni érdeklődési terület bővítésére. Szükség esetén Főigazgató-Asszony 

közreműködésével lehetőség volt szakmai állásfoglalás kérésére is, mely ismereteket 

igyekeztünk a mindennapos munkába beépíteni. A dokumentumaink áttekintése, a 

folyamatszabályozás aktualizálása, bővítése, az eredményességmérés, és elégedettségmérés 

dokumentumainak áttekintése, korrekciója, használata, az esetmegbeszélések, az új 

formanyomtatványok készítése mind-mind a szakmai munka alapjául, támogatására szolgált. 

Sikeresnek mondható az online kapcsolattartás formája, keretei, ám egyben a személyes kontakt 

találkozók előnyeit háttérbe szorította. A találkozókon a Főigazgató-Asszony és a 

Bizottságvezető-Asszony szakmai támogatására, személyes segítségére folyamatosan 

támaszkodhattunk, és többször éltünk is ezzel a lehetőséggel. 

 

4. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre: 

Tárgyi feltételek további biztosítása (laptop, interaktív tábla, internet, A/4 lap, fénymásoló). 

Amennyiben lehetőség van a személyes találkozások –ha nem is minden alkalommal – 

visszaállítása. 

 

 

 

V.3 Nevelési Tanácsadás Munkaközösség 

V. Szabó Tünde 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés:  

A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadás Munkaközösség célja az 

Intézményben folyó nevelési tanácsadás szolgáltatásban dolgozó pedagógusok 

(gyógypedagógusok, pszichológusok) szakmai munkájának összefogása, segítése; valamint 

javaslatok megfogalmazásával közreműködés az Intézmény szakmai munkájában a nevelési 

tanácsadási folyamatok szervezését, irányítását érintő kérdésekben. 

Ezen célok megvalósítása érdekében évente 4 munkaközösségi foglalkozás valósul meg a 

tagintézményi delegált tagok és az érdeklődő kollégák részvételével, melyből egy, 

hagyományosan külső intézmény meglátogatása révén megvalósuló tapasztalatcsere. Ebben a 

tanévben a járványhelyzet miatti rendkívüli intézkedések okán ezek az összejövetelek online 

formában valósultak meg. A tervezett külső intézménylátogatást el kellett halasztani, helyette 

más program került megvalósításra. 

 

2. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz Dátum Foglalkozás 

témája 

Eredmények Nehézségek Résztvevők/fő 

1. 2020. 

09.30. 

 

Nevelési tanácsadás 

a megyénkben 

A Tagintézmények-

ben megvalósuló 

nevelési tanácsadás 

Aktuális 

helyzetkép 

nyerése a 

szakterületről 

 

A munkaközös-

ség személyi 

összetételének 

változásai miatt 

különösen 

14 fő 
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szakterület 

személyi, tárgyi 

felteleinek és a 

klienseknek 

nyújtott 

szolgáltatások 

bemutatása a 

munkaközösségi 

tagok által 

Fejlesztési 

lehetőségek, új 

szolgáltatási 

formák 

bevezetésére 

ötletek nyerése 

 

 

hiányzott a 

személyes 

találkozás a 

munkaközösségi 

tagok számára 

Az online 

kapcsolódás 

még nem volt 

zökkenőmentes 

2. 2020. 

10.14. 

 

Tanácsadók az 

elvárások 

tengerében  

Digitalizálható-e a 

tanácsadás? 

(A Tehetséggondo-

zás/ Pályaválasztási 

Tanácsadás 

Munkaközösséggel 

közös szervezés-

ben) 

Dr. Suhajda Csilla 

egyetemi oktató 

előadása 

Átfogó képet 

kaptunk a 

tanácsadói munka 

sokszínűségéről, 

a tanácsdóval 

szembeni 

elvárásokról, a 

tanácsadó 

lényeges 

kompetenciáiról; 

 

Lehetőség az 

online ellátás 

kihívásainak 

interaktív 

megbeszélésére 

nem volt 24 fő 

3. 2021. 

04.21. 

 

A serdülőkkel 

folytatott munka: 

aktualitások és 

módszertani ötletek 

megosztása 

 

Bencsik Mária 

Bernadett 

pszichológusként a 

serdülők online 

ellátásában szerzett 

tapasztalatok, 

ötletek 

 

Debreczeniné 

Simon Marianna 

gyógypedagógus a 

serdülők 

fejlesztésének 

tapasztalatai, 

komplex szemlélete 

 

Kóródi Anikó 

pszichológus saját 

Belső 

tudásmegosztás 

révén egymástól 

tanulás  

 

 

Saját élményű 

tapasztalatok 

megosztása révén 

gyakorlati 

ötletek, 

közvetlenül 

felhasználható 

módszertani 

segítség a 

serdülőkkel 

folytatott 

munkához 

 

 

 

 

 

nem volt 19 fő 
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innovációjának 

bemutatása a 

megküzdési 

stratégiák, érzelmi 

intelligencia 

fejlesztésére 

készített 

eszközkészlet 

 

V. Szabó Tünde 

pszichológus az 

Élettér-teszt 

diagnosztikus és 

terápiás 

alkalmazása a 

serdülőkkel való 

munkában 

 

4. 2021. 

06.01. 

 

A DSZIT terápia 

alkalmazása a 

nevelési 

tanácsadásban 

Arató Domonkos 

DSZIT Alapítvány 

alapító tagjának és 

képzőjének 

előadása 

 

A DSZIT terápia 

komplex 

szemléletének, 

elméleti hátterének 

és terápiás-

módszertani 

gyakorlatának 

megismerése, 

gyakorlati 

bemutatása egyedi 

esetekről készült 

felvételeken 

keresztül 

A Dinamikus 

Szenzoros 

Integrációs 

Terápia 

megismerése 

 

A kollégák 

motiválása a 

képzés, szakmai 

fejlődés iránt 

 

A terápiás 

komplex 

szemlélet 

erősítése 

 

A felmerülő 

problémák 

korszerű 

diagnosztikus 

megközelítésének 

megismerése 

nem volt 25 fő 

 

3. A munkaközösség szakterületet irányító tevékenységének leírása:  

A járványhelyzet miatt a Munkaközösség közreműködése az Intézmény nevelési tanácsadást 

érintő szakmai feladataiban a tagok online formában történő kapcsolattartása révén valósult 

meg. Így kerültek átdolgozásra a nevelési tanácsadás szakterület folyamatszabályzó, valamint 

az eredményességmérő (gyógypedagógiai fejlesztésre és pszichés ellátásra vonatkozó) 

dokumentumai. 
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Újként vállalt feladatunk - az intézményi önértékelésben részt vevő kollégák szakmai segítése 

- is online formában tudott megvalósulni. Ebben a tanévben Gazdig Dóra és Krómi Zoltánné 

önértékelési folyamatában vettek részt munkaközösségi tagjaink. 

A tanév során a felmerülő aktuális kérdések és feladatok kapcsán folyamatos volt a 

munkaközösségi tagok közti együttműködés. A kollégák visszajelzései, az általuk felvetett 

szakmai nehézségek alapján körvonalazódtak a következő tanévi munkaközösségi 

foglalkozások témái is. 

A tavaly létrehozott online felületen megosztott szakmai tartalmak, módszertani segédanyagok, 

szülőknek küldhető szakmai anyagok tovább bővültek és minden kolléga számára 

hozzáférhetők voltak. 

A Tehetséggondozás/Pályaválasztási Munkaközösséggel történő közös programszervezés 

lehetővé tette, hogy a 2020. évi többletkötelezettség-vállalásra szánt összegből a 

Munkaközösség három szakkönyvet is vásároljon, melyek „vándorolnak” az egyes 

Tagintézmények között. 

 

4. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre: 

Javasoljuk a jelen tanévben átdolgozott eredményességmérők gyakorlati kipróbálásáról a 

szakterületen dolgozó kollégáktól visszajelzések gyűjtését, illetve a tapasztalatok 

függvényében esetleges módosításuk elvégzését. 

A munkaközösségi foglalkozások megvalósítására természetesen elsősorban a személyes 

kontakt formát szeretnénk fenntartani, de örülünk a rugalmasságnak, ami lehetővé teszi az 

online lebonyolítást is, mivel azt tapasztaltuk, hogy előadás jellegű programok esetében jól 

beválik, mivel több résztvevő költséghatékony részvételére ad lehetőséget. 

A jelenlegi költségkeret egy külső előadó meghívását, honorálását teszi lehetővé (jelen 

tanévben a második külső előadónk ellenszolgáltatás nélkül állt rendelkezésünkre). 

Megemelésével több lehetőségünk lenne a munkaközösségi foglalkozások gazdagítására. 

 

 

 

V.4 Logopédia munkaközösség 

Szabó Katalin 

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 2020-2021. tanévben 5 munkaközösségi foglalkozás online formában valósult meg (a 

járványügyi helyzetre való tekintettel), ezek közül 1 alkalommal rendkívüli munkaközösségi 

értekezletet tartottunk. A munkaközösségi tagok között a kapcsolattartás a munkaközösségi 

foglalkozásokon túl e-mailen, ill. telefonon keresztül történik. 
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2. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz Dá-

tum 

Foglalkozás 

témája 

Eredmények Nehézségek Résztvevők/fő 

1. 2020. 

09.10. 

Csibi Enikő 

Főigazgató 

tájékoztatója a 

tagintézmények-

igazgatói, 

telephelyvezetői és 

a logopédusok felé 

a Megyei Szakértői 

Bizottság 

logopédiai 

vizsgálatokat érintő 

jelenlegi 

helyzetéről, illetve a 

járási szakértői 

bizottságokban 

elvégzendő 

logopédiai 

vizsgálatok 

jelentőségéről. 

- Az 5 évesek 

szűrésének 

eddigi 

tapasztalatai 

- A 3 évesek 

szűrésének 

megszervezése 

- INYR 

folyamatszabá-

lyozás a 

logopédiai 

ellátásban – 

megvitatása, 

(szükség szerint) 

módosítása, 

kiegészítése 

- INYR 

adminisztrációs 

tevékenység 

gyakorlati 

alkalmazása 

interaktív 

szemléltetéssel 

A határidőkben 

megállapodtunk. 

Adminisztrációs 

tevékenység 

gyakorlatának 

megismerése, 

alkalmazása, 

egységesítése. 

 

A munkaköz-

össégi értekezlet 

időpontjának 

átszervezése. 

Zoom felület 

újra indítása. 

Csibi Enikő 

főigazgató, 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

főigazgató-

helyettes 

tagintézmény-

igazgatók, 

telephelyvezetők, 

delegált 

logopédus 

kollégák, 

munkaközösség 

vezető 

23 fő  

2. 2020. 

10.14. 

- A logopédiai 

vizsgálati 

vélemény 

Logopédiai 

vizsgálati 

vélemény 

Nem voltak. Csibi Enikő 

főigazgató, 

Magyarné 

Kovács Ildikó 
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tartalmának 

egységesítése  

(Rendkívüli 

Logopédiai 

Munkaközösségi 

értekezlet) 

sablonok 

elkészítése. 

főigazgató-

helyettes 

tagintézmény-

igazgatók, 

telephelyvezetők, 

delegált, látogató 

logopédus 

kollégák, 

munkaközösség 

vezető 

23 fő 

3. 2020. 

11.11. 

- „A 

szurdologopé-

dia és a 

logopédia 

kapcsolata” 

címmel Szabóné 

Bulyáki Mónika 

szurdologopédus 

előadása 

(Hallássérültek 

EGYMI 

Debrecen) 

Önképzés, 

együttműködés, 

szakmai 

nyitottság, 

kitekintés 

lehetőségének 

megvalósulása. 

A 

munkaközösségi 

értekezlet 

időpontjának 

átszervezése. 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

főigazgató-

helyettes, 

Szabóné Bulyáki 

Mónika előadó, 

delegált 

logopédus kol-

légák, munka-

közösség vezető 

12 fő  

4. 2021. 

05.19. 

- A Fővárosi 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

XVIII. Kerületi 

Tagintézmény 

logopédusaival 

szervezett közös 

szakmai 

műhelymunka 

„Játékos 

logopédiai 

terápiás ötletek, 

módszerek 

megosztása” 

címmel 

Módszertani 

ismeretek 

bővítése, 

tapasztalatcsere, 

szakmai 

együttműködés 

kialakítása, 

önképzés 

megvalósítása. 

Google Meet. 

Néha akadozott 

az online felület 

a túlterheltség 

miatt. 

26 fő 

5. 2021. 

06.09. 

- A dadogás 

pszichológiai 

vonatkozásai 

címmel 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

Főigazgató-

helyettes 

Asszony 

előadása 

Módszertani 

ismeretek 

bővítése, 

tapasztalatcsere, 

szakmai 

együttműködés 

kialakítása, 

önképzés 

megvalósítása. 

A munkakö-

zösségi 

programterv 

átszervezése. 
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- A 2020/2021. 

tanév Logopé-

diai Munkakö-

zösségi 

foglalkozások 

eseményeinek 

összefoglalása 

- A következő 

tanév 

munkatervével 

kapcsolatos 

ötletek, 

javaslatok 

egyeztetése, 

megbeszélése. 

 

 

3. A munkaközösség szakterületet irányító tevékenységének leírása:  

 Adminisztrációs tevékenység egységesítése 

 A logopédiai diagnosztikus tevékenység elősegítése logopédiai vizsgálati vélemény 

sablon készítésével 

 Előadások szervezése, megvalósítása 

 Műhelymunka szervezése, lebonyolítása, koordinálása 

 Gyakorlati ismeretek bővítésével a terápiás tevékenységek hatékonyságának növelése 

 Lehetőségek biztosítása a módszertani ismeretek bővítésére, tapasztalatcserére, szakmai 

együttműködésre, önképzés megvalósulására 

 Gyakorlati sikerek megosztásával, szakmai elégedettség érzésének megteremtésével 

mentálhigiénés tevékenység lehetőségének biztosítása 

 Új szakmai kapcsolatok kiépítésével új alternatívák létrehozása a szakmai megújulás 

terén 

 

4. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre: 

Kérés: Lehetőség szerint a munkaközösség többletkötelezettség terhére a 2021/2022. tanév 

2022. március 16-ra tervezett program (min. 20.000.-Ft+útiköltség) és az őszi program 

2022/2023. tanév előadói díjának (ezt még nem tudom) finanszírozása. A 2022. március 16-ai 

program közös munkaközösségi foglalkozás lesz, így a költségeket arányosan el tudjuk osztani 

a logopédiai és korai fejlesztés munkaközösség többletkötelezettségének egy-egy részével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 115 

 

 

V.5 Gyógytestnevelési munkaközösség 

Szekeres Julianna 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés:  

 A gyógytestnevelésre kiszűrt tanulók ellátása az intézményi igényekre alapozva.  

 A gyógytestnevelést ellátó szakemberek összefogása, egységes szemléletre való törekvés. 

 A megyei szakemberek személyi és szakmai kompetenciájának erősítése, 

tudásmegosztás. 

 A munkatervben megfogalmazottak végrehajtása. 

 

2. A munkaközösség személyi feltételei:  

Tagintézmény Delegált tag(ok) 

Jászberényi  Panyi Csaba, Szöllősi Boglárka 

Karcagi  Illyésné Nagy Olga 

Kunszentmártoni Hatvani Rózsa 

Szolnoki Berczi Brigitta, Rózsa Józsefné, Szekeres Julianna 

Törökszentmiklósi Récziné halmai Hédi 

 

Meghívott tagok, vendégek tervezése: 

Ssz Meghívott neve Meghívott szakterülete Téma 

1. Dr. Orosz Ágnes gyermekorvos A gyógytestnevelés szűrések 

tapasztalatai. 

2.  Kiss Mónika gyógytornász Gerinc és állóképességi terápia 

3. Nagyné Majercsik 

Erzsébet 

szakoktató Újraélesztő készülék használata 

 

3. A munkaközösség tárgyi feltételei:  

 Az intézményekben és az uszodában rendelkezésre álló, a testnevelés órán használt 

eszközöket és tornaszereket használjuk a foglalkozásokon, kiegészítve a 

gyógytestnevelés speciális eszközeivel. 

 Az eszközök beszerzésénél az iskoláknak figyelembe kell venni a gyógytestnevelés 

igényét (ezt a módosított törvény tartalmazza). Folyamatos egyeztetés szükséges az 

intézményvezetővel a fejlesztés módjáról és lehetőségeiről. 

 

 

4. A munkaközösség 2021/2022. tanévre vonatkozó szakmai célkitűzései: 

 

4.1 Általános célkitűzések 

 A gyógytestnevelés törvényi előírásainak betartása, egységes szemlélet kialakítása 

(dokumentáció, naplók, írásos anyagban és az órai munkában) 

 Országos, megyei szakmai értekezleteken, konferenciákon való részvétel. Bemutató órák 

szervezése, hospitálások egymás óráin. 

 Óralátogatások, munkaértekezletek a tagintézményekben. 

 A gyógytestnevelés ellátásban közreműködő szakemberek felkészültségének aktív 

támogatása. 
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4.2 Speciális célkitűzések 

Az intézményvezetők, a fenntartók, az iskolaorvosok, a szakorvosok, a védőnők, a szülők, a 

testnevelő kollégák és a gyógytestnevelők közös, egymást segítő munkájának további erősítése. 

 

4.3 Az összejövetelek tervezett időpontjai  

Tervezetten: csütörtöki napokon, 14.00-tól – 16.00-ig  

Alkalom Időpont Óra Helyszín 

I.alkalom  2021. szeptember 16. 14:00-16:00 JNSZMPSZ Székhelyin-tézmény 

Szolnok 

II.alkalom  2021. november 18. 14:00-16:00 online 

III.alkalom  2022. március 17. 14:00-16:00 online 

IV.alkalom  2022. június.23 14:00-16:00 JNSZMPSZ Székhelyintézmény 

Szolnok 

           * A kontakt és online arányát kérem itt megtervezni (2-2; 3-1. Nem lehet mindet online-

formában megvalósítani!) 

 

4.4 A munkaközösségi összejövetelek céljának, feladatának rövid ismertetése  

Alk. Időpont Célok, feladatok 

I. 2021.09.16. Az évindítási teendők, csoportalakítási és órarend szervezési 

feladatok egyeztetése. MTTOE GYT tagozata 105 éves a 

gyógytestnevelés országos program sorozat ismertetése. Új 

munkaközösségi tagok megismerése. Aktuális feladatok egyeztetése.  

II. 2021.11.18. A Dr. Orosz Ágnes gyermekgyógyász a szűrés tapasztalatai. 

Elsősegély nyújtási alapismeretek, az újraélesztés alapismeretei. 

SZSZC VP Tagintézmény Egészségügyi tagozat Nagyné Majercsik 

Erzsébet 

III. 2022.03.17. Kiss Mónika gyógytornász, gerincterapeuta gyakorlati bemutatója a 

kollégák módszertani kultúrájának gazdagítására. 

IV. 2022.06.23 Az éves beszámoló elfogadása, a következő év tervezése. 

 

4.5 A munkaközösség szakmai megújító tevékenységének tervezése 

Ssz. Időpont Hospitált 

szakember 

neve 

Hospitáló 

munkaközösségi 

tag 

Dokumentum 

1. tervezés 

alatt 

Hatvani Rózsa tervezés alatt önértékelés, ellátás dokumentumai 

2. tervezés 

alatt 

Rózsa Józsefné tervezés alatt önértékelés, ellátás dokumentumai 

 

4.6 Tervezett újítások, szakmai tevékenység bővítések 

A Street Workout pályák használata gyógytestnevelés ellátás Erdélyi Ádám edző, sportoló 

bevonásával. 

 

4.7 A munkaközösség tervezett együttműködései 

A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyógytestnevelés munkaközösség tagjaival 

az elkezdett együttműködés bővítése. 

A Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelyének meglátogatása a 

gyógytestnevelés ellátás helyzetéről. 
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5. A munkaközösség munkájának hatékonysági ellenőrzése:  

A munkaközösségi összejöveteleken kérdőív kitöltésével a kollégák véleményének 

összegyűjtése. Az év végi beszámolóban a vélemények elemzése és értékelése. 

 

 

 

 

V.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása és Pályaválasztási 

tanácsadás összevont munkaközösség 
 

Császár István 

munkaközösség -vezető 

 

 

1. Bevezetés: 

 A tagintézményekben dolgozó tehetséggondozó koordinátorok munkájának segítése, 

együttműködési, továbbképzési, konzultációs lehetőség biztosítása 

 Az Intézmény Munkatervében megfogalmazott Tehetség Éve programsorozat tervezése, 

annak megvalósítása 

 A mindennapi munkavégzés rendszerének egységesítése, az eltérő óraszámok mellett 

 A megye nevelési intézményeinek tanulói közül a tehetségígéretek kiszűrése 

 A pedagógusok ismereteinek bővítése, a tehetség felhívó jelekkel történő 

megismertetésük 

 A tehetség-gyanús tanulók tehetség - azonosításához segítségnyújtás, módszertani, 

pszichológiai vizsgálatok segítségével 

 Folyamatos tehetség tanácsadás biztosítása tanulók, pedagógusok, szülők részére 

 Kapcsolattartás a Nemzeti Tehetségponttal, a Nemzeti Tehetségprogram szervezeteivel, 

a Magyar Tehetséggondozó Társasággal, A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetségével, a Nemzeti Tehetség Központtal. a megye regisztrált és akkreditált 

Tehetségpontjaival, a Jász-Nagykun-Szolnok tehetségsegítő Tanáccsal 

 A teljes megyei lefedettség biztosítása 

 

2. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dátum Foglalkozás témája Eredmények Részt-

vevők/fő 

1. 2020. 

09.23. 

Folyamatleírás pontosítása. A 

tehetségszúrés módszertanának 

megbeszélése 

Korrekt folyamatleírás 

készült 

12 fő 

2. 2020. 

10.14. 

Közös online foglalkozás a Nevelési 

Tanácsadás munkaközösséggel. Dr. 

Suhajda Csilla Judit előadás 

a tanácsadás módszerta-

nának jegyei 

26 fő 

3. 2021. 

04.13-

15. 

A Nemzeti Tehetség Központ által 

szervezett Keresd a tehetséget! 

online konferencián való részvétel 

Módszertani ismeretek 

összegyűjtése 

8 fő 

4. 2021. 

05.17. 

A tehetség befogadó támogatása 

Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat online 

Szakszolgálati 

tehetséggondozó 

koordinátorok 

8 f

ő 
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Tehetségkonferenciáján való 

részvétel. 

 

munkájáról hasznos 

ismeretek szerzése 

 

3. A munkaközösség szakterületet irányító tevékenységének leírása:  

 Új feladatként jelentkezett a tehetség szűrés, az első foglalkozáson ennek módszertani 

feldolgozására kerül sor. 

 A második alkalommal közös foglalkozásra kerül sor a Nevelési Tanácsadó 

munkaközösséggel. Külső előadó segítségével a tanácsadóval szemben támasztott 

követelményekről volt szó.  

 A harmadik és negyedik alkalommal a Covid helyzet miatti online munka miatt két 

országos online konferencián való részvételre került sor. 

 Ezek hasznosak voltak, mivel új módszertani leírások, segédanyagokkal való 

ismerkedésre, jó gyakorlatok bemutatására került sor. 

 

4. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre: 

A munkaközösség tagjai elégedettek az évi négy összejövetellel. A többi munkaközösséggel 

történő további kapcsolatfelvételt fontos feladatnak tartjuk. 

Köszönöm a munkaközösség tagjainak a munkáját. 

 

 

 

V.7 Intézményi Önértékelési Munkaközösség 

Szabó Ildikó 

IÖM munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés: 

 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 

 A munkaközösség feladata: 

- éves önértékelési terv elkészítése 

- éves önértékelési terv végrehajtása 

- tapasztalatok megosztása, segítségnyújtás az önértékelődő kollégák támogatása 

- többletkötelezettség-vállalás a MÉM csoporttal 

 A munkaközösségi foglalkozások rendszere: 

- a tanévben 2 alkalommal, igazgatótanácsi értekezletet követően zajlott foglalkozás, 

egy alkalommal pedig online konferenciát tartottunk közösen a MÉM csoporttal, 

egy alkalommal pedig ennek előkészítése zajlott. Majd a járványügyi helyzet miatt 

főként telefonon illetve emailes formában tartottuk a kapcsolatot, mint ahogyan 
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sikeresen megtettük ezt az előző tanévben is. Úgy gondolom, semmit sem vett el a 

munka minőségéből az online eljárási mód. 

- a munkaközösségi foglalkozások nagy részben online, részben pedig jelenléti 

megbeszélés formájában valósultak meg. 

 

2. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz Dátum Foglalkozás témája Eredmények Nehézsé-

gek 

Résztve-

vők/ fő 

1. 2020.09.01. A látogatási ütemterv 

összeállítása,  

feladatkiosztás, 

határidők 

megbeszélése-online 

A látogatási ütemterv 

elkészült, a feladatok 

kiosztásra kerültek, a 

határidőket 

egyeztettük. 

Nem 

volt. 

14 fő 

2. 2020.11.03. IÖM – MÉM 

megbeszélés-online 

Elégedettség- és 

eredményességmérés 

folyamata, eszközei és 

módszerei, Hodossy 

Attila mérés-értékelési 

szakértővel az online 

interaktív előadás 

előkészítő 

megbeszélés. 

Nem 

volt. 

5 fő 

3. 2020.11.27. Online interaktív 

előadás a mérés-

értékelés 

szakszolgálatokban 

történő eredményes 

alkalmazásáról. 

Sikeres volt a 

rendezvény, a szakértő 

alkalmazható eljárási 

módszereket 

ismertetett meg a 

hallgatósággal, 

valamint rávilágított a 

kapott eredmények 

felhasználhatóságára. 

Nem 

volt. 

21 fő 

4. 2021.05.31. Beszámoló az éves 

előrehaladásról, az 

intézményi 

önértékelés évente 

értékelendő elemeinek 

egyeztetése, értékelés 

menete, 

dokumentációja-

kontakt 

A megbeszélés során a 

tervezett napirendeket 

megbeszéltük, a 

feladatokat, határidőt, 

tartalmi és formai 

követelményeket 

egyeztettük. 

Nem 

voltak. 

14 ő 

 

3. A munkaközösség irányító tevékenységének leírása:  

A munkaközösség tevékenysége tulajdonképpen egész évben folyamatos. Az intézmény 

nagysága révén az önértékelésben részt vevő pedagógusok létszáma minden tanévben 

meghaladja a 20 főt. Jelen tanévben 25 szakalkalmazott és 3 vezető önértékelését tudtuk 

sikeresen megvalósítani teljes mértékben online formában, tekintettel a járványügyi helyzetre. 

Az intézményi önértékelés évente értékelendő területei is górcső alá kerültek, az elkészült 
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dokumentáció tartalmazza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, tevékenységeket is. Ezen 

értékelés tagintézményenként történt, összesítve, lefűzve a Főigazgatóságon is megtalálható. 

- Munkaközösség-vezetőként figyelmet kíván tőlem az esetleges megújuló Kézikönyv és 

Értékelési felület követése, a kollégák figyelmének felhívása, tájékoztatás nyújtása. 

- Az önértékelési terv összeállítása a tagintézmény-igazgatókkal történő közös feladat, 

melyet a látogató tagok összerendelése követ, ami szintén ebben a körben történik, 

kiegészülve a munkaközösség-vezetőkkel.  

- A látogató szakemberek és az önértékelődő kolléga látogatási időpontot egyeztet, 

melyeket összesítés után szakterülettel együtt Szabó Sebestyén rendszergazdával 

rögzítünk a felületen.  

- Az önértékelési folyamatok automatikusan indulnak, munkaközösség-vezetőként a 

kérdőívezés, a jegyzőkönyvek, majd önfejlesztési tervek le- és feltöltése a feladatom, 

valamint ezek határidejének követése, betartatása, szükség, probléma esetén segítség 

nyújtása, eligazítás. A folyamatok lezárásaként elkészített önfejlesztési tervek feltöltése 

is a feladatom. 

- Az éves önértékelési folyamatok zárásaként készítem el az összegző éves beszámolót. 

 

4. Összegzés: 

Az önértékelési folyamatokban a kollégák nagyon fegyelmezetten, magas szakmai színvonalon 

vettek részt, az online történő „látogatások” zökkenőmentesen zajlottak. Az elkészült 

dokumentáció tükrözi a befektetett munkát, az odafigyelést és a szakmai elhivatottságot, 

mellyel az én feladataim sikeres megvalósítását is segítették. Két alkalommal történt a 

Főigazgató Asszony részéről ellenőrzés, melyek jelentősebb hiányosságot nem rögzítettek, 

korrekció szükségességét nem írták elő.  

Ezúton köszönöm szépen minden résztvevő kolléga segítő szándékú munkáját! 

 

 

 

V.8 Mérés-értékelés munkaközösség 

Fadgyas-Székely Orsolya 

munkaközösség-vezető 

 

1. Bevezetés:  

A munkaközösség 5 főből áll, szoros együttműködésben dolgoztunk az Intézményi önértékelési 

munkaközösség vezetőjével, illetve a Főigazgatósággal a tanév során. 

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

illetve a munkaközösségek tagjait, valamint az elemzés folyamatába a tagintézményi-

igazgatókat/helyetteseket. Ezzel célunk a javaslatok, ötletek adaptálása, a kollégák aktivizálása 

az adott folyamatban, valamint a mérési tevékenyég átláthatóvá tétele. 

A 2020/2021. tanévben a Főigazgatóság által meghatározott területeken, azaz a kiemelten 

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

valamint a szakértői bizottsági tevékenység területeken zajlott a mérés, az eredmények 

széleskörű elemzése, értékelése. A mérési időszak 4 hetet ölelt fel, a 2021. május 10. és június 

10. közötti időszakot. 

A munkaközösségi foglalkozások a járványügyi intézkedésok okán online formában zajlottak 

a tanév során.  
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2. Munkaközösségi foglalkozások: 

Ssz. Dá-

tum 

Foglalkozás 

témája 

Eredmények Nehézségek Résztvevők/fő 

1. 2020. 

10.09. 

Az éves 

munkaterv (célok, 

feladatok, 

tervezett 

programok) 

ismertetése, az 

időpontok, témák 

egyeztetése és a 

felelősök 

kijelölése a 

kollégákkal 

közösen. 

A kijelölt 

területek 

méréséhez 

szükséges 

kérdőívek 

összeállítása, 

határidők 

egyeztetése. 

A munkaterv 

megvitatásával 

kezdtük a 

megbeszélést. Ezt 

követően a kérdőívek 

pontosítása, végleges 

összeállítása 

következett. A 

javaslatok alapján 

megtörténtek a 

módosítások. 

 MÉM tagok (5 

fő): 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

Paraginé Boros 

Ágnes 

Bereczné Szabó 

Ágota 

Tóthné Répási 

Anett 

Fadgyas-

Székely Orsolya 

2. 2020. 

11.03. 

IÖM-MÉM 

megbeszélés 

 

A megbeszélés 

tárgya az 

elégedettség mérés, 

valamint az 

eredményesség 

mérés mikéntje, 

annak minél 

sikeresebb 

megvalósítási 

lehetőségei az 

intézményünknél. 

Kérdéseink 

megfogalmazása 

után a mérésekkel 

kapcsolatos 

tudnivalók 

ismertetése zajlott. 

 Hodossy Attila – 

mérés-értékelési 

szakértő 

Császár István – 

PVT vezető  

Szabó Ildikó – 

IÖM vezető 

Fadgyas-

Székely Orsolya 

– MÉM vezető 

3. 2020. 

11.27. 

MÉM-IÖM 

műhelymun-ka 

A műhelymunka 

során meghallgattuk 

a szakértő úr 

javaslatait a méréssel 

kapcsolatban. 

Véleménye szerint 

szükség van egy 

mennyiségi és 

minőségi elemeket is 

 Főigazgatóság, 

tagintézmény-

igazgatók/helyet

tesek, MÉM 

tagok (21 fő) 
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tartalmazó 

szempontrendszerre. 

Erre a 

szempontrendszerre 

építve lehet 

kidolgozni az 

eredményesség 

vizsgálat, valamint 

az elégedettség 

mérés eszközeit. 

4. 2021. 

03.11. 

Egyeztetés a 

határidőkkel, az 

elemzéssel 

kapcsolatban. 

A felmerülő 

kérdések 

megbeszélése. 

Egyeztettük a mérési 

időpontokat, a 

járványügyi 

intézkedéseknek 

megfelelően 

igyekeztünk eljárni. 

A 

járványügyi 

intézkedése

k miatt 

kérdésessé 

vált a mérés 

mikéntjének 

megvalósítá

sa. 

MÉM tagok (5 

fő): 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

Paraginé Boros 

Ágnes 

Bereczné Szabó 

Ágota 

Tóthné Répási 

Anett 

Fadgyas-

Székely Orsolya 

5. 2021. 

06.17. 

A kapott 

eredmények 

áttekintése, 

egyeztetés a 

határidőkkel, az 

elemzéssel 

kapcsolatban. 

A felmerülő 

kérdések 

megbeszélése. 

A megbeszélés során 

ismét áttekintésre 

került az elemzéshez 

készített sablon, 

melyet a vezetők 

számára 

rendelkezésre 

bocsátunk. A mérési 

2021. május 10. és 

június 10. közötti 

időintervallumban 

valósult meg. 

 MÉM tagok (5 

fő): 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

Paraginé Boros 

Ágnes 

Bereczné Szabó 

Ágota 

Tóthné Répási 

Anett 

Fadgyas-

Székely Orsolya 

6. 2021. 

06.28. 

A kapott 

eredmények 

áttekintése, 

vezetőkkel való 

egyeztetés a 

határidőkkel, az 

elemzéssel 

kapcsolatban. 

A vezetők 

észrevételeinek 

megbeszélése, 

kérdéseinek 

megválaszolása. 

A megbeszélés során 

áttekintésre került az 

elemzéshez készített 

sablon, melyet a 

vezetők számára 

rendelkezésre 

bocsátottunk. 

A megbeszélésen sor 

került a felmerülő 

kérdések 

megválaszolására. 

 Főigazgatóság, 

tagintézmény-

igazgatók/helyet

tesek, MÉM 

tagok (21 fő) 
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3. A munkaközösség szakterületet irányító tevékenységének leírása:  

A munkaterv ismertetését követően az első megbeszélésen a mérési területekhez tartozó 

kérdőívek pontosítása, végleges összeállítása valósult meg. A kérdőíveket a Főigazgatóság 

rendelkezésére bocsátottam, majd Szabó Sebestyén informatikus kolléga online formátumban 

is létrehozta a kérdőíveket. A papír alapú kérdőívek fejléc nélkül készültek, kitöltés esetén az 

adott intézmény fejléce került rájuk. Kijelölésre került a mérési időszak, mely a járványügyi 

intézkedések miatt módosult, és végül 2021. május 10. és június 10. között zajlott a mérési 

folyamat. Az adatok alapján az informatikus kolléga diagramokat készített, melyet a vezetők és 

a MÉM tagok rendelkezésére bocsátottunk. Az elemzéseket a tagok, valamint a tagintézmény-

igazgatók/helyettesek végezték el. Az elemzéshez biztosítottunk egy sablont az egységesség 

elvének követése érdekében. A mérés-értékelés eredmények egyes területeken 3,2 és az alatti 

értékeket is mutattak, melyek alacsony mértékű elégedettségre utaltak. Ennek okán az 

intézkedési terv elkészítése ezekre a területekre vonatkozóan szükségesnek bizonyult. Azon 

mérés-értékelés eredményeknél, ahol 1 a kitöltések száma (1 fő/intézmény töltötte ki), ott az 

eredmény kiértékelése szükséges, viszont intézkedési terv elkészítése nem volt indokolt. Az 

elkészített elemzéseket a Főigazgatóságra és a MÉM vezető részére elküldték a tagintézmény-

igazgatók/helyettesek, majd a MÉM-vezető összesítette és következtetéseket vont le a mérési 

eredményeket illetően. Az elkészített dokumentumot a MÉM-vezető elküldte a főigazgatóság 

számára.  

 

4. A munkaközösség javaslatai, kérései a következő tanévre:  

A továbbiakban is szeretnénk, ha Szabó Sebestyén kolléga a segítségünkre lenne az egységes 

diagramok elkészítése során, valamint jó gyakorlatnak bizonyul a tagintézmény-

igazgatók/helyettesek bevonása az eredmények elemzésébe, így ezt az együttműködést a 

továbbiakban is indokoltnak vélem.  
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VI. Tagintézmények beszámolói 

VI.1 A JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény 

 

Kisné Magyar Mária 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. A tagintézmény személyi feltételeinek leírása:  

Főállású munkatársak:  

- 1 fő logopédus  

- 2 fő gyógypedagógus 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak:  

- 1 fő szakszolgálati titkár 

Összesen: 4 fő 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak: 

- 3 fő gyógytestnevelő  

- 2 fő pszichológus hallgató  

- 2 fő logopédus  

- 2 fő gyógypedagógus  

- 1 fő takarító  

Összesen: 10 fő 

  

A Jászberényi Tagintézményből szakszolgálati feladatot ellátó munkatársak:  

- 2 fő logopédus  

- 1 fő gyógytestnevelő 

Összesen: 3 fő 

 

A tanév során érkezett megbízási szerződéssel foglalkoztatott 2 fő gyógypedagógus, 2 fő 

pszichológus hallgató, 2021. július 1-től főállású munkatársként 1 fő logopédus. Távozó 

munkatárs nem volt.  

Létszámmérleg a tanév végén: érkezett + 5 fő (összesen 15 fő + 3 fő Jászberényi 

Tagintézményből) 

 

2. A tagintézmény tárgyi feltételeinek leírása:  

A tagintézmény elhelyezkedésében, az épület, a helyiségek tekintetében nincs változás. Tárgyi 

feltételeink az EFOP 3.1.6. pályázatnak köszönhetően bővültek, valamint 1 db UNIT 2 

pszichológiai tesztkészletet kapott a tagintézmény. Egy laptoppal bővült az IKT eszközkészlet, 

így megfelelő számban, üzemképesen állnak a szakemberek rendelkezésére. Az intézményi 

szolgálati autóján két alkalommal végeztek javításokat.  

 

3. Szakszolgálati feladatellátás szakterületenkénti beszámolója: 

         2020. szeptember 1-től 2021. március 6-ig, majd május 10-től augusztus 20-ig, összesítve:  

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 26 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan, várólistás 

0 fő) 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén  
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Sikerek: Jól felszerelt, tágas fejlesztő szoba áll rendelkezésünkre az egyéni és kiscsoportos 

fejlesztő foglalkozásokhoz. 2021 februártól 1 fő óraadó heti 4 órában segíti a munkát. Minden 

gyermek megkapta a szakértői véleményben előírt ellátást, ellátatlan, várólistás kliens nincs. A 

gyámokkal sikeres az együttműködés a nevelt gyermekek ügyeiben, valamint a szülőkkel, 

nevelőszülőkkel, akik segítőkészen, együttműködően állnak a terápiához. Vírushelyzetet 

követően, júniusban a „Kerekítő foglalkozás” megszervezése, eredményes lebonyolítása 

megtörtént a korai fejlesztésben részt vevő gyermekek és szüleik számára. 

Nehézségek: Az ellátásba érkező gyermekek egy része igen komplikált eset, többféle orvosi 

diagnózissal érkezett, közülük sajnos két haláleset is történt májusban. A családok többsége 

vidéki, tömegközlekedéssel járt, az órarendet igazítani kellett a buszok indulásához. Nagy volt 

a félelem a vírus miatt, nem szívesen mozdultak ki otthonról, több család rendszertelenül járt 

foglalkozásokra a tanév első felében. Magas a nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek aránya, 

akik egy része örökbefogadási folyamatban van, pszichésen megterhelő helyzetben. Az 

ortopédiai ellátás nehézkessége miatt több gyermek nem kap megfelelő segédeszközt, így a 

mozgásfejlesztés nem lehet elég hatékony.  

 

3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 166 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan, 

várólistás 42 fő) 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén  

A Jászapáti Járáshoz tartozó valamennyi település óvodáiban az ellátás biztosított, Jászapáti, 

Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászladány ellátása a főállású logopédus, Jászszentandrás, 

Jászkisér a megbízási szerződéssel foglalkoztatott logopédusok, Alattyán, Jászdózsa a 

Jászberényi Tagintézmény főállású logopédusai által. A logopédus munkatársak visszajelzése 

alapján a partnerintézményekkel, pedagógusokkal továbbra is nagyon jó a kapcsolat, 

segítőkészek, együttműködőek. Azokkal a gyerekekkel, akik rendszeresen jártak foglalkozásra, 

jelentős fejlődés volt tapasztalható, többen tünetmentes minősítést kaptak. Nehézség, a 

gyermekek egy része sokat hiányzott, így nem lehetett látványos eredményt elérni. A 

tagintézmény egyedüli főállású logopédus leterheltsége nagy volt ebben a tanévben, a Jászapáti 

óvodások ambuláns logopédiai ellátást is ő végezte heti 4 órában, 4 csoportban. A várólistás 

gyermekek száma magas a szakemberhiány miatt. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében a logopédiai szűrés alapján, Jászladány település két 

intézményében összesen 43 óvodás korú gyermek részképesség szűrővizsgálata valósult meg. 

A szűrővizsgálatokat gyógypedagógus végezte, azonban munkakör változása miatt a preventív 

célú foglalkozások nem indultak el. Az érintett gyermekek ellátására óvodai csoporton belüli 

fejlesztést javasolt. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

A tagintézmény nem végez tehetséggondozást. 

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma: 255, ebből aktuális állapot: 109, felülvizsgálat: 107, kiegészítő vizsgálat: 

6, várólistás: 56 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 33 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén: Az I. félévben az intelligencia 

vizsgálatok megszervezését Csibi Enikő Főigazgató Asszony koordinálta, a JNSZMPSZ más 

tagintézményeiben foglalkoztatott pszichológus munkatársak feladatellátás helyének 
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módosításával. Szolnokról 3 alkalommal, Jászberényből 2 alkalommal, Kunszentmártonból 1 

alkalommal érkeztek pszichológusok kollégák. A II. félévtől a főállású munkatársakon kívül 

2021 januártól megbízási szerződéssel foglalkoztatott gyógypedagógus heti 4, áprilistól heti 8 

órában végzett szakértői tevékenységet. A pszichológiai vizsgálatok terén az első félév kezdeti 

nehézségeit (szakemberhiány) követően 2021. március 1-től két pszichológus hallgató heti 6-6 

órában, június 1-től heti 10-12 órában végezte a szakértői tevékenységet, munkájukat mentoraik 

segítették, így a várólista csökkent. A tanévben jó aránnyal érkeztek a kliensek az első vagy 

második megadott időpontra, köszönhetően a partnerintézmények, a Jászapáti Család- és 

Gyermekjóléti Központ segítő, támogató munkájának. Eredményképp kevés a közigazgatási 

hatósági eljárások száma. Az Oktatási Hivatal által kirendelt iskolakészültségi vizsgálatok 

lebonyolítását a szakterületi tevékenységek rugalmas átszervezéssel, határidőt betartva 

megoldottuk. A nyár folyamán a szakértői vizsgálatok magas óraszámban megvalósultak. 

Nehézség a hiányosan kitöltött felterjesztések, információszegény pedagógiai jellemzések, 

valamint sok esetben a megadott szülői telefonszámok nem élnek. 

 

3.6   Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 160 fő, (ellátatlan 21 fő) 

A gyógytestnevelés 4 intézményben került megszervezésre, 3 fő megbízási szerződéssel 

foglalkoztatott, 1 fő (Jászberényi Tagintézmény főállású munkatársa) gyógytestnevelővel heti 

34 órában.  

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén: Az iskolákban szoros együttműködés van az 

iskola egészségügyi szolgálat és a testnevelők – gyógytestnevelők között. Az intézmények, 

pedagógus munkatársak támogatóan állnak a gyógytestnevelés foglalkozásokhoz, még ha a 

délutáni foglalkozások rendjébe is ütközik alkalmanként. Az eszközöket beszerzik, amire a 

szakembernek szüksége van. Az általános iskolás tanulók aktívabbak, mint középiskolás 

társaik. A szakiskolai tanulók között nagyobb az érdektelenség. Jellemző rájuk, hogy a 

tanuláshoz is motiválatlanul állnak hozzá. Általános iskolában magas az elhízott gyermekek 

száma, jelentős a bokasüllyedés és lúdtalp előfordulási aránya. 

 

3.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

A tagintézményben nincs óvoda-iskolapszichológiai ellátás. 

 

4. Egyéb tevékenységek: 

4.1 Tagintézményi megvalósult pályázati programok a 2020/2021. tanévben 

Sz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Részt

vevők 

szám

a 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. EFOP 3.1.6-16. 

Zárókon-ferencia 

2020.12.20. 1 fő Összefoglalót kaphattunk a 

pályázat eredményességéről. 

 

4.2 Tagintézményi saját programok a 2020/2021. tanévben 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso - 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztve 

vők lét-

szá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Iskolaérett a 

gyermekem?

” előadás 

 

 

 

 

 

 

2020. 09.03. 

Jánoshida 

 

 

 

 

 

 

 

nagycso-

portos korú 

gyermekek 

szülei 

 

 

 

 

 

Tóthné 

Répási 

Anett 

 

 

 

 

 

 

 

25 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szülők 

érdeklődőek 

voltak 

hasznosnak 

tartották. Sok 

kérdés 

felmerült, 

melyekre a 

szakember 

válaszolt. 

2. Csapatépítő 

kirándulás 

 

2020.10.22. 

 

főállású 

munkatár-

sak 

 

Kisné 

Magyar 

Mária 

 

4 fő Kiváló 

lehetőséget 

adott a 

csapatnak a 

felhőtlen 

beszélgetésre, 

közös 

élmények 

szerzésére, 

célok, távlati 

tervek 

megbeszélésé

re. 

3. „Mikulásváró

” 

 

2020.12.02. 

 

korai fej-

lesztésben 

részesülő 

gyermekek, 

egyénileg 

Németh 

Eszter 

 

12 fő A várakozás, 

ráhangolódás 

öröme 

zenével, 

mozgással. 

 

4. „Kerekítő 

foglalkozás” 

–korai 

fejlesztő 

családi nap 

 

2021. 06. 03. 

 

korai 

fejlesztés-

ben 

részesülő 

gyermekek 

és szüleik 

 

Németh 

Eszter 

 

6 család A családok 

jól érezték 

magukat, 

aktív 

résztvétellel 

hozzájárultak 

a rendezvény 

eredményess

égéhez. Igény 

jelentkezett a 

további 

hasonló 

programokra. 

5. Pedagógusna

pi ebéd 

2021.06.14. főállású 

munkatár-

sak 

Kisné 

Magyar 

Mária 

4 fő Közösségépí-

tő program 
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4.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2020/2021. tanévben 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. 

 

 

 

 

„Logopédia Európai 

Napja” 

 

 

 

2021. 

03.04. 

 

 

 

Tóthné 

Répási 

Anett 

 

 

A kommunikációs és nyelvi 

zavarokról, terápiás folyama-

tokról, fejlesztési lehetőségekről, a 

logopédus szerepéről bővebb 

összefoglalás. 

2. A tehetség befogadó 

támogatása - Fehér 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

 

2021. 

05.17. 

 

Németh 

Eszter 

 

szemléletformálás, működő 

gyógypedagógiai programok meg-

ismerése a tehetséggondozásban 

 

3. „Nemzeti 

Összetartozás Napja” 

emlékező nemzeti 

emléknap-Jászapáti 

2021. 

06.04. 

Kisné 

Magyar 

Mária, 

Mihályi 

Anna 

A városi rendezvényeken való 

részvétel elősegíti a tagintézményi 

kapcsolatokat.  

 

 

4.4 Tagintézmény továbbtanulói a 2020/2021. tanévben  

Ssz. Tovább tanuló 

kolléga neve  

Képzés típusa  Képző intézmény  Évfolyam 

1. Németh Eszter gyógypedagóg

us szakvizsga 

ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar 

1. 

 

4.5 A szabadon választható 2 nap terhére kik, hol voltak rendezvényen a tagintézmény 

munkatársai közül a 2020/2021. tanévben 

Ssz A kolléga neve  Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

1. Németh Eszter A tehetség 

befogadó 

támogatása - Fehér 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

online konferencia szemléletformálás, 

működő 

gyógypedagógiai 

programok 

megismerése a 

tehetséggondozásban 

 

4.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában a 2020/2021. tanévben, 

tagintézményi delegáltak 

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Kisné Magyar Mária 

2. Nevelési tanácsadás Kisné Magyar Mária 

3. Logopédia Tóthné Répási Anett 

4. Korai fejlesztés Németh Eszter 

4. Gyógytestnevelés - 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció - 

7. Óvoda- és iskolapszichológia - 
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8.  Intézményi Önértékelés (IÖM) - 

9. Mérés, értékelés (MÉM) Tóthné Répási Anett 

 

4.8 Tagintézményből a 2020/2021. tanév során nem távozott szakember, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett szakember 

szakja 

A fölvétel 

időpontja 

1.  Darázs Zsuzsanna Éva gyógypedagógus, logopédia szakirány 2021.07.01. 

 

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

tagintézményben nem történt. 

 

4.10 A tagintézmény 2020/2021. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és nehézségei 

Tagintézmény tanévi sikerei Tagintézmény tanévi nehézségei 

- Kollektíva rendkívüli munkabírása, 

problémamegoldása, a minőségi 

munkavégzés, rugalmasság mind az 

emberi, mind a szakmai 

kapcsolatokban. 

- Új munkatársak fogadása, munkájuk 

segítése szükség szerint. 

- A kevés szakember ellenére 

folyamatos az ellátás a logopédia, 

korai fejlesztés, szakértői tevékenység, 

gyógytestnevelés terén. 

- A II. félévtől 4 új óraadó munkatárs 

segítette a szakértői munkát, illetve a 

korai fejlesztést. 

- A szakértői vizsgálatoknál a várólista 

jelentősen csökkent. 

- Az ambuláns logopédiai ellátás 

sikeresen működött, rendszeres kliensi 

megjelenéssel. 

- Az Oktatási Hivatal által kirendelt 

iskolakészültségi vizsgálatok 

lebonyolítását a szakterületi 

tevékenységek rugalmas 

átszervezésével, határidőt betartva 

megoldottuk. 

- A vizsgálatokra jó aránnyal érkeztek a 

kliensek az első vagy második 

megadott időpontra, eredményeképp 

minimális volt a közigazgatási 

hatósági eljárásunk. 

- Az online munkára való átállás 

zökkenőmentes, gyors volt. 

- A COVID-19 vírushelyzet valamennyi 

szakterületre, tevékenységre, munkatársra, 

„rányomta bélyegét”. A mindennapok 

fokozott védelmet, körültekintést, szervezést 

igényeltek a munkatársaktól. 

- A szakemberek leterheltsége nagy, az 

esetszám minden területen növekedett.  

- A nevelési tanácsadás szünetel, óvoda-

iskolapszichológiai ellátás nincs, 

tehetséggondozást nem végez a 

tagintézmény.  

- Az I. félévben a pszichológus 

szakemberhiány miatt a szakértői 

tevékenységben a határidőket nem tudtuk 

tartani. 

- Magas a korai ellátásba érkező gyermekek 

létszáma, szinte folyamatos érkezés volt, 

ezért az órarendet több esetben módosítottuk, 

mely érintette a szakértői tevékenység 

óraszámát is. 

- Az online ellátásban a szülők passzív 

hozzáállása, visszajelzés hiánya a 

többcsatornás ellátás ellenére is. 

- Az iktatóprogram hiánya megnehezíti a 

mindennapos adminisztrációt. 

- A szolgálati autó két alkalommal szorult 

javításra. (21 éves) 

- - Internetproblémák, hibák, nincs saját 

internet hozzáférés. 
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- Célunk az együttműködő, segítő, 

szakmai munkahelyi légkör 

megőrzése, fenntartása, építése. 

 

4.11 A tagintézmény együttműködései 

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Jászapáti Járás Óvodái Szakmai segítségnyújtás tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztéséhez. 

Jászapáti Járás Oktatási Intézményei Szakmai segítségnyújtás tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók fejlesztéséhez. 

Jászapáti Járás Védőnői Ágazatközi együttműködés a korai fejlesztésre 

szoruló gyermekek időben történő ellátásba 

kerülése érdekében. 

Jászapáti Járás Gyermekorvosai Ágazatközi együttműködés a korai fejlesztésre 

szoruló gyermekek időben történő ellátásba 

kerülése érdekében. 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai munka segítése hátrányos helyzetű 

gyermekek esetében 

JNSZ Megyei Gyermekvédelmi Központ 

és Területi Gyermekvédelmi Szolgálat 

Szakmai munka segítése gyámságba vett 

gyermekek esetében. 

Járási Hivatal Szakértői bizottsági munka segítése 

Helyi Önkormányzat Az intézmény működésének támogatása. 

 

4.12 Kapcsolatok 

 Belső kapcsolatok 
A Főigazgatósággal közvetlen napi kapcsolattartás e-mail, telefon formájában, mely 

segítette a gyors információáramlást. Megyei Szakértői Bizottsággal szoros 

együttműködés főként a korai fejlesztésben részesülő gyermeket érintő kérdésekben. 

Igazgatótanácsi, munkaközösségi értekezleteken való részvétel online kapcsolódva vagy 

személyesen. JNSZMPSZ Tagintézményeivel törekszünk a megfelelő szakmai kapcsolat 

kialakítására, ápolására. Kollégák között az információáramlás, átadás, többcsatornás 

rendszerben folyamatos. Gyakori esetmegbeszélések. 

 Külső kapcsolatok 
- Jászapáti Járás köznevelési intézményei  

- Jászapáti Város Önkormányzat  

- Jászberényi Tankerületi Központ 

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Országos hatáskörű Tagintézményei 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

- Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 

- Védőnői Szolgálat 

- Gyermekneurológiai, gyermekpszichiátriai szakrendelés 

- Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus 
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4.13 Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. 

 

 

 

  

Szakalkalmazottak, 

megbízási 

szerződéssel 

foglalkoztatott 

munkatársak 

Kisné Magyar 

Mária 

 

 

 

Az INYR vezetése naprakész, pontos, 

korrekcióra nem szorul. 

 

 

 

2. Tóthné Répási Anett Kisné Magyar 

Mária 

 

A szakalkalmazott logopédia 

dokumentációja naprakész, precíz. Munkája 

magas szintű szakmai elhivatottságot, 

szaktudást tükröz, dokumentációja 

korrekcióra nem szorul. 

 

3. Németh Eszter 

 

Kisné Magyar 

Mária 

 

Korai fejlesztés szakterület 

dokumentációjának ellenőrzése: sokoldalú 

szemlélettel közelíti meg a tevékenységet, 

innovatív, szakmailag alapos, rugalmas 

szakember, dokumentációja korrekcióra nem 

szorul. 

4. Németh Eszter 

 

Kisné Magyar 

Mária 

 

Szakértői tevékenység dokumentációjának 

ellenőrzése: számára új szakterületen nagyon 

igyekvő, motivált, sikeresen alkalmazkodik 

a feladathoz, dokumentációja kisebb 

korrekcióra szorult. 

5. Szakalkalmazottak, 

megbízási 

szerződéssel 

foglalkoztatott 

munkatársak 

 

Kisné Magyar 

Mária 

 

Az INYR-ben gyógytestnevelés 

szakterületnél hiányos a jelenléti ív kitöltése, 

korrekció megtörtént. Egyéb kisebb hibák 

javítása, pótlása megtörtént. 

 

4.14 Innovációk a tagintézményben 

 Okoskocka” pedagógiai alkalmazása az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú 

„Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” című pályázatban a tagintézmény által vállalt 

programok fenntartása. 

 EFOP-3.1.6-16 kiadványok, módszertani segédletek. 

 

4.15 Intézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

Pedagógiai folyamatok terén: tervezés, 

megvalósítás, értékelés 

Az intézmény munkatársai számára 

biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való 

hozzáférés. 

Az intézményben folyó pedagógiai munkával 

összefüggő eredmények 

A feladatmegosztás a szakértelem és az 

egyenletes terhelés alapján történik 

Az intézmény külső kapcsolatai területén  

A pedagógiai működés feltételei területén  
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4.16 A tagintézmény környezetvédelmi, környezettudatosságot szem előtt tartó intézkedései 

Ssz Környezetvédelmi intézkedések Intézkedések eredményei 

1. Veszélyes hulladékok megfelelő kezelése, 

környezetszennyezés megelőzése 

Környezetvédelem, a 

veszélyes hulladékok 

elszállításra kerültek 

2. Elektromos áram, fűtés, víz takarékos használata, 

energiapazarlás megelőzése 

Energiatakarékos fogyasztás 

3. Mérsékelt, indokolt nyomtatás, elektronikus 

adattárolás 

Kevesebb papírfelhasználás 

 

4.17 A 2020/2021. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

Ssz Felsőoktatási intézmény neve Hallgatók szakja Fő 

1. Eszterházy Károly Egyetem, Jászberényi 

Campus 

logopédia-pszichopedagógia 1 

2. Széchenyi István Egyetem, Győr logopédia 1 

 

4.18 Javaslatok, kérések a következő tanévre 

- Az iktatóprogram megkönnyítené, gördülékenyebbé tenné az adminisztrációs munkát. A 

program eléréséhez szeretnénk segítséget kérni. 

 

5. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2021. március 8-tól május 7-ig (online 

időszak): 

5.1 Korai fejlesztés 

Online korai fejlesztés órát kapott: 5 fő, nem kérték:0 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 15 fő, postán: 0 fő 

Összes korais ellátott: 20 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 2 fő 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: Az online mozgásfejlesztés felhívta arra a 

figyelmemet, hogy mennyire lényeges a szülőt betanítani, hol kell a gyermeket megfognia, mit 

kell megéreznie, hogy segítse mozgását. Az online ellátást a szülők pozitívan értékelték, 

többségük lelkes, együttműködő volt, segítségükkel igyekezték szakembereink leküzdeni az 

online ellátás akadályait. Azonban a személyes kapcsolatot nem tudta pótolni. 

 

5.2 Logopédiai ellátás 

Online logopédiai órát kapott: 3 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak logopédiai fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 125 fő, postán: 24 fő 

Összes logopédiai ellátott: 152 fő, várólistás: 42 fő, nem kérte: 14 fő 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: Az ellátás többnyire e-mail formájában, és 

postai úton történt. Az óvónők segítőkészek voltak az e-mail címek begyűjtésében, 

gördülékenyen ment a szervezési munka, gyorsan „átálltunk” az online formára. Siker, hogy a 

tavalyi adatokhoz viszonyítva nőtt a szülőtől érkezett visszajelzés, akik rendszeresen 

elkészítették a feladatokat, gyakoroltak. Nehézség, hogy a hátrányosabb helyzetű gyerekeket 

volt a legnehezebb elérni, visszajelzés nem történt, annak ellenére, hogy mindenkinek küldtünk 

ki postán anyagot, vagy kérték az online foglalkozást, de a küldött linkre nem jelentkeztek fel. 

 

5.3 Nevelési tanácsadás 

A tagintézményben nincs nevelési tanácsadás ellátás. 
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5.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

A tagintézmény nem végez tehetséggondozást. 

 

5.5 Szakértői bizottsági tevékenység 2021. március 8-tól május 10-ig 

A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 58 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0 db 

A kötelező kontrollvizsgálatok 80%-át elkészítettük dokumentumelemzéssel, a 20%-nál 

kontakt vizsgálat vált szükségessé intézményváltás (óvodából-iskolába), vagy állapotromlás 

miatt.  

 

5.6 Gyógytestnevelés 

Online gyógytestnevelés órát kapott: 93 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak gyógytestnevelés gyakorló anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 67 fő, postán: 0 fő 

Összes gyógytestnevelésben ellátott: 160 fő, várólistás: 21 fő, nem kérte: 0 fő 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: Az online oktatásban volt egy kis nehézség, 

mert az alsó tagozatos gyerekeknél a szülőknek is be kellett segíteni, mert önállóan nem tudtak 

belépni a classroom-ba. A felső tagozatban ez zökkenőmentesen sikerült. A középiskolában az 

összeállított, kiküldött feladatokkal kapcsolatban felmerült kérdésekre sikerült útmutatást adni. 

A személyes tanórai találkozások nélkül a hibajavítás, motiválás kevésbé hatékony.  

 

5.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

A tagintézményben nincs óvoda-iskolapszichológiai ellátás. 

 

6.A tanév összesítő adatai (kontaktban történő ellátás - 1. oszlop; csak online ellátás – 2. oszlop): 

 

 Szakszolgálati terület 

1. 

Kontakt ellátotti 

létszám 

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült  

(fő) 

3. 

Összesített 

adatok 

Korai fejlesztés 26 20 46 

Logopédia ellátás 166 152 318 

Nevelési tanácsadás - - - 

Tehetséggondozás - - - 

Gyógytestnevelés 160 160 320 

Óvoda-és  iskolapszich. - - - 

   

  SZB vizsgálatok száma 255 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 

IÉV Aktu-

ális 

állapot 

vizsgá

lat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Dokumentum 

elemzés 

alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

  

Összesen 

Fő 33 109 6 3 46 58 255 

 *IÉV= OH által kirendelt szakértői vizsgálat. 
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7. A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai: 

„1. Szakértői vélemény aktuális állapotáról: Hibátlan, alaki és tartalmi előírásokat, 

határidőket szem előtt tartó, igényes, precíz munka. 

2. Felülvizsgálati szakértői vélemény: A címben nem szerepel, hányadik felülvizsgálat 

történik, egyébként az 1. pontban leírtak érvényesek. 

3. Ütemterv/vizsgálati beosztás: Csak a szakértői tevékenységre vonatkozik, holott a 

munka ütemezése minden pedagógiai szakszolgálati feladatra kötelező. 

4. Jegyzőkönyv – Emlékeztető: „Jegyzőkönyv” címmel készülnek. Három jegyzőkönyvet 

tekintettem át (2021.03.01.; 2021.04.13.; 2021.05.31.). Az első jegyzőkönyv részben felel 

meg az elvárásoknak, nem tartalmaz konkrét információkat az igazgatótanácsról, 

ugyanakkor alakilag és formailag rendben van (keltezés, aláírások, hitelesítők, jelenléti 

ív). A második jegyzőkönyv teljes értékű, igényesen elkészített dokumentum. A 

harmadik jegyzőkönyvet nem tudom értékelni, hiszen hó végi jegyzőkönyvet kaptam, 

holott – épp az információ megosztás miatt – hó eleji jegyzőkönyvet kértem.” 

 

8. A beavatkozások eredményességének mérése: 

Az eredményesség mérés idején szakértői bizottsági vizsgálatok száma 14 fő. 

Az eredményesség 100%, a szakértői vélemények határidőre elkészültek, intézkedés nem 

szükséges. 

Az eredményesség mérés idején a logopédiai ellátásban résztvevő gyermeklétszám 141 fő. 

Ebből 23% nem, vagy csak keveset javult, 76%-nál eredményesség mutatható, intézkedés nem 

szükséges. 

Az eredményesség mérés idején a korai fejlesztésben ellátott létszám 19 fő.  

Ebből nem javult 3 fő (15°%), keveset javult 5 fő (26%). Az eredményesség alacsonynak 

tekinthető (41%), intézkedés szükséges. 

Az eredményesség mérés idején a gyógytestnevelésbe bevont tanulólétszám 120 fő. 

Ebből nem javult 16 fő (13%), keveset javult 33 fő (26%). Az eredményesség alacsonynak 

tekinthető (41%), intézkedés szükséges. 
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Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésben ellátott gyermeklétszám: 19 fő 

 

 
          Ebből: - 41 %; + 58% 

 Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen javult Tünetmentes 

Fő 3 5 2 9 0 

% 15 26 11 47 0 

 

Intézkedési terv készítése szükséges: 41 %-os az alacsony eredményesség! 

 

Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásban résztvevő gyermeklétszám: 141 fő 

 

 
         Ebből: - 23 %; + 76 % 

 Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen javult Tünetmentes 

Fő 10 23 42 25 41 

% 7 16 29 18 29 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Gyógytestnevelés 

Gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 120 fő 

 

15%

26%

11%

47%

0%

Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

7%
16%

29%18%

29%
Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes
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Ebből: - 41 %; + 59 % 

 Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen javult Tünetmentes 

Fő 16 33 30 31 10 

% 13 26 25 26 8 

          

         Intézkedési terv készítése szükséges: 41 %-os az alacsony eredményesség! 

 

Szakértői bizottsági tevékenység 

Szakértői bizottsági vizsgálatok száma: 14 fő 

 

 
Ebből: - 0 %; + 100 % 

 Határidőre elkészült Határidőre nem készült el 

Fő 14 0 

% 100 0 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

9. Az elégedettség-mérés eredményei: 

A gyógytestnevelés terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények körében 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézmény a gyógytestnevelés terén 

együttműködik. A kérdőívet összesen 1 partnerintézmény töltötte ki. 

  

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 1 db 

13%

26%

25%

26%

8% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

100%

0%

Határidőre elkészült

Határidőre nem
készült el
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33. ábra: JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – gyógytestnevelés 

A Jászapáti Tagintézmény előzetesen tájékoztatta a mérés által érintett három intézményt az 

elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kidolgozott kérdőív online állt a 

megkérdezett intézmények rendelkezésére. Visszajelzés egy intézmény részéről érkezett, mely 

alapján megállapítható minden területen az elégedettség (4.00) a tagintézmény által biztosított 

gyógytestnevelés tevékenység tekintetében. A jövőben kiemelt figyelmet igényel a 

partnerintézményeinkkel való szorosabb kapcsolattartás, információáramlás a 

gyógytestnevelés szakterületet érintő elégedettség mérése hatékonyságának növelése 

érdekében. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A gyógytestnevelés terén végzett szülői elégedettség mérése 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy szülő sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem 

áll módunkban nyújtani. 

 

A gyógytestnevelés terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy tanuló sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem 

áll módunkban nyújtani. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények 

körében 

A kitöltők köre: 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Elégedett vagyok adott szakszolgálati 

tagintézményben végzett 

gyógytestnevelés szakterülettel 
kapcsolatos tájékoztatással, 

információáramlással.Hasznosnak ítélem a 

gyógytestnevelésben részesült 

gyermekek fejlődése szempontjából a 
kapott segítséget.

Elérhetőség

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet (minden 

résztvevő elvárásainak és igényeinek 

figyelembe vétele)

Gyermekközpontúság

Problémakezelés (szociális 

érzékenység, segítőkészség)

Szakmai segítségnyújtás (aktuális, 

gyors, hasznos, innovatív)
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A kérdőívet kitöltők azon partnerintézmények köréből kerülhettek ki, akikkel a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézmény a szakértői bizottsági 

tevékenység terén együttműködik. A kérdőívet összesen 11 partnerintézmény töltötte ki. 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 11db 

 
34. ábra: JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

A Jászapáti Tagintézmény előzetesen tájékoztatta a mérés által érintett partnerintézményeket 

az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kidolgozott kérdőív online állt a 

megkérdezett intézmények rendelkezésére. A mérési eredmények azt mutatják, hogy a 

tagintézmény által biztosított szakértői tevékenységgel elégedettek a partnerintézmények. 

Maximális elégedettséget jelez az intézmények és a szakértői bizottság közötti 

információáramlás (4,00). A további területek egyenletesen magas értékeket mutatnak (3,91) 

mind a szakértői vélemények információtartalmának felhasználhatósága tekintetében, az 

együttműködés elérhetőség, kapcsolattartás, valamint a problémakezelés terén. 

Célunk, partnerintézményeink elégedettségének megtartása a szakértői bizottság tevékenység 

terén. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

 

 

 

4,00
3,91 3,91 3,91 3,91 3,91

Elégedett vagyok az intézményem és a
szakértői bizottság közötti
információáramlással.

Elégedett vagyok a szakértői
vélemények információtartalmának
felhasználhatóságával

Elégedett vagyok az intézményem és a
szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Elérhetőség terén

Elégedett vagyok az intézményem és a
szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Kapcsolattartás
terén

Elégedett vagyok az intézményem és a
szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Problémakezelés
terén

Elégedett vagyok az intézményem és a
szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Szakmai
segítségnyújtás terén
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A szakértői bizottsági tevékenységterén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézmény szakértői bizottsági tevékenység 

szolgáltatásban részesültek. Összesen 33 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 33 db 

 
35. ábra: JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített eredménye 

– szakértői bizottsági tevékenység 

A visszajelzések alapján megállapítható, hogy a tagintézmény által biztosított szakértői 

tevékenységgel a szülők is elégedettek. Maximális elégedettséget (4,00) jeleztek a mutatók a 

vizsgálatra történő behívásról szóló értesítés érthetőségéről, a szakemberek hozzáállásáról, 

továbbá a vizsgálat eredményéről pontos, részletes érthető tájékoztatást kaptak. Egyenletes 

magas eredmények regisztrálhatók (3,94-3,97) a vizsgálati környezetről, az előzetes 

tájékoztatás információtartalmáról, valamint a vizsgálat segített a szülőknek abban, hogy újabb 

információt szerezzenek gyermekeik képességéről. 

Célunk, a szülők elégedettségének megtartása a szakértői bizottság tevékenység terén. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy tanuló sem töltötte ki, mivel ebben az időszakban 

(13. életév alatti) csak óvodás gyermeket és alsó tagozatos tanulót vizsgáltunk, így 

adatszolgáltatást nem áll módunkban nyújtani. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett elégedettség mérés 

a partnerintézmények, szülők, tanulók körében 

4,00 3,94 3,97 4,00 3,94 4,00

A vizsgálatra történő behívásról szóló
értesítés érthető volt

A vizsgálati környezettel elégedett
voltam.

Az előzetes tájékoztatásban a
vizsgálat folyamatáról elegendő
információt kaptam.

A szakemberek hozzáállásával
elégedett voltam.

A vizsgálat segített abban, hogy újabb
információt szerezzek gyermekem
képességeiről.

A vizsgálat eredményéről pontos,
részletes, érthető tájékoztatást
kaptam.
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VI.2 A JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény 

Bartusné Major Ágnes 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. A tagintézmény személyi feltételeinek leírása:  

Jelenlegi állomány 

- gyógypedagógus-logopédus, tagintézmény-igazgató  1 fő 

- pszichológus, tagintézmény-igazgató helyettes    1 fő 

- pszichológus        1 fő    

- gyógypedagógus-logopédus     5 fő 

- gyógypedagógus-pszichopedagógus    1 fő 

- gyógypedagógus-szurdopedagógus      1 fő 

- gyógypedagógus-tiflopedagógus      1 fő 

- gyógypedagógus-tanulásban akadályozottak pedagógiája  1 fő 

- konduktor         1 fő 

- gyógytestnevelő       2 fő 

- szakszolgálati titkár        1 fő 

- kisegítő alkalmazott       1 fő 

A tanév során távozó: 

- konduktor        1 fő 

- Létszámmérleg: távozott 1 fő, mérleg: -1 (16 fő a létszám). 

- Megbízási szerződéssel heti 6 órában tehetségtanár  1 fő 

          heti 10 órában konduktor   1 fő 

 

2. A tagintézmény tárgyi feltételeinek leírása: 

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

szervezést igényel azoknak a szakszolgálati feladatoknak az ellátása, amelyek nem 

szervezhetők ki intézményekbe (pl. korai fejlesztés, szakértői tevékenység, pszichológiai 

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

hozzájutottunk laptopokhoz, fejlesztő, valamint vizsgáló eszközökhöz. A tagintézmény 

rendelkezésére áll egy hivatali gépjármű, melynek rendszeres karbantartásával igyekszünk az 

állagát megőrizni. Jászberény Város Önkormányzata felajánlott részünkre egy új épületet, 

melynek átadása, felújítása folyamatban van. 

 

3. Szakszolgálati feladatellátás szakterületenkénti beszámolója: 

         2020. szeptember 1-től 2021. március 5-ig, majd május 10-től augusztus 20-ig, összesítve  

 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 16 fő, tanácsadásba vont: 3 fő, (ellátatlan, várólistás 

0 fő) 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén: 

A korai fejlesztésre jogosult gyermekeket teljes létszámban ellátjuk, nincs várólistás gyermek. 

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

gyermekek fejlődése látható és nyomon követhető. A korai fejlesztő foglakozásokon a családok 

megjelenése döntő többségben rendszeres és folyamatos, lemorzsolódás nem jellemző.   
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3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 335 fő, tanácsadásba vont: 2 fő, (ellátatlan, 

várólistás 5 fő) 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén   

Sikerként könyvelhető el, hogy az idei tanévben beépítettük az Okoskocka fejlesztő eszköz 

bizonyos részeit a logopédiai fejlesztő foglalkozásba, ami motiválóbbá tette a gyakorlást.  

A gyakorlatát nálunk teljesítő logopédus hallgatók ebben a megváltozott helyzetben is úgy 

távoztak, hogy - a saját bevallásuk szerint - újat tanultak a gyakorlat alatt. 

Ami általában nehézséget jelent az az, hogy többféle ellátást kell biztosítani azonos színvonalon 

(nyelvi fejlesztés 4 illetve 5 éveseknek, artikulációs zavar kezelése, nyelvi késés terápia, korai 

fejlesztés, logopédiai vizsgálat, esetenként szakértői bizottsági tevékenység).  

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 292 fő, 

tanácsadásba vont: 9 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

- Ebből pszichológiai gondozás: 104 

- Ebből gyógypedagógiai ellátás: 

- Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 188 

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén   

A foglalkozásokat a gyermekek rendszeresen látogatják, szívesen vesznek részt rajta. Az 

intézményekben jó szakmai kapcsolatot, hatékony együttműködést sikerült kialakítani mind az 

intézmény vezetőkkel, mind az óvodapedagógusokkal. 

A kialakult járványhelyzet megnehezítette a fejlesztő munkát, kellő rugalmasságot, 

szervezőkészséget igényelt, egy-egy feladat kivitelezésének „újragondolását” tette szükségessé. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 0 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 0 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Tehetségkoordinációba vont intézmény: 2, pedagógus: 4, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma: 5 

Tehetségszűrés: 29 fő 

Sikerek és nehézségek a tehetség-azonosítás, - gondozás és - koordináció terén  

Sikerült a feladatellátásra megbízásos szakembert találni, aki remélhetőleg a jövő tanévben is 

folytatja a megkezdett munkát.  

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma: 335, ebből aktuális állapot: 107, felülvizsgálat: 73, várólistás: 59 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 53 fő 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén  

A megyei szakértői bizottsághoz SNI gyanúval küldött esetek megállták a helyüket, a 

gyermekek megkapták az általunk vélt diagnózist. 

Konszolidáltan zajlottak az iskolaérettségi vizsgálatok, kevesebb kirendelés történt az OH 

részéről, többnyire indokoltak voltak az évhalasztási kérelmek, a döntések nem okoztak 

nehézséget.  

Egyértelmű eseteknél a dokumentumelemzés lehetőséget adott a nagyszámú kontroll 

vizsgálatok elvégzésére, ez nagyban megkönnyítette a munkánkat. 

Az új szakértői vélemény sablonok bevezetése a gyakorlatba nem okozott nehézséget, 

használatba vételük zökkenőmentesen zajlott. 
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Néhány esetben nem kellően részletesek, lényegre törőek a pedagógiai jellemzések, nincs 

diagnosztikus értékük, mellyel alátámasztható lenne a gyermek/tanuló problémája, a 

diagnosztikus munka további irányvonalának kijelölése.  

 

3.6 Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 165 fő, (ellátatlan 19 fő) 

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén 

Az év eleji szervezés gördülékeny volt, a védőnők és az intézmények is felkészültek voltak, így 

könnyedén indulhatott a tanév, a korábbi évekhez képest.  

Sikerült az új, Kréta rendszernek valamint a digitális oktatásnak is megfelelni. 

A pandémia okozta szigorítások miatt kevés lehetőség akadt a személyes találkozásra, a 

középiskolásokkal szinte semennyi és mivel a gyógytestnevelés gyakorlatias, személyes 

kontaktot igénylő fejlesztés, ez óriási hátrányt jelentett. 

 

3.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

A területen dolgozó pszichológusok száma: 0, óraszáma: 0, ellátott intézmények száma: 0 

Sikerek és nehézségek az óvoda- és iskolapszichológiai koordináció terén  

Nem végzünk ilyen ellátást 

 

4.Egyéb tevékenységek: 

4.1 Tagintézményi és telephelyi, megvalósult pályázati programok a 2020/2021. tanévben 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Rendezvény 

célcsoportja 

Megvalósí

tók 

Részt-

vevők  

száma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. „Így csináltuk 

mi.” Az 

EFOP 3.1.6-

16-2017-

00026 

„Hinned kell, 

hogy a világ 

teveled is 

ékes” 

elnevezésű 

pályázat 

megvalósítás

ának 

záróműhely

  

2020. 

12.08. 

JNSZMPSZ 

Jászberényi 

Tagintézmény 

munkatársai 

Bartusné 

Major 

Ágnes, 

Barna 

Nelli, 

Pappné 

Szabó 

Gabriella, 

Szebeni 

Viola,  

Durucz 

Renáta 

16 A pályázati 

munka 

eredményességé

nek, 

programelemine

k összefoglalása, 

bemutatása a 

kollégák 

számára. 

 

4.2 Tagintézményi és telephelyi saját programok a 2020/2021. tanévben 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso – 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendez-vény 

ered-

ményessége 

 

1. Kirándulás 

Gyöngyösre a 

2020. 

10.13. 

JNSZMPSZ 

Jászberényi 

JNSZMPSZ 

Jászberényi 

14 Az érdekes 

látnivalóknak 
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Márta 

Múzeumba. 

Tagintéz-

mény 

munkatársai 

Tagintézmé

ny 

munkatársai 

és a finom 

ebédnek 

köszönhetőena 

rossz idő 

ellenére is, 

tartalmas, 

kellemes napot 

tölhettünk 

együtt. 

2. Mikulásváró 

délelőtt 

többletkötváll. 

terhére. 

2020. 

12.01. 

szülők, 

gyermekek 

Rusvainé 

Seres Anita 

20 Közös élmény 

a 

pedagógussals

zülővel, 

gyermekkel 

3. „Pályaorientáci

ós tevékenység 

Éve” keretében 

a Jászberényi 

Járásban zajló 

pályaorientáció

s munka 

megismerése, 

együttműködés

i lehetőségek 

2021. 

03.16. 

JNSZMPSZ 

Jászberényi 

Tagintézmé

ny 

munkatársai 

Császár 

István 

15 Hasznos volt 

ez a 

tájékoztató, 

mert sokat 

változott a 

pályaválasztás, 

és hozzánk 

fordulóknak 

esetleges 

tanácsokkal 

tudunk 

szolgálni. 

 

4.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2020/2021. tanévben 

Rendezvények és résztvevők felsorolása, a hasznosulás rövid elemzése   

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. Mesterkurzus 2020. 12. 11. Szebeni 

Viola 

Tanárképző civil szervezet által 

rendezett konferencián a 

mesterprogram bemutatása a 

pedagógus kollégák számára 

2. Nyitott kapuk a 

logopédián 

2021.  

03.04-05. 

Halasi-Bata 

Linda 

A konferencia témája a CPLOL 

(Logopédusok Európai Szövetsége) 

által javasoltak szerint: 

„Telelogopédia- a digitális 

technikák”. A témában neves és 

elismert logopédusok, nyelvészek 

szólaltak meg, és bővítették 

ismereteinket a digitális oktatás 

területén. 

3. A pályaorientáció 

horizontjai 

2021.  

06.14. 

Barna Nelli Pályaorientáció tevékenysége 

napjainkig. Pályaépítés használata, 

nem tudjuk mi lesz később. Életút 
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Bartusné 

Major 

Ágnes 

támogató pályaorientáció. Külföldi 

kutatások eredményeinek 

megismerése. 

 

4.4 Tagintézményben a 2020/2021. tanévben nincs továbbtanuló kolléga.  

 

4.5 Tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései a 

2020/2021. tanévben 

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időintervalluma 

1. Barna Nelli 

Lakatos-Szabó 

Gabriella 

Szebeni Viola 

Barna Nelli 

Bailey-III. 

Csecsemő és 

Kisgyermek 

Skálák 

Giunti 

Psychometrics 

Hungary 

tesztfejlesztő Kft. 

2020. augusztus 27-

28. és 2020. október 

17. 

 

4.6 A szabadon választható 2 nap terhére kik, hol voltak rendezvényen a tagintézmény 

munkatársai közül a 2020/2021. tanévben? 

Ssz A kolléga 

neve  

Milyen 

rendezvényen 

vett részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

 Halasi-Bata 

Linda 

Nyitott kapuk a 

logopédián 

Magyar 

Logopédusok 

Szakmai 

Szövetsége 

Egyesület 

online  

A konferencia témája a CPLOL 

(Logopédusok Európai Szövetsége) 

által javasoltak szerint: 

„Telelogopédia- a digitális 

technikák”. A témában neves és 

elismert logopédusok, nyelvészek 

szólaltak meg, és bővítették 

ismereteinket a digitális oktatás 

területén. 

 

4.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában a 2020/2021. tanévben, 

tagintézményi delegáltak 

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Borbás-Pintér Anita 

2. Nevelési tanácsadás Barna Nelli 

3. Logopédia Halasi-Bata Linda 

4. Korai fejlesztés Béres Lászlóné 

4. Gyógytestnevelés Panyi Csaba 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Bartusné Major Ágnes 

7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8.  Intézményi Önértékelés (IÖM) Bartusné Major Ágnes 

9. Mérés, értékelés (MÉM) - 
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4.8 Tagintézményből a 2020/2021. tanév során távozó szakemberek:  

Ssz A távozó szakember neve A távozó szakember 

szakja 

A távozás időpontja 

1 Sákán Anett konduktor 2021.08.31. 

        Újo nnan fölvett alkalmazott a tagintézményben nem volt.  
 

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

Ssz Az önértékelt szakember neve Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1 Borbás-Pintér Anita 2021. 02. 28. S 

2 Lakatos-Szabó Gabriella 2021.03. S 

 

4.10 A tagintézmény 2020/2021. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és nehézségei 

Tagintézmény és telephely tanévi sikerei Tagintézmény és telephely tanévi nehézségei 

Az INYR-re való teljes átállás zökkenő 

mentessége. Csapatépítő kirándulás 

megvalósulása. Jó munkahelyi légkör 

fenntartása. Jó kapcsolat ápolása az 

ellátott intézmények vezetőivel, 

szakembereivel. Az EFOP pályázat 

sikeres zárása. OH kirendelt iskolába 

lépéshez szükséges vizsgálatok 

lebonyolítása. Online feladatellátás 

gördülékeny lebonyolítása. 

Covid miatti feladatellátás hatékonysága 

Tervezett rendezvények nem tudtak 

megvalósulni a vírus miatt. A koronavírus 

járvány által bevezetett speciális szabályok 

betartása megnehezíti mindennapi munkánkat. 

Az óvodai foglalkozásokon a speciális helyzet 

miatt voltak olyan időszakok, amikor több 

gyermek sorozatosan hiányzott. Az elkezdett 

fejlesztés így szakaszokra esett, hosszabb időt 

vett igénybe a pótlás. A szülőkkel való 

kapcsolattartás nehezített. 

 

4.11 A tagintézmény 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 

 

4.12 Kapcsolatok 

 Belső kapcsolatok 
Fenntartó, JNSZMPSZ Főigazgatóság, JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság, 

JNSZMPSZ Tagintézményei, Szakmai Munkaközösségek, Kollégák. 

 Külső kapcsolatok 
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Országos hatáskörű Tagintézményei, Vadaskert 

Alapítvány, Kórház és Szakambulancia, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Jászberényi 

Család-és Gyermekjóléti Központ, Hamza Múzeum Jászberény, Jászberényi Városi 

Könyvtár, Jászárokszállási Tarisznyás Műhely, Védőnői Szolgálat, Köznevelési 

Intézmények. 
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4.13 Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést végző 

vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1 Sákán Anett Bartusné Major Ágnes Magas szakmai színvonalon végzett 

munka 

2 Lakatos-Szabó 

Gabriella 

Bartusné Major Ágnes Magas szakmai színvonalon végzett 

munka 

3 Szakalkalmazottak Bartusné Major Ágnes A kontakt, online feladatellátás mind 

formailag, mind szakmailag megfelelt 

az elvárásoknak 

 

4.14 Innovációk a tagintézményben a 2020/2021. tanévben nem történtek. 

 

4.15 Intézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

I. Pedagógiai folyamatok területén: - 

III. Az intézményben folyó pedagógiai 

munkával összefüggő eredmények 

Szülőkkel, pedagógusokkal folyó 

kommunikáció rendszeressége és 

hatékonysága. 

IV. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció területén: 
- 

V. Az intézmény külső kapcsolatai területén: Az intézmény részt vesz a különböző 

társadalmi, szakmai szervezetek 

munkájában és a helyi közéletben, valamint 

lehetőség és igény szerint a tagintézmény is 

szervez programokat. 

VI. A pedagógiai működés feltételei területén: Megfelelő szakképzettséggel rendelkező 

szakember alkalmazása, vagy a 

szakképzettség megszerzésére való 

ösztönzés a tehetséggondozás területén. 

 

4.16 A tagintézmény környezetvédelmi, környezettudatosságot szem előtt tartó intézkedései 

Ssz Környezetvédelmi intézkedések Intézkedések eredményei 

1. Veszélyes hulladék összegyűjtése, 

szakszerű elszállíttatása 

A veszélyes hulladék kikerülésének 

megelőzése a környezetbe. 

2. Elektromos áram, fűtés, víz takarékos 

használata 

Energiatakarékosság által a 

környezetszennyezés mérséklése. 

 

4.17 A 2020/2021. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

S

sz 

Felsőoktatási intézmény 

neve 

Hallgatók szakja Fő 

1. EKE Jászberényi Campus Gyógypedagógia BA pszichopedagógia-inkluzív szak 5 

 EKE Jászberényi Campus Gyógypedagógia BA pszichopedagógia-logopédia 

szak 

7 

 

4.18  Javaslatok, kérések a következő tanévre: - 
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5. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2021. március 8-tól május 7-ig (online 

időszak): 

5.1 Korai fejlesztés 

Az online formában elsősorban a gyógypedagógiai tanácsadás volt meghatározó; a fejlesztő 

foglalkozások az előzetesen kiküldött feladatsorok, home training alapján kerültek megtartásra. 

Online korai fejlesztés órát kapott: 6 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 7 fő, postán: 0 fő 

Összes korais ellátott: 13 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei:  

Az „digitális időszakban” történő feladatellátás, a kapcsolattartás a szülőkkel folyamatos tudott 

maradni,– a kapcsolattartás eszközétől, formájától függetlenül; az online időszakban sem volt 

lemorzsolódás. A szülők kitartóan küldték az otthonukban végzett fejlesztésekről készített 

videókat is, lelkesedésük méltányolandó. 

Nehézséget jelentett, hogy a „jelenléti oktatási” formában történő korai fejlesztés egy élő, 

interaktív kapcsolat a gyermek, a szülő és a terapeuta között, amely folyamatában 

meghatározóak a gyermek spontán kezdeményezései. Ez a spontaneitás, nondirektivitás 

hiányzott leginkább az online fejlesztés során, mert a „tréning jelleg” nem feltétlenül tudta 

hosszútávon megszólítani az örömre kész gyermeket. A szülők megakadásai, a szülő-gyermek 

együttműködés esetleges nehézségeinek tapasztalatai pedig arra irányították rá a figyelmet, 

milyen további feladataink vannak a szülőkkel a kontakt találkozások során, szülői 

eredményességük, hatékonyságuk fejlesztése érdekében. 

 

5.2 Logopédiai ellátás 

Online logopédiai órát kapott: 22 fő, nem kérték 305 fő 

Csak logopédiai fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 269 fő, postán: 36 fő 

Összes logopédiai ellátott: 327 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei:  

Siker: A kiküldött feladatok összeállításában változatosabban, színesebben, motiválóbban 

sikerült dolgozni az előző tanévhez képest. Pozitív szülői visszajelzések, amikor fejlődésről 

számoltak be a kiküldött feladatlapok hatására. 

Nehézség: hiányzott a kollégákkal való személyes kapcsolat.  

 

5.3 Nevelési tanácsadás 

Online pszichológiai órát kapott: 53 fő, nem kérték: 10 fő 

Csak pszichológiai anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán: 0 fő 

Összes pszichológiai ellátott: 53 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 10 fő 

Online gyógy/fejlesztőpedagógiai órát kapott: 11 fő, nem kérték: 173 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 154 fő, postán: 19 fő 

Összes gyógy/fejlesztőpedagógiai ellátott: 184 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 173 fő 

Összes nevelési tanácsadásban ellátott: 237 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 10 fő 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei (leírás röviden, indoklással, a szülők 

visszajelzései és a szakember tapasztalata alapján) 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: 

Tanév elején készültünk az eshetőségre, hogy át kell állni az online feladatellátásra. Minden 

szülővel előzetesen egyeztettünk, s elkértük az e-mail címüket. A feladatok rendszeresen 

elküldésre kerültek. Pozitívum, hogy az újbóli személyes találkozáskor több esetben is jelezték 

a szülők, hogy sikeresen megoldották a kiküldött feladatokat. 

A tavalyi online ellátáshoz hasonlóan a pszichológiai gondozást online konzultációk keretén 

belül végeztük, mely azt jelentette, hogy vagy a szülőkkel vagy a gyermekekkel zajlott 
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konzultációs, terápiás ellátás, mintha személyesen zajlott volna. Minden folyamatban lévő és 

újonnan bejelentkező igényelte az ellátás ezen formáját. Ahogyan tavaly, az idén is meg kellett 

találni az ellátás megfelelő platformját és kereteit, melyre a szülőket edukálni kellett. Jelen 

pandémiás időszakban a problémák, nehézségek más fókuszt kaptak. Egyre több gyermek és 

család már a tavalyi covid időszak tüneteit hozta magával. 

Nehézség: Nagyon elidegenítő az online találkozások sorozata. Elveszítjük valós 

kapcsolódásainkat egymáshoz, mint kollégákhoz a személyközi tér megszűntével. 

Siker: Új módszerek kipróbálása. Több szülő jelezte, hogy a mesék így érkeztek meg hozzájuk, 

hogy az online térben a gyerek megszokta, ezt követően pedig kérte a szülőket is a 

mesemondásra. 

A csoportok online működése is sikeres volt, minimális volt a hiányzás, szívesen vettek részt a 

kiskamaszok az online találkozásokon. 

 

5.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Online tehetséggondozás órát kapott: 0 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak tehetségfejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán: 0 fő 

Online tehetségazonosításban részesült: 0 fő, nem kérték: 0 fő 

Összes tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció formában ellátott: 0 fő, várólistás: 0 

fő, nem kérte: 0 fő 

 

5.5 Szakértői bizottsági tevékenység 2021. március 8-tól május 10-ig 

A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 90 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0 db 

 

5.6 Gyógytestnevelés 

Online gyógytestnevelés órát kapott: 0 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak gyógytestnevelés gyakorló anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 165 fő, postán: 0 fő 

Összes gyógytestnevelésben ellátott: 165 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei  

Minden érintettel sikerült felvenni a kapcsolatot, a Kréta rendszer nagy segítség volt ebben. 

Nehézség, a kontaktok hiányában nem lehetséges az új anyag oktatása, valamint a hibajavítás. 

 

5.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja:-  

 

6. A tanév összesítő adatai: 

 

 Szakszolgálati terület 

1. 

Kontakt ellátotti 

létszám165  

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült  

(fő) 

3. 

 

Összesített 

adatok 

Korai fejlesztés 16 13 16 

Logopédia ellátás 335 327 335 

Nevelési tanácsadás 292 237 292 

Tehetséggondozás - - - 

Gyógytestnevelés 165 165 165 

Óvoda-és iskolapszich. - - - 
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 SZB vizsgálatok száma 335 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 328 

IÉV Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Dokumentum 

elemzés 

alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

 

 

Össze-

sen 

Fő 92 107 7 5 73 90 335 

*IÉV= OH által kirendelt szakértői vizsgálat. 

 

 
 

7. A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai: 

Ssz Ellenőrzést végző 

vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid összefoglalása 

1. Magyarné Kovács Ildikó Az INYR-adminisztráció vezetése a szabályzatnak 

megfelelő. A szakértői vizsgálatokat a szakemberek az 

INYR-szabályzat szerint dokumentálják. 

2. Csibi Enikő A szakértői vélemények aktuális állapota hibátlan, alaki és 

tartalmi előírásokat, határidőket szem előtt tartó igényes 

munka. A felülvizsgálati szakértői vélemények címében 

nem szerepel, hányadik felülvizsgálat történik. A munka 

ütemezése minden szakszolgálati feladatra kötelező, ne 

csak a szakértői tevékenységre fókuszáljon.  

3. Ungi Marianna A dokumentum elemzéssel elkészített szakértői 

vélemények elkészítése pontos, átlátható, jól követhető, a 

szakmai protokollnak és a formai követelményeknek 

megfelelő.  

 

8. A beavatkozások eredményességének mérése: 

Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésben ellátott gyermeklétszám: 16 fő 

 

Korai fejlesztés; 16; 
1%

Logopédia ellátás; 
335; 29%

Nevelési 
tanácsadás; 292; 

26%

Tehetséggondozás; 
0; 0%

Gyógytestnevelés; 
165; 15%

Óvoda-és  
iskolapszich.; 0; 0%

Szakértői 
vélemények száma; 

328; 29%

TANÉV ÖSSZESÍTŐ ADATAI
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Ebből: - 0 %; + 99 % 

 Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 0 5 9 2 

% 0 0 31 56 12 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásban résztvevő gyermeklétszám: 329 fő 

 

 
 

Ebből: - 8 %; + 92 % 
 Nem 

javult 

Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünet

mentes 

Fő 4 21 106 97 101 

% 1 7 32 29 31 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Nevelési tanácsadás (pszichológiai és gyógy/fejlesztőpedagógiai gondozás) 

Nevelési tanácsadás keretében ellátott gyermeklétszám: 273 fő 

 

0% 0%

31%

56%

12% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

1%

7%

32%

29%

31%
Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

0% 6%

26%

47%

21% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes
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Ebből: - 6 %; + 94 % 
 Nem 

javult 

Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünet

mentes 

Fő 1 15 71 128 58 

% 0 6 26 47 21 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

Gyógytestnevelés 

Gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 165 fő 

 

 
Ebből: - 12 %; + 88 % 

 Nem 

javult 

Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünet

mentes 

Fő 2 18 33 40 72 

% 1 11 20 24 44 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Szakértői bizottsági tevékenység 

Szakértői bizottsági vizsgálatok száma: 28 fő 

 

 
Ebből: - 0 %; + 100 % 

 Határidőre elkészült Határidőre nem készült el 

Fő 28 0 

% 100 0 

 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

1%

11%

20%

24%

44%
Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

100%

0%

Határidőre elkészült

Határidőre nem
készült el
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9. Az elégedettség-mérés eredményei. 

 

Gyógytestnevelés terén 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény a gyógytestnevelés terén 

együttműködik. A kérdőívet összesen 6 (db) partnerintézmény töltötte ki. 

  

 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

Elégedett 

vagyok 

adott 

szakszolgál

ati 

tagintézmé

nyben 

végzett 

gyógytestn

evelés 

szakterülett

el 

kapcsolato

s 

tájékoztatá

ssal, 

információ

áramlással. 

Hasznosna

k ítélem a 

gyógytestn

evelésben 

részesült 

gyermekek 

fejlődése 

szempontjá

ból a 

kapott 

segítséget. 

Elérhető-

ség 

Kapcsolatf

elvétel és 

kapcsolatta

rtás 

Partnerköz

pontú 

szemlélet 

(minden 

résztvevő 

elvárásaina

k és 

igényeinek 

figyelembe 

vétele) 

Gyermekk

özpontúság 

Problémak

ezelés 

(szociális 

érzékenysé

g, 

segítőkészs

ég) 

Szakmai 

segítségny

újtás 

(aktuális, 

gyors, 

hasznos, 

innovatív) 

átlag: 3,67 4,00 4,00 3,83 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 6 db 

 
36. ábra: JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – gyógytestnevelés 

3,67

4,00 4,00
3,83

4,00 4,00 4,00 4,00 Elégedett vagyok adott szakszolgálati

tagintézményben végzett gyógytestnevelés

szakterülettel kapcsolatos tájékoztatással,

információáramlással.
Hasznosnak ítélem a gyógytestnevelésben

részesült gyermekek fejlődése

szempontjából a kapott segítséget.

Elérhetőség

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet (minden

résztvevő elvárásainak és igényeinek

figyelembe vétele)

Gyermekközpontúság

Problémakezelés (szociális érzékenység,

segítőkészség)
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Kifejtés, elemzés:  

A kitöltések száma 6, mert ennyi közoktatási intézményben végzünk gyógytestnevelés 

tevékenységet. 

A mérés eredményei: Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb 

érték a 3,67, a legmagasabb a 4 volt.  

A legmagasabb 4-es pontszámot kapott területek közé sorolható az hasznosság, elérhetőség, 

partnerközpontú szemlélet, gyermekközpontúság, problémák kezelése, szakmai 

segítségnyújtás. Fejleszthető területként jelölhető meg a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

(3,67), szakterületi tájékoztatás, információáramlás (3,83). 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A gyógytestnevelés terén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény gyógytestnevelés szolgáltatásban 

részesültek. Összesen 46 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

46 db 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátásáról 

megfelelően részletes 

és érthető 

tájékoztatást kaptam 

Gyermekem 

fejlődése 

szempontjából 

hasznosnak bizonyult 

a kapott segítség. 

Az intézmény 

szakemberei 

megbízható 

szakértelemmel és 

megfelelő 

tapasztalattal 

rendelkeznek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai szükség 

esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, 

gyermekorvos, 

családgondozó, 

gyermekpszichiáter 

stb.) konzultálnak, 

segítséget kérnek 

gyermekem 

érdekében. 

Az intézmény 

munkatársai igény 

esetén elérhetőek, 

kérdéseimre 

válaszolnak, 

problémáimat meg 

lehet velük beszélni. 

átlag: 3,80 3,74 3,85 3,63 3,83 

 
37. ábra: JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – gyógytestnevelés 

3,80 3,74
3,85

3,63
3,83

Gyermekem szakszolgálati ellátásáról

megfelelően részletes és érthető tájékoztatást

kaptam

Gyermekem fejlődése szempontjából

hasznosnak bizonyult a kapott segítség.

Az intézmény szakemberei megbízható

szakértelemmel és megfelelő tapasztalattal

rendelkeznek.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai

szükség esetén más szakemberekkel

(pedagógus, óvónő, gyermekorvos,

családgondozó, gyermekpszichiáter stb.)

konzultálnak, segítséget kérnek gyermekem

érdekében.
Az intézmény munkatársai igény esetén

elérhetőek, kérdéseimre válaszolnak,

problémáimat meg lehet velük beszélni.
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Kifejtés, elemzés 

A mérés eredményei: A kitöltések száma 46, mert a Covid miatt alacsonyabb volt a motiváció. 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján a legalacsonyabb érték a 3,63, a 

legmagasabb a 3,85 volt.  

A legmagasabb átlagos pontszámot kapott területek közé sorolható a tájékoztatás, szakemberek 

megbízható szakértelme, valamint az elérhetőség. A legalacsonyabb átlagos értéket kapott 

terület egyike a hasznosság megítélése, valamint a más szakemberekkel történő konzultációk 

lehetőségek. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

 

A gyógytestnevelés terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény a gyógytestnevelés területén 

együttműködik. Az intézmény kliensköréből 61 tanuló töltötte ki.  

 

61 db 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan tanulók részére 

A gyógytestnevelő 

barátságos, elfogadó 

légkört alakít ki 

A szakember igyekezett 

felkelteni és fenntartani 

az érdeklődésemet 

A foglalkozások során a 

visszajelzések, 

egyértelműek, érthetőek 

voltak. 

A foglalkozásokon a 

problémámnak 

megfelelő 

segítségnyújtást 

kaptam. 

átlag: 3,85 3,69 3,84 3,79 

 

 
38. ábra: JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – gyógytestnevelés 

Kifejtés, elemzés: 

A mérés eredményei: A kitöltések száma 61, mert a Covid miatt alacsonyabb volt a motiváció. 

A vizsgált szempontok közül legmagasabbra értékelték a barátságos, elfogadó légkört és a 

visszajelzések egyértelműségét. Alacsonyabb értékelést kapott az érdeklődés fenntartása, és a 

megfelelő segítségnyújtás. 

3,85
3,69

3,84 3,79

A gyógytestnevelő barátságos,
elfogadó légkört alakít ki

A szakember igyekezett felkelteni és
fenntartani az érdeklődésemet

A foglalkozások során a
visszajelzések, egyértelműek,
érthetőek voltak.

A foglalkozásokon a problémámnak
megfelelő segítségnyújtást kaptam.



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 155 

 

 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények 

körében 

 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény a szakértői bizottsági 

tevékenység terén együttműködik. A kérdőívet összesen 25 (db) partnerintézmény töltötte ki. 

 

25db 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

Elégedett vagyok 

az intézményem 

és a szakértői 

bizottság közötti 

információáram-

lással. 

Elégedett vagyok 

a szakértői 

vélemények 

információtartal

mának 

felhasználható-

ságával 

Elégedett vagyok 

az intézményem 

és a szakértői 

bizottság közötti 

együttműködés-

sel: Elérhetőség 

terén 

Elégedett vagyok 

az intézményem 

és a szakértői 

bizottság közötti 

együttműködés-

sel: 

Kapcsolattartás 

terén 

Elégedett vagyok 

az intézményem 

és a szakértői 

bizottság közötti 

együttműködés-

sel: 

Problémakezelés 

terén 

Elégedett vagyok 

az intézményem 

és a szakértői 

bizottság közötti 

együttműködés-

sel: Szakmai 

segítségnyújtás 

terén 

Átlag 3,84 3,80 3,88 3,92 3,88 3,88 

 

 
39. ábra: JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

 

Kifejtés, elemzés: 

A partnerek elégedettek az információáramlással, együttműködéssel a kapcsolattartás az 

elérhetőség, a problémakezelés és a segítségnyújtás terén. Fejlesztendő területként jelölhető 

3,84 3,80
3,88 3,92 3,88 3,88 Elégedett vagyok az intézményem és

a szakértői bizottság közötti
információáramlással.

Elégedett vagyok a szakértői
vélemények információtartalmának
felhasználhatóságával

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Elérhetőség terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Kapcsolattartás
terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Problémakezelés
terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Szakmai
segítségnyújtás terén
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meg az információátadás, a segítségnyújtás hasznossága, valamint a szakmai segítségnyújtás 

innovatívsága, hasznossága és gyorsasága. Kissé kevesebb, de nem alacsony pontszámot kapott 

a szakértői vélemények információ tartalmának felhasználhatósága. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenységterén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény szakértői bizottsági tevékenység 

szolgáltatásban részesültek. Összesen 19 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 
 

 

19 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

 

A vizsgálatra 

történő 

behívásról 

szóló értesítés 

érthető volt 

A vizsgálati 

környezettel 

elégedett 

voltam. 

Az előzetes 

tájékoztatásban a 

vizsgálat 

folyamatáról 

elegendő 

információt 

kaptam. 

A szakemberek 

hozzáállásával 

elégedett 

voltam. 

A vizsgálat 

segített abban, 

hogy újabb 

információt 

szerezzek 

gyermekem 

képességeiről. 

A vizsgálat 

eredményéről 

pontos, részletes, 

érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

Átlag: 4,00 3,68 3,95 4,00 4,00 4,00 

 

 
40. ábra: JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

Kifejtés, elemzés: 

A mérési időszakban ennyi kliens vett részt szakértői vizsgálaton. A partnerek nagyon 

elégedettek a behívásra szóló értesítés érthetőségével, a szakemberek hozzáállásával. újabb 

információszerzésről, a gyermek képességeiről, a tájékoztatással. Fejlesztendő területként 

jelölhető meg a vizsgálati környezet. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

4,00

3,68

3,95 4,00 4,00 4,00
A vizsgálatra történő behívásról szóló
értesítés érthető volt

A vizsgálati környezettel elégedett
voltam.

Az előzetes tájékoztatásban a vizsgálat
folyamatáról elegendő információt
kaptam.

A szakemberek hozzáállásával
elégedett voltam.

A vizsgálat segített abban, hogy újabb
információt szerezzek gyermekem
képességeiről.

A vizsgálat eredményéről pontos,
részletes, érthető tájékoztatást
kaptam.
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A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett tanulói elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény a szakértői bizottsági tevékenység 

területén együttműködik. Az intézmény kliensköréből 8 tanuló töltötte ki.  

 
 

 

8 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan tanulók 

részére 

 

Elegendő 

tájékoztatást kaptam 

a vizsgálat 

folyamatáról. 

Elégedett vagyok a 

vizsgáló szakember 

hozzáállásával. 

Elégedett vagyok a 

vizsgálati 

környezettel. 

A vizsgálat során 

újabb tapasztalatokat 

szereztem 

képességeimről. 

Átlag 4,00 4,00 3,75 3,75 

 

 

 
41. ábra: JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

Kifejtés, elemzés 

A mérési időszakban ennyi kliens vett részt szakértői vizsgálaton. A partnerek nagyon 

elégedettek a behívásra szóló értesítés érthetőségével, a szakemberek hozzáállásával. újabb 

információszerzésről, a gyermek képességeiről, a tájékoztatással. Fejlesztendő területként 

jelölhető meg a vizsgálati környezet. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett elégedettség mérés 

a partnerintézmények körében 

 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény a kiemelten tehetséges 

gyermekek és tanulók gondozása terén együttműködik. A kérdőívet összesen 1 (db) 

partnerintézmény töltötte ki. 

4,00 4,00
3,75 3,75

Elegendő tájékoztatást kaptam a
vizsgálat folyamatáról.

Elégedett vagyok a vizsgáló
szakember hozzáállásával.

Elégedett vagyok a vizsgálati
környezettel.

A vizsgálat során újabb
tapasztalatokat szereztem
képességeimről.
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Igénybe vett szolgáltatások:  Tanuló Tehetséggondozása 100% 

Az elégedettség mérő kérdőívek válaszainak aránya a tagintézmény ellátási területeire 

vonatkoztatva az alábbiak szerint oszlik meg: 

 
 

 

 

1 db 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása 

tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

 

Elegendő 

információt 

kaptunk a 

kérdéseinkre. 

Segítséget 

kaptunk ahhoz, 

hogy a 

tanulót/gyermeke

t hogyan segítsük 

tovább. 

Felvilágosítást 

kaptunk a 

gyermek/tanuló 

képességéről. 

Elégedettek 

voltunk a 

tanácsadó 

munkájával. 

A tanácsadás 

hasznos volt. 

Átlag: 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 

 

 
42. ábra: JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

Kifejtés, elemzés 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján maximális elégedettséget mutat az 

elegendő információ, a felvilágosítás a képességekről, a tanácsadó munkája és a tanácsadás 

hasznossága. Fejlesztendő terület a továbbsegítéshez adott segítség.  

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség van, egy területen az elégedettség értéke 3,2 pontérték alatti. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett szülői elégedettség 

mérése 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény tehetség tanácsadás 

szolgáltatásban részesültek. Összesen 2 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

Az igénybe vett szolgáltatások igénybevétele az alábbiak szerint valósult meg: 

 

4,00

3,00

4,00 4,00 4,00 Elegendő információt kaptunk a
kérdéseinkre.

Segítséget kaptunk ahhoz, hogy a
tanulót/gyermeket hogyan segítsük
tovább.

Felvilágosítást kaptunk a
gyermek/tanuló képességéről.

Elégedettek voltunk a tanácsadó
munkájával.

A tanácsadás hasznos volt.
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43. ábra: JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézményben igénybe vett szolgáltatások megoszlása – kiemelten tehetséges 

gyermekek és tanulók gondozása 

 

Kifejtés, elemzés 

A tagintézményben a szakértői tevékenység során történik tehetségazonosítás. Ennek alapján a 

pszichológus szakember, amennyiben igényli, tanácsot ad a szülőnek.  
 

 

2 db 
Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása tevékenységre 

vonatkozóan Szülők részére 

 

Elegendő 

információt kaptam a 

kérdésemre 

Segítséget kaptam 

ahhoz, hogy hogyan 

foglalkozzak a 

gyermekemmel 

Felvilágosítást 

kaptam a 

gyermekem 

képességéről 

Segítséget kaptam 

abban, hogy helyes 

döntést hozzak a 

gyermekemről 

A tanácsadás 

hasznos volt 

Átlag: 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 

 

 
44. ábra: JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

Kifejtés, elemzés 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján maximális elégedettséget mutat az 

elegendő információ, a felvilágosítás a tanácsadás hasznossága. Fejleszthető terület a helyes 

döntéshez adott segítség.  

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett  

tanulói elégedettség mérése 

 

11

0

Igénybe vett szolgáltatások

tanácsadás tanuló tehetségazonosítása rendezvény látogatása

4,00 4,00 4,00

3,50

4,00
Elegendő információt kaptam a
kérdésemre

Segítséget kaptam ahhoz, hogy
hogyan foglalkozzak a gyermekemmel

Felvilágosítást kaptam a gyermekem
képességéről
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VI.3 A JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. A tagintézmény személyi feltételeinek leírása: 

A tagintézmény személyi feltételei nem változtak az előző tanévhez képest. 

Főállású dolgozói létszám: 

Szakalkalmazott: 11 fő 

- 3 fő gyógypedagógus (ebből 1 fő tagintig.-h. 6 órában) 

- 2 fő pszichológus 

- 3 fő logopédus (ebből 1 fő tagint.-ig. 4 órában) 

- 1 fő gyógytestnevelő 

- 1 fő fejlesztő pedagógus 

- 1 fő gyógypedagógiai asszisztens (2021. júniusban gyógypedagógus 

szomatopedagia szakterületen végzettséget szerzett) 

Szakszolgálati titkár: 1 fő 

Takarító: 1 fő (5 órás közalkalmazotti jogviszonyban) 

1 fő tehetséggondozó koordinátor 10 órában a Törökszentmiklósi Tagintézmény dolgozójaként 

tehetséggondozó koordinátori feladatokat látott el a tagintézményben. 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozói létszám: 

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

  1 fő gyógypedagógus (logopédia-szomatoped. végz.): 7 óra/hét korai fejlesztés 

  1 fő konduktor: 3 óra/hét korai fejlesztés 

  2 fő gyógytestnevelő: 6 óra/hét (3 – 3 óra) 

Közfoglalkoztatás keretében: 1 fő kisegítő munkatárs 

 

2. A tagintézmény tárgyi feltételeinek leírása: 

Az ügyviteli telephelyen az előző évben történt átalakítás alkalmával kisebb fejlesztő szobák 

kialakítására került sor, sajnos az áthallhatóság és az egyik helyiség kis mérete kevésbé ideális 

lehetőségeket nyújt a fejlesztő és vizsgáló tevékenységekhez. Lényegesen romlott így az eddig 

nagyon jó színvonalú ügyviteli telephely adottsága, az iskolával az együttműködés nehézkes. 

A gyógytestnevelés telephelyen egy régi típusú épületben, egyre gyakrabban előforduló 

műszaki hibákkal (fal leomlás, dugulás, csempekályha beomlás, stb.), kevésbé ideális 

körülmények között, hiányos, elhasználódott eszközkészlettel működik a gyógytestnevelés 

feladatellátás. 

Szakmai eszközparkunk jelentősen fejlődött az elmúlt évek során, a kollégák minden 

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

az adminisztratív munka feltételei a laptop beszerzések által javultak. 

 

3. Szakszolgálati feladatellátás szakterületenkénti beszámolója: 

         2020. szeptember 1-től 2021. március 5-ig, majd május 10-től augusztus 20-ig, összesítve  

 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 42 fő, tanácsadásba vont: 1 fő, (ellátatlan, várólistás 

0 fő) 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén 

Sikerek 
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- Két alkalommal (2021. 01. 19. és 2021. 06. 01.) a ”Gólyafészek Otthon” mentálhigiénés 

vezetője és az E osztály fejlesztői teamje műhelyfoglalkozáson vett részt a 

Tagintézményben. Az Otthon szakemberei tájékoztatást adtak a korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek állapotáról, esetkonzultáció valósult meg a gyógypedagógusokkal. 

- A belső mentorálás sikeresen, hatékonyan valósult meg. A gyógypedagógus és a 

gyógypedagógiai asszisztens magas szakmai színvonalon működött együtt. 

- Ellátatlan, várólistás gyermek ebben a tanévben sem volt, melyet a nagy körültekintéssel 

kialakított fejlesztő csoportok létrehozásával tudtunk megoldani. 

Nehézségek 

- A kliensek számának év közbeni növekedése és a meglévő kliensek év közbeni 

óraszámának emelkedése miatt nehezített volt a fejlesztő órák beosztása. 

- A nyári időszakban a fejlesztő szoba magas hőmérséklete nagyban befolyásolta a 

foglalkozások minőségét. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 166 fő, tanácsadásba vont: 23 fő, (ellátatlan, 

várólistás 216 fő) 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén 

Sikerek 

- A foglalkozások jó hangulatúak voltak, a gyerekek szívesen végezték a gyakorlatokat, 

feladatokat. Minden gyermeknél több-kevesebb fejlődés tapasztalható. 

- Jó munkakapcsolat alakult ki az óvodákban dolgozó felnőttekkel és az érdeklődő 

szülőkkel. 

Nehézség 

- A szűrővizsgálatok után nem volt lehetőség a szülőkkel a személyes találkozásra a 

tagintézményben, így a tájékoztatás a szűrési eredményekről idén telefonon zajlott. 

- Komoly nehézség volt az ambuláns ellátásnál az a csoportszervezési előírás, hogy egy 

fejlesztő csoportba csak azonos óvodából vagy iskolából érkező gyermekek kerülhettek. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 124 fő, 

tanácsadásba vont: 7 fő, (ellátatlan, várólistás: 19 fő) 

Ebből pszichológiai gondozás: 39 fő 

Ebből gyógypedagógiai ellátás: 29 fő 

Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 49 fő 

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén 

Sikerek 

- Rendszeres, jó együttműködés alakult ki a szülőkkel, kliensekkel. A szülők egyre 

nagyobb szerepet vállaltak a fejlesztés segítésében. 

- Szoros együttműködés alakult ki a vidéki (Kenderes, Kisújszállás) partnerintézmények 

pedagógusaival. 

- A belső team munka hatékonyan működött a többi területen ellátásban lévő 

gyermekekkel kapcsolatban. 

Nehézség 

- Külső helyszíneken kevés lehetőség adódott a szülőkkel történő személyes kapcsolat 

fenntartására. 

- Nehézséget okozott olyan időpont egyeztetése a szülőkkel, amikor rendszeresen el 

tudják hozni a gyermekeiket a foglalkozásokra. 
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3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 1 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 22 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Tehetségkoordinációba vont intézmény: 3, pedagógus: 7, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma: 7 

 

Sikerek és nehézségek a tehetség-azonosítás, - gondozás és –koordináció terén 

Sikerek 

- Az intézmények minden évben igénylik a tehetségazonosítást, jónak és hasznosnak 

tartják a munkájuk kapcsán. 

Nehézség 

- A munkaszervezést gátolta, lassította az időpontegyeztetések nehezítettsége, az 

időpontok többszöri módosítása. 

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma 238, ebből aktuális állapot: 110, felülvizsgálat: 128, várólistás: 16  

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 44. 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén 

Sikerek 

- Kihelyezett vizsgálatok hatékony és sikeres lebonyolítása, az intézmények minden 

feltételt biztosítottak. 

- A TMAF vizsgálatok gördülékenyen, problémamentesen valósultak meg, melyhez 

hozzájárult a szakemberek magas szintű szakmai felkészültsége. 

- Az egyre aktívabb kommunikáció a team megbeszéléseken hatékonyan segítette a 

kliensek érdekeit szolgáló legjobb döntések meghozatalát. 

Nehézség 

- A nyári vizsgálatokat nagymértékben megnehezítette a szobák megemelkedett 

hőmérséklete, a légkondicionáló hiánya. 

- Nehézséget jelentett a munkaszervezésben a vészhelyzet alatti nagy számú vizsgálat 

lemondás (betegség, karantén miatt). 

 

3.6 Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 128 fő, (ellátatlan: 0 fő) 

 

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén 

Sikerek 

- A tanév második hetében a vírusprevenciós előírásoknak megfelelően megtörtént a 

gyógytestnevelés órák online formába történő átszervezése. 

- A kliensek a korrekciós testtartásukat megismerték, gyakorlataikat saját diagnózisuknak 

megfelelően tudták végrehajtani. 

- A tanulók szívesen jártak a gyógytestnevelés órákra. 

Nehézség 

- Egész tanévben nem lehetett gyógyúszás foglalkozásokat tartani a járvány miatt. 

- A gyógytestnevelésnek helyet adó épület állagával ebben a tanévben is többször adódott 

probléma (a cserépkályha darabjai megrongálódtak, kiszakadt a fal a radiátorral együtt, 

a mosdókban dugulás). 

 

3.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja:  

Tagintézményünkben nem történt ellátás ezen a szakterületen. 
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4.Egyéb tevékenységek: 

4.1 Tagintézményi megvalósult pályázati programok a 2020/2021. tanévben 

Ssz

. 

Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Rendezvény 

célcsoportja 

Megvalós

ítók 

Részt-

ve 

vők  

száma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Pályázati 

összefoglaló – 

pályázat 

fenntartó 

szakmai 

műhely 

2020. 

11.13. 

2020. 

11.17. 

Tagintéz-

mény 

szakalkalma-

zottai, 

szakszolgála-

ti titkár 

Zsoldos 

Erzsébet 

Illyésné 

Nagy 

Olga 

Tóthné 

Csíki 

Andrea 

Vargáné 

Kerti 

Anikő 

10 fő A projekt 

programjainak, 

eredményeinek, 

összefoglalása. A 

pályázat 

fenntarthatóságán

ak megtervezése, 

egyeztetése. 

 

4.2 Tagintézményi saját programok a 2020/2021. tanévben 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso – 

portja 

Megvalósí- 

tók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. „Játékos 

kavalkád” 

korai 

fejlesztésben 

részesülő 

gyermekek és 

családjaik 

családi napja 

– EFOP 3.1.6. 

projekt 

fenntartása 

2021.  

06.28. 

korai 

fejlesztésben 

részesülő 

gyermekek és 

családjaik 

Vargáné 

Kerti Anikó 

Rab Viktor 

Szabolcsné 

Illyésné 

Nagy Olga 

Mári 

Jánosné 

Szabó 

Andrea 

Judit 

5 

gyermek 

 

4 szülő 

A korai 

fejlesztésre 

járó gyerekek 

és családjaik 

megtapasztal

hatták a 

közösség 

építő erejét, a 

szülők 

érezhették, 

hogy 

problémájukk

al nincsenek 

egyedül, 

segítséget 

kaptak 

gyermekük 

fejlesztéséhez 

 

4.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2020/2021. tanévben 
Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 
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1. Testnevelés, 

gyógytestnevelés és 

sport tagozat- 

online konferencia- 

Nem-zeti 

Pedagógus Kar  

2020. 

11.19. 

Illyésné Nagy Olga 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Újszerű, aktuális 

témákat dolgoztak 

fel, nagyon 

színvonalas 

előadások 

keretében. 

2. „Nyitott kapuk a 

logopédián” című 

online konferencia 

az MLSZSZ 

Egyesület szerve-

zésében, a Logopé-

dia Európai Napja 

alkalmából 

2021. 

03.03 és 2021. 

03.05. 

Marsi Noémi Kutatási 

eredményeket 

mutattak be és 

kiemelték a 

telelogopédia 

fontosságát.  

3. „A kora 

gyermekkori 

intervenció 

ágazatközi 

fejlesztése” 

elnevezésű kiemelt 

projekt keretében 

megvalósuló online 

workshop 

2021. 

03.23. 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Az ágazatközi 

együttműködés 

lehetőségeit 

részletesen 

megismerhettük, 

esetbemutatások, 

konkrét 

együttműködési 

formák 

bemutatásán 

keresztül. 

4. KRE TFK: 

Tehetségeink 

gazdagítása 

2021.03.30., 04.20, 

05.18. 

Orosz Máténé Olyan teszteket 

tettek közzé, 

amelyek az 

azonosításban és 

szűrésben jól 

használhatóak.  

5. Pályaorientáció 

horizontjai online 

konferencia 

2021. 

06.14. 

Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Illyésné Nagy Olga 

 

A jogszabályi 

háttér, a 

pályaválasztás 

történetének, hazai 

rendszerének 

bemutatása mellett 

részletezésre került 

egy pályaválasztást 

segítő online 

felület, az 

Iparkamara által 

nyújtott 

lehetőségek és a 

szakszolgálatban 

ezen a területen 

folyó tevékenység 

is. 
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4.4 Tagintézmény továbbtanulói a 2020/2021. tanévben  
Ssz Tovább tanuló 

kolléga neve  

Képzés típusa  Képző intézmény  Évfolyam 

1. Rab Viktor 

Szabolcsné 

gyógypedagógia 

alapképzés 

szomatopedagógia 

szakirány 

ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar 

3 – sikeres 

államvizsgát 

tett 

2. Marsi Noémi gyógypedagógia 

alapképzés logopédia 

szakirány 

ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar 

3 – sikeres 

államvizsgát 

tett 

3. Takács Mónika tanácsadó 

szakpszichológus 

ELTE PPk - Budapest 1 

4. Szabó Andrea 

Judit 

tanácsadó 

szakpszichológus 

ELTE PPk - Budapest 2- halasztott 

 

4.5. Tagintézmény és munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései a 

2020/2021. tanévben 

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időintervalluma 

1 

 

1. 

Orosz Máténé 30 órás online 

képzés 

(A tehetségészlelés 

és 

tehetségfejlesztés 

lehetőségei az 

iskolában) 

Nemzeti Tehetség 

Központ 

2020. 11. 19-27. 

 

4.6 A szabadon választható 2 nap terhére kik, hol voltak rendezvényen a tagintézmény és 

telephely munkatársai közül a 2020/2021. tanévben? 

Ssz A kolléga neve  Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely intézményben? Képzés haszna 

1. Marsi Noémi „Nyitott kapuk a 

logopédián” című 

online konferencia 

az MLSZSZ 

Egyesület 

szervezésében, a 

Logopédia Európai 

Napja alkalmából 

online konferencia Újszerű, aktuális 

témákat dolgoztak 

fel, nagyon színvo-

nalas előadások 

keretében. Kutatási 

eredményeket mu-

tattak be és kiemel-

ték a telelogopédia 

fontosságát 

 

4.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában a 2020/2021. tanévben, 

tagintézményi delegáltak 

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Kacsándi Bernadett 

2. Nevelési tanácsadás Szabó Andrea Judit 

3. Logopédia Marsi Noémi 
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4. Korai fejlesztés Vargáné Kerti Anikó 

5. Gyógytestnevelés Illyésné Nagy Olga 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Orosz Máténé 

7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8.  Intézményi Önértékelés (IÖM) Zsoldos Erzsébet 

9. Mérés, értékelés (MÉM) Zsoldos Erzsébet 

 

4.8 Tagintézményből a 2020/2021. tanév során nem távozott és nem érkezett szakember.  

 

4.9 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. Pergéné Deli Katalin 2021.02.24. S 

2. Zsoldos Erzsébet 2021.02.24. S 

 

 

Ssz Minősítő 

vizsgán/eljárásban 

részt vevő 

szakember neve 

A minősítés 

időpontja 

Célfokozat S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Kacsándi Bernadett 2021.02.02. Pedagógus II. S 

2. Takács Mónika 2021.05.20. Pedagógus I. S 

 

4.10 A tagintézmény 2020/2021. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és nehézségei 

Tagintézmény és telephely tanévi sikerei Tagintézmény és telephely tanévi nehézségei 

A rendkívüli helyzetben a folyamatos 

működés biztosítása, az online ellátás 

sikeres előkészítése, megvalósítása. 

A veszélyhelyzetben a folyamatosan változó 

szabályozást követő intézkedések betartása, 

betartatása, a zökkenőmentes ellátás 

megszervezése. 

Kihelyezett szakértői vizsgálatok 

hatékony és sikeres lebonyolítása. 

A tervezett, várt programok elmaradása a 

vészhelyzet miatt. 

Jó kapcsolat ápolása az ellátott 

intézmények vezetőivel, szakembereivel. 

Az internet szolgáltatás labilitása, ingadozása. 

A vezetői ellenőrzések pozitív 

visszajelzései. 

A továbbtanulók magas számából adódóan 

jelentős óraszámot érintő szakember távollét. 

Tagintézményekkel való eredményes 

együttműködés. 

A gyógytestnevelés eszközparkja szegényes, 

hiányos. 

Az INYR mellett csak minimális 

papíralapú dokumentáció vezetése. 

A tavaszi, nyári időszakban a fejlesztőszobák és 

az irodák nagyon magas hőmérséklete. 

A kliensek, a szülők, a pedagógusok 

pozitív visszajelzései. Eredményes 

szakmai munka. 

 

 

 

 

 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 167 

 

 

4.11 A tagintézmény együttműködései:  

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács A tehetséggondozás szakterületen 

tudásmegosztás, kapcsolati háló építése, 

szakmai tapasztalatcsere. 

 

4.12 Kapcsolatok 

 Belső kapcsolatok 

- Eredményes együttműködés valósult meg a Klebelsberg Intézményfenntartó 

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

Szakszolgálat Főigazgatóságával. 

- Takács Mónika pszichológus mentora Csíkné Gábli Erika, a Fegyverneki Telephely 

pszichológusa volt, aki a JNSZMPSZ Gyakornoki szabályzatában foglaltak szerint 

nyújtott 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, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

- Körzeti és kórházi gyermekorvosok,  

- Védőnői Szolgálat,  

- Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 

Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Karcagi 

tagintézménye. 

Külső kapcsolati partnereinkkel az együttműködés folyamatos erősítésére törekszünk, 

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

vesznek részt partnereink képviselői. Sikernek tekintjük, hogy a folyamatos 

munkakapcsolatnak köszönhetően az ügymenetek egyszerűsödnek, bejáratott 

munkafolyamattá válnak. 

 

4.13 Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Illyésné Nagy Olga Vargáné Kerti 

Anikó 

Dokumentáció ellenőrzés és fejlesztő 

foglalkozás látogatása gyógytestnevelés 

szakterületen. 

2. Mári Jánosné Vargáné Kerti 

Anikó 

Dokumentáció ellenőrzés és fejlesztő 

foglalkozás látogatása nevelési tanácsadás 

szakterületen. 

3. Takács Mónika Vargáné Kerti 

Anikó 

Dokumentáció ellenőrzés és esetkonzultáció 

nevelési tanácsadás szakterületen. 
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4. Dr. Kuiné Nagy 

Borbála (megbízási 

szerződéssel 

foglalkoztatott) 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Az online ellátás szakmai 

dokumentációjának ellenőrzése, az 

egyeztetett, kötelezően vezetendő 

dokumentumok ellenőrzése: kliensi 

adattábla, órarend, mentések 

feladatellátásról és szülői visszajelzésekről, 

INYR. 

5. Illyésné Nagy Olga Vargáné Kerti 

Anikó 

Az online ellátás szakmai 

dokumentációjának ellenőrzése, az 

egyeztetett, kötelezően vezetendő 

dokumentumok ellenőrzése: kliensi 

adattábla, órarend, mentések 

feladatellátásról és szülői visszajelzésekről, 

INYR. 

6. Keserű Sándor 

(megbízási 

szerződéssel 

foglalkoztatott) 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Az online ellátás szakmai 

dokumentációjának ellenőrzése, az 

egyeztetett, kötelezően vezetendő 

dokumentumok ellenőrzése: kliensi 

adattábla, órarend, mentések 

feladatellátásról és szülői visszajelzésekről, 

INYR. 

7. Kun Marianna 

(megbízási 

szerződéssel 

foglalkoztatott) 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Az online ellátás szakmai 

dokumentációjának ellenőrzése, az 

egyeztetett, kötelezően vezetendő 

dokumentumok ellenőrzése: kliensi 

adattábla, órarend, mentések 

feladatellátásról és szülői visszajelzésekről, 

INYR. 

8. Mári Jánosné Vargáné Kerti 

Anikó 

Az online ellátás szakmai 

dokumentációjának ellenőrzése, az 

egyeztetett, kötelezően vezetendő 

dokumentumok ellenőrzése: kliensi 

adattábla, órarend, mentések 

feladatellátásról és szülői visszajelzésekről, 

INYR. 

9. Szabó Andrea Judit Vargáné Kerti 

Anikó 

Az online ellátás szakmai 

dokumentációjának ellenőrzése, az 

egyeztetett, kötelezően vezetendő 

dokumentumok ellenőrzése: kliensi 

adattábla, órarend, mentések 

feladatellátásról és szülői visszajelzésekről, 

INYR. 

10. Szendrei Orsolya 

(megbízási 

szerződéssel 

foglalkoztatott) 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Az online ellátás szakmai 

dokumentációjának ellenőrzése, az 

egyeztetett, kötelezően vezetendő 

dokumentumok ellenőrzése: kliensi 

adattábla, órarend, mentések 
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feladatellátásról és szülői visszajelzésekről, 

INYR. 

11. Takács Mónika Vargáné Kerti 

Anikó 

Az online ellátás szakmai 

dokumentációjának ellenőrzése, az 

egyeztetett, kötelezően vezetendő 

dokumentumok ellenőrzése: kliensi 

adattábla, órarend, mentések 

feladatellátásról és szülői visszajelzésekről, 

INYR. 

12. Pergéné Deli Katalin Zsoldos 

Erzsébet 

Dokumentáció ellenőrzés és foglalkozás 

látogatás logopédiai ellátás szakterületen. 

13. Vargáné Kerti Anikó Zsoldos 

Erzsébet 

Dokumentáció ellenőrzés és fejlesztő 

foglalkozás látogatása korai fejlesztés 

szakterületen, a gyógypedagógus és a 

gyógypedagógiai asszisztens 

együttműködésének ellenőrzése. 

14.  Rab Viktor 

Szabolcsné 

Zsoldos 

Erzsébet 

Dokumentáció ellenőrzés és fejlesztő 

foglalkozás látogatása korai fejlesztés 

szakterületen, a gyógypedagógus és a 

gyógypedagógiai asszisztens 

együttműködésének ellenőrzése. 

15. Kacsándi Bernadett Zsoldos 

Erzsébet 

Az online ellátás szakmai 

dokumentációjának ellenőrzése, az 

egyeztetett, kötelezően vezetendő 

dokumentumok ellenőrzése: kliensi 

adattábla, órarend, mentések 

feladatellátásról és szülői visszajelzésekről, 

INYR. 

16. Kunné Monoki 

Andrea 

Zsoldos 

Erzsébet 

Az online ellátás szakmai 

dokumentációjának ellenőrzése, az 

egyeztetett, kötelezően vezetendő 

dokumentumok ellenőrzése: kliensi 

adattábla, órarend, mentések 

feladatellátásról és szülői visszajelzésekről, 

INYR. 

17. Marsi Noémi Zsoldos 

Erzsébet 

Az online ellátás szakmai 

dokumentációjának ellenőrzése, az 

egyeztetett, kötelezően vezetendő 

dokumentumok ellenőrzése: kliensi 

adattábla, órarend, mentések 

feladatellátásról és szülői visszajelzésekről, 

INYR. 

18. Pergéné Deli Katalin Zsoldos 

Erzsébet 

Az online ellátás szakmai 

dokumentációjának ellenőrzése, az 

egyeztetett, kötelezően vezetendő 

dokumentumok ellenőrzése: kliensi 

adattábla, órarend, mentések 
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feladatellátásról és szülői visszajelzésekről, 

INYR. 

19. Orosz Máténé Zsoldos 

Erzsébet 

Az online ellátás szakmai 

dokumentációjának ellenőrzése, az 

egyeztetett, kötelezően vezetendő 

dokumentumok ellenőrzése: kliensi 

adattábla, órarend, mentések 

feladatellátásról és szülői visszajelzésekről, 

INYR. 

20. Tóth Péterné Zsoldos 

Erzsébet 

Az online ellátás szakmai 

dokumentációjának ellenőrzése, az 

egyeztetett, kötelezően vezetendő 

dokumentumok ellenőrzése: kliensi 

adattábla, órarend, mentések 

feladatellátásról és szülői visszajelzésekről, 

INYR. 

21. Toldiné Tölgyvári 

Rita 

Zsoldos 

Erzsébet 

Az online ellátás szakmai 

dokumentációjának ellenőrzése, az 

egyeztetett, kötelezően vezetendő 

dokumentumok ellenőrzése: kliensi 

adattábla, órarend, mentések 

feladatellátásról és szülői visszajelzésekről, 

INYR. 

 

4.14 Innovációk a tagintézményben:-  

 

4.15 Intézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

A tagintézményi munkatervben az Intézményi 

stratégiai és operatív tervek elemei 

megjelennek, a tanév végi beszámoló 

megállapításai alapján készül a következő 

tanév munkaterve. A tervezésben a beszámoló 

készítésben aktívan közreműködik a 

szakalkalmazotti közösség. 

A mérési-értékelési folyamatok fejlesztése, 

eredmények elemzése, tapasztalatok 

beépítése a mindennapos szakmai munkába. 

A szakmai csoportok hatékony működése, 

melyet a csoportok tervei és a belső 

tudásmegosztás biztosít. 

A helyi társadalmi- és közéletben aktívabb 

jelenlét. 

Külső partnerekkel magas színvonalú, 

hatékony kapcsolat fenntartása. 

Humánerőforrás fejlesztése a szükséges 

területeken. 

A szakmai közösség szakképzettsége.  

 

4.16 A tagintézmény környezetvédelmi, környezettudatosságot szem előtt tartó intézkedései 

Ssz Környezetvédelmi intézkedések Intézkedések eredményei 

1. Villanykapcsolók azonnali lekapcsolása a termek 

használatának befejezésekor. 

Minimalizálódott a felesleges 

fogyasztás, ezáltal költség-

takarékosság valósult meg. 
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2. Vizes szerelvények meghibásodásának azonnali 

jelentése a tagintézmény-igazgató helyettesnek 

további intézkedés megtétele céljából. 

Minimalizálódott a felesleges 

fogyasztás, ezáltal költség-

takarékosság valósult meg. 

3. Elektronikus adattárolás, kevesebb nyomtatás. Kisebb mennyiségű 

papírfelhasználás. 

4. Veszélyes hulladék elkülönített tárolása. Veszélyes hulladék szelektív 

kezelése. 

 

4.17 A 2020/2021. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

Ssz Felsőoktatási intézmény neve Hallgatók szakja Fő 

1. Debreceni Egyetem Gyógypedagógia, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirány 

5 fő 

 

4.18 Javaslatok, kérések a következő tanévre 

 A gyógytestnevelés eszközkészletét szeretnénk bővíteni. 

 A rendkívül meleg tavaszi és nyári időjárás miatt légkondicionáló berendezés 

beszerelését kérjük a tagintézménybe. 

 Javasoljuk, hogy a vezetői alkotó nap továbbra is felhasználható legyen. 

 A szakszolgálati titkár mellé egy félállásban foglalkoztatott adminisztratív munkatárs 

alkalmazását kérjük. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy nem sikerül olyan kollégát 

közfoglalkoztatásban alkalmazni, aki eredményesen segítené az adminisztratív 

tevékenységeket, az ügyviteli munkát. Ezen munkák egy részét jelenleg a tagintézmény-

igazgató, helyettese és a szakalkalmazottak végzik el. 

 

5. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2021. március 8-tól május 7-ig (online 

időszak): 

 

5.1 Korai fejlesztés 

Online korai fejlesztés órát kapott: 7 fő, nem kérték: 31 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 29 fő, postán: 0 fő 

Összes korais ellátott: 38 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 2 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

Sikerek 

- Az online fejlesztés első időszaka viszonylag zökkenőmentes volt, a szülők 

lehetőségeikhez mérten igyekeztek elvégezni a gyermekeik számára összeállított és 

kiküldött feladatsort.  

- A szülői visszajelzések megtörténtek. 

Nehézség 

- A második hónapban érezhetően visszaesett a szülők „lelkesedése”, ez a visszajelzések 

számában is megmutatkozott.  

- Előfordult, hogy a foglalkozás anyagának összeállításába fektetett energia nem volt 

arányban a hasznossággal, valamint az is, hogy a szülő legnagyobb igyekezete ellenére 

sem tudta megérteni az elmondott (leírt/bemutatott) fogásokat, mozgássorokat. 

 

5.2 Logopédiai ellátás 

Online logopédiai órát kapott: 36 fő, nem kérték: 84 fő 

Csak logopédiai fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 69 fő, postán: 15 fő 
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Összes logopédiai ellátott: 120 fő, várólistás: 216 fő, nem kérte: 15 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

Sikerek 

- Minden klienshez eljutott a fejlesztő anyag, amiben több lehetőség nyílt a részképességek 

fejlesztésére is. 

- Online fejlesztett gyerekek közül többnél jelentős fejlődés volt tapasztalható. 

- Voltak szülők, akik folyamatosan gyakorolták a kiadott feladatokat, melyről videó 

felvételt készítettek, a megoldott feladatlapokat rendszeresen visszaküldték. 

Nehézség 

- A személyes találkozást nem pótolta az online foglalkozás. 

- Új hangok kialakítására csak korlátozottan volt lehetőség. 

- A szülők jelentős része nem gyakorolt a gyermekével, elegendőnek érezték, ha 

válaszolnak az elektronikus levelekre. 

- Jelentősebb időbeli alkalmazkodást kívánt a szakemberektől az online ellátás, jobban 

kellett igazodniuk a szülők időbeosztásához. 

 

5.3 Nevelési tanácsadás 

Online pszichológiai órát kapott: 23 fő, nem kérték: 15 fő 

Csak pszichológiai anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 14 fő, postán: 0 fő 

Összes pszichológiai ellátott: 37 fő, várólistás: 19 fő, nem kérte: 1 fő 

Online gyógy/fejlesztőpedagógiai órát kapott: 19 fő, nem kérték: 58 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 33 fő, postán: 22 fő 

Összes gyógy/fejlesztőpedagógiai ellátott: 74 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 3 fő 

 

Összes nevelési tanácsadásban ellátott: 111 fő, várólistás: 19 fő, nem kérte: 4 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

Sikerek 

- A szülők partnerként vettek részt az online fejlesztésben. Megfelelő visszajelzések 

érkeztek. 

- Az átállás egyszerűbb volt, hiszen már mindenkinek ismerős volt a kialakult helyzet és 

az elvárások is. 

- Rendszeresen sikerült az online órákat megtartani. 

- Új módszerek kipróbálása az online időszak alatt. 

Nehézség 

- Az új esetek elindítása személyes találkozás nélkül. 

- Online időpontok egyeztetése. 

- Az idő elteltével egyre nehezebben voltak motiválhatóak a szülők. Nem küldtek 

visszajelzést, ők sem lelkesítették a gyerekeket. 

- A postai úton történő fejlesztésről nem volt visszajelzés, így a hatékonyságát nehéz 

megítélni. 

 

5.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Online tehetséggondozás órát kapott: 19 fő, nem kérték: 3 fő 

Csak tehetségfejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 3 fő, postán: 0 fő 

Online tehetségazonosításban részesült: 0 fő, nem kérték: 0 fő 
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Összes tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció formában ellátott: 22 fő, várólistás: 

0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

Sikerek 

- Két önismereti csoport beindítása. 

Nehézség 

- Online nagyon nehéz sikereket elérni a klienseknél, motiválni, haladni, a lelkükre hatni. 

- Nehéz kontakt nélkül eredményt elérni. 

- Az online ellátás félbeszakította azt a folyamatot, ami addigra már beindult. 

- Szülői támogatás sok esetben nem volt, vagy kevésnek bizonyult. 

 

5.5 Szakértői bizottsági tevékenység 2021. március 8-tól május 10-ig 

A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 21 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 1 db 

 

5.6 Gyógytestnevelés 

Online gyógytestnevelés órát kapott: 12 fő, nem kérték: 116 fő 

Csak gyógytestnevelés gyakorló anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 116 fő, postán: 0 fő 

Összes gyógytestnevelésben ellátott: 128 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei  

Sikerek 

- A tanulók rendszeresen visszajeleztek a kapott emailekre. 

- A kisebb gyermekek szülei is partnerek voltak az együttműködésben. 

- A világhálón fellelhető digitális anyagokat felhasználva sok új, változatos gyakorlatot 

kaptak a gyerekek. 

Nehézség 

- A gyakorló anyagok, visszajelzések mentése és az online óra dokumentálása. 

 

5.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

Tagintézményünkben nem történt ellátás ezen a szakterületen. 

 

6. A tanév összesítő adatai (kontaktban történő ellátás -  1. oszlop; csak online ellátás – 2. 

oszlop): 

 

 Szakszolgálati terület 

1. 

Kontakt ellátotti 

létszám 

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült  

(fő) 

3. 

Összesített 

adatok 

(fő) 

Korai fejlesztés 42 40 82 

Logopédia ellátás 166 120 286 

Nevelési tanácsadás 124 111 135 

Tehetséggondozás 23 22 45 

Gyógytestnevelés 128 128 256 

Óvoda-és  iskolapszich. 0 0 0 
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*IÉV= OH által kirendelt szakértői vizsgálat. 

 

   

  
 

7. A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapítása: 

Az ellenőrzést végezte: Csibi Enikő főigazgató, az ellenőrzés időpontja: 2021.07.07. 

Az ellenőrzés tárgya: Aktuális állapot és felülvizsgálati szakértői vélemények, Tagintézményi 

munkabeosztás/ütemtervek március, április, május hó eleji tagintézmény team jegyzőkönyv-

emlékeztetőinek tartalma. 

Megállapítások az ellenőrzési jegyzőkönyv szerint: 

1. Szakértői vélemények aktuális állapotáról: alaki és tartalmi előírásokat betartó, 

határidőket szem előtt tartó. A szakértői vélemény team munkában készül, mellőzendő a 

„kiemelem, összegzem” kifejezés, ezek helyett „kiemeljük, összegezzük”. 

2. Felülvizsgálati szakértői vélemény: A címben nem szerepel, hányadik felülvizsgálat 

történik (ez elvárás), egyébként az első pontban leírtak érvényesek. 

3. Ütemterv/vizsgálati beosztás: Csak a szakértői tevékenységre vonatkozik, holott a munka 

ütemezése minden pedagógiai szakszolgálati feladatra kötelező. A nyitva tartás rendje 

szerint kezdődnek a foglalkozások, így a különböző idejű munkakezdés nem 

értelmezhető. 

4. Jegyzőkönyv - Emlékeztető: „Jegyzőkönyv” címmel készülnek, a kéréstől eltérően jóval 

több jegyzőkönyv beküldése történt meg, de csak a kért jegyzőkönyvek szakmai 

ellenőrzése valósult meg. Három jegyzőkönyv (2021,03.02.; 2021.03.19.; 2021.05.03.) 

áttekintésének tapasztalatai: Az első és a harmadik jegyzőkönyv teljes mértékben 

megfelel az ellenőrzés szempontrendszere szerinti elvárásoknak, alakilag és formailag 

rendbe vannak (keltezés, aláírások, hitelesítők, jelenléti ív). A másokik jegyzőkönyv 

belső tájékoztatás/információ megosztás céljából készült és tartalmaz hozzászólásokat is, 

jelezve, hogy a tagintézmény hangsúlyosnak ítéli meg a teamek konzultatív jellegét. 

82

286

235

45

256

0

50

100

150

200

250

300

350

Korai Fejlesztés Logopédiai ellátás Nevelési tanácsadás Tehetséggondozás Gyógytestnevelés

A tanév összesítő adatai

A tanév összesítő adatai

  SZB vizsgálatok száma 312 fő, szakértői vélemények száma, ebből:  

IÉV Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Dokumentu

m elemzés 

alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

  

 Összesen 

Fő 44 110 9 7 121 21 312 
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8. A beavatkozások eredményességének mérése: 

Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésben ellátott gyermeklétszám: 40 fő 

 

 
Ebből: - 54 %; + 45 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 9 13 9 7 2 

% 22 32 22 17 5 

Intézkedési terv készítése szükséges: 54 %-os az alacsony eredményesség! 

 

A JNSZM Fogyatékosok Otthona, „Gólyafészek” Otthon 2020. szeptember 1-től 2021. május 

10-ig a járványhelyzet miatt nem fogadott külsős szakembereket. A fejlesztési anyagokat 

rendszeresen küldték a korai fejlesztőink és az Otthonban dolgozó szabadidő felelősök végezték 

a leírtak alapján a fejlesztést. Ez a helyzet a legnagyobb igyekezet ellenére sem volt ideális a 

fejlesztőmunka hatékonyságának szempontjából, az eredményeink ezt a helyzetet is tükrözik. 

 

Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásban résztvevő gyermeklétszám: 135 fő 

 

 
Ebből: -15 %; + 84 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 2 19 37 60 17 

% 1 14 27 44 13 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Nevelési tanácsadás (pszichológiai és gyógy/fejlesztőpedagógiai gondozás) 

Nevelési tanácsadás keretében ellátott gyermeklétszám: 125 fő 

22%

32%
22%

17%

5%

Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

1%

14%

27%
44%

13% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes
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Ebből: - 12 %; + 88 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 2 13 32 55 23 

% 2 10 26 44 18 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Gyógytestnevelés 

Gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 128 fő 

 

 
Ebből: - 39 %; + 60 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetmente

s 

Fő 15 35 35 26 17 

% 12 27 27 20 13 

Intézkedési terv készítése szükséges: 39 %-os az alacsony eredményesség! 

 

A gyógytestnevelés ellátásban a nem javult, illetve keveset javult kategóriába főleg a 

középiskolás kliensek tartoznak. A középiskolások november második hetétől online ellátásban 

részesültek, csak 2021. május 10-től vettek részt személyesen a foglalkozásokon. Az online 

ellátás ideje alatt a szakemberek minden igyekezetük és felkészültségük mellett sem tudták azt 

az eredményességet elérni, mint a kontakt ellátás esetében. 

 

Szakértői bizottsági tevékenység 

Szakértői bizottsági vizsgálatok száma: 17 fő 

 

2%

10%

26%

44%

18% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

12%

27%

27%

20%

13% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes
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Ebből: - 0 %; + 100 % 

 Határidőre elkészült Határidőre nem készült el 

Fő 17 0 

% 100 0 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

9. A tagintézmény elégedettség-mérés eredményei. 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye a gyógytestnevelés terén 

együttműködik. A kérdőívet összesen 5 partnerintézmény töltötte ki. 

  
Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan 

intézmények részére 
Elégedett 

vagyok 

adott 

szakszolg

álati 

tagintéz

ményben 

végzett 

gyógytest

nevelés 

szakterül

ettel 

kapcsolat

os 

tájékoztat

ással, 

informáci

óáramlás

sal. 

Hasznosna

k ítélem a 

gyógytestn

evelésben 

részesült 

gyermekek 

fejlődése 

szempontjá

ból a 

kapott 

segítséget. 

Elérhető-

ség 

Kapcsolatf

elvétel és 

kapcsolatta

rtás 

Partnerköz

pontú 

szemlélet 

(minden 

résztvevő 

elvárásaina

k és 

igényeinek 

figyelembe 

vétele) 

Gyermekk

özpontúság 

Problémak

ezelés 

(szociális 

érzékenysé

g, 

segítőkészs

ég) 

Szakmai 

segítségny

újtás 

(aktuális, 

gyors, 

hasznos, 

innovatív) 

Átlag 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 

100%

0%

Határidőre elkészült

Határidőre nem
készült el
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45. ábra: JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív 

válaszainak eredménye – gyógytestnevelés 

 

Kifejtés, elemzés 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján az eredmények maximális 

elégedettséget mutatnak, 4,00. A partnerintézmények teljes mértékben elégedettek a 

gyógytestnevelés szakterületen kapott tájékoztatással, a kapcsolatfelvétellel és a 

kapcsolattartással, a partnerközpontú szemlélettel, a problémakezeléssel, a szakmai 

segítéségnyújtással, az információáramlással. A tanulók szempontjából hasznosnak ítélik meg 

a kapott segítséget. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A gyógytestnevelés terén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye gyógytestnevelés szolgáltatásban 

részesültek. Összesen 92 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 
 

 

 

92 db 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátásáról 

megfelelően 

részletes és 

érthető 

tájékoztatást 

kaptam 

Gyermekem 

fejlődése 

szempontjából 

hasznosnak 

bizonyult a kapott 

segítség. 

Az intézmény 

szakemberei 

megbízható 

szakértelemmel és 

megfelelő 

tapasztalattal 

rendelkeznek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai szükség 

esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, 

gyermekorvos, 

családgondozó, 

gyermekpszichiáter 

stb.) konzultálnak, 

segítséget kérnek 

Az 

intézmény 

munkatársai 

igény esetén 

elérhetőek, 

kérdéseimre 

válaszolnak, 

problémáimat 

meg lehet 

velük 

beszélni. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Elégedett vagyok adott szakszolgálati 

tagintézményben végzett 

gyógytestnevelés szakterülettel 
kapcsolatos tájékoztatással, 

információáramlással.
Hasznosnak ítélem a gyógytestnevelésben 

részesült gyermekek fejlődése 

szempontjából a kapott segítséget.

Elérhetőség

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet (minden 

résztvevő elvárásainak és igényeinek 

figyelembe vétele)

Gyermekközpontúság
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gyermekem 

érdekében. 

átlag: 3,83 3,86 3,83 3,40 3,84 
 

 
46. ábra: JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

eredménye – gyógytestnevelés 

Kifejtés, elemzés 

A vizsgált szempontokra adott értékelés átlaga 3,75. A legmagasabb érték 3,86, a legalacsonyabb 

pedig 3,40 volt. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a gyógytestnevelés tevékenységgel 

elégedettek a megkérdezett szülők. 

Erősségek közé sorolható a szakemberek szakértelme, munkájuk során megfelelő tapasztalattal 

rendelkeznek, illetve a szakemberek elérhetősége. 

További pontosításra szorul, hogy a gyógytestnevelők más szakemberekkel is konzultáljanak, 

segítséget kérjenek a gyermek érdekében. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A gyógytestnevelés terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

3,83 3,86 3,83

3,40

3,84
Gyermekem szakszolgálati ellátásáról
megfelelően részletes és érthető
tájékoztatást kaptam

Gyermekem fejlődése szempontjából
hasznosnak bizonyult a kapott segítség.

Az intézmény szakemberei megbízható
szakértelemmel és megfelelő
tapasztalattal rendelkeznek.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai
szükség esetén más szakemberekkel
(pedagógus, óvónő, gyermekorvos,
családgondozó, gyermekpszichiáter
stb.) konzultálnak, segítséget kérnek
gyermekem érdekében.
Az intézmény munkatársai igény esetén
elérhetőek, kérdéseimre válaszolnak,
problémáimat meg lehet velük beszélni.
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A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akik számára a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye a gyógytestnevelés területén ellátást 

biztosít. Az intézmény kliensköréből 60 tanuló töltötte ki az elégedettségi kérdőívet.  

 

 

 

60 db 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan 

tanulók részére 

A gyógytestnevelő 

barátságos, 

elfogadó légkört 

alakít ki 

A szakember 

igyekezett 

felkelteni és 

fenntartani az 

érdeklődésemet 

A foglalkozások 

során a 

visszajelzések, 

egyértelműek, 

érthetőek voltak. 

A foglalkozásokon 

a problémámnak 

megfelelő 

segítségnyújtást 

kaptam. 

átlag: 3,98 3,87 3,85 3,97 

 

 
47. ábra: JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

eredménye – gyógytestnevelés 

Kifejtés, elemzés: 

A tanulói értékelés átlagosan 3,91–es értéket ér el a mutatók vonatkozásában. A legmagasabb 

érték 3,98, a legalacsonyabb 3,85 volt. Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a 

legmagasabb értéket érte el a barátságos, elfogadó légkörre vonatkozó kérdés. A tanulók 

válaszaiban 3,97 érték jelenik meg a megfelelő segítségnyújtással kapcsolatosan. Átlag alatti 

értéket mutat, de jó szintű elégedettséget tükröz, hogy a szakemberek igyekeznek a tanulók 

érdeklődését folyamatosan fenntartani, illetve a foglalkozások során egyértelmű 

visszajelzéseket adnak a tanulók számára. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények 

körében 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye a szakértői bizottsági 

tevékenység terén együttműködik. A kérdőívet összesen 14 partnerintézmény töltötte ki. 

 

 

3,98 3,87 3,85 3,97
A gyógytestnevelő barátságos,
elfogadó légkört alakít ki

A szakember igyekezett felkelteni és
fenntartani az érdeklődésemet

A foglalkozások során a
visszajelzések, egyértelműek,
érthetőek voltak.

A foglalkozásokon a problémámnak
megfelelő segítségnyújtást kaptam.
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14 db 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan intézmények 

részére 

 

Elége

dett 

vagyo

k az 

intézm

ényem 

és a 

szakér

tői 

bizotts

ág 

között

i 

inform

ációár

amláss

al. 

Elégedett 

vagyok a 

szakértői 

vélemények 

információtar

talmának 

felhasználhat

óságával 

Elégedett vagyok 

az intézményem 

és a szakértői 

bizottság közötti 

együttműködéssel:

Elérhetőség terén 

Elégedett vagyok az 

intézményem és a 

szakértői bizottság 

közötti 

együttműködéssel:K

apcsolattartás terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézménye

m és a 

szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműköd

éssel:Problé

makezelés 

terén 

Elégedett vagyok 

az intézményem és 

a szakértői 

bizottság közötti 

együttműködéssel:

Szakmai 

segítségnyújtás 

terén 

Átlag 3,93 3,71 4,00 3,93 3,64 3,93 

 
48. ábra: JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív 

válaszainak eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

Kifejtés, elemzés: 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékek alapján a legmagasabb érték a 4,00, a 

legalacsonyabb érték a 3,64 volt. A legmagasabb átlagos pontszámot kapott területek közé 

sorolható az információáramlás, az elérhetőség, a kapcsolattartás és a szakmai segítségnyújtás. 

Megerősítésre szorul a szakértői vélemény információtartalma, illetve a problémakezelés. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

 

 

 

3,93
3,71

4,00 3,93

3,64

3,93

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
információáramlással.

Elégedett vagyok a szakértői
vélemények információtartalmának
felhasználhatóságával

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Elérhetőség terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Kapcsolattartás
terén
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A szakértői bizottsági tevékenységterén végzett szülői elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye szakértői bizottsági tevékenység 

szolgáltatásban részesültek. Összesen 24 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

24 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

A vizsgálatra 

történő 

behívásról 

szóló értesítés 

érthető volt 

A vizsgálati 

környezettel 

elégedett 

voltam. 

Az előzetes 

tájékoztatásba

n a vizsgálat 

folyamatáról 

elegendő 

információt 

kaptam. 

A 

szakemberek 

hozzáállásával 

elégedett 

voltam. 

A vizsgálat 

segített abban, 

hogy újabb 

információt 

szerezzek 

gyermekem 

képességeiről. 

A vizsgálat 

eredményéről 

pontos, 

részletes, 

érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

Átlag: 3,92 4,00 4,00 4,00 3,92 4,00 

 

 
49. ábra: JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

Kifejtés, elemzés: 

Az egyes szempontokra adott értékek alapján a legmagasabb érték a 4,00, a legalacsonyabb 

érték a 3,92, az átlag 3, 97. A legmagasabb átlagos pontszámot kapott területek közé sorolható 

a vizsgálati környezet, az információ adása a vizsgálat folyamatáról, a szakemberek 

hozzáállásáról és a vizsgálati eredmény pontos tájékoztatásáról. Megerősítésre szorul a 

behívásról szóló értesítő érthetőbbé tétele, illetve a gyermekek képességeiről a szülő számára 

új információ biztosítása. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett tanulói elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

3,92
4,00 4,00 4,00

3,92
4,00

A vizsgálatra történő behívásról szóló
értesítés érthető volt

A vizsgálati környezettel elégedett
voltam.

Az előzetes tájékoztatásban a
vizsgálat folyamatáról elegendő
információt kaptam.

A szakemberek hozzáállásával
elégedett voltam.

A vizsgálat segített abban, hogy újabb
információt szerezzek gyermekem
képességeiről.

A vizsgálat eredményéről pontos,
részletes, érthető tájékoztatást
kaptam.
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A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akik számára a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye a szakértői bizottsági tevékenység 

területén ellátást biztosít. Az intézmény kliensköréből 2 tanuló töltötte ki.  

 
2 Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan tanulók részére 

 

Elegendő tájékoztatást 

kaptam a vizsgálat 

folyamatáról. 

Elégedett vagyok a 

vizsgáló szakember 

hozzáállásával. 

Elégedett vagyok a 

vizsgálati környezettel. 

A vizsgálat során újabb 

tapasztalatokat 

szereztem 

képességeimről. 

 

Átlag: 4,00 4,00 4,00 3,50 

 

 
50. ábra: JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

Kifejtés, elemzés 

Az egyes szempontokra adott értékek alapján a legmagasabb érték a 4,00, a legalacsonyabb 

érték a 3,50, az átlag 3,88. A legmagasabb átlagos pontszámot kapott területek közé sorolható 

a vizsgálat folyamatának bemutatása, a szakemberek hozzáállása a vizsgálathoz, illetve a 

vizsgálati környezet. Megerősítésre szorul az újabb tapasztalatok szerzése a saját 

képességeikről. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett elégedettség mérés 

a partnerintézmények körében 

 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye a kiemelten tehetséges 

gyermekek és tanulók gondozása terén együttműködik. A kérdőívet összesen 1 

partnerintézmény töltötte ki. 

 

Igénybe vett szolgáltatások:  tanácsadás pedagógus, szülő, tanuló számára 100% 

 

Az elégedettség mérő kérdőívek válaszainak aránya a tagintézmény ellátási területeire 

vonatkoztatva az alábbiak szerint oszlik meg: 

4,00 4,00 4,00

3,50

Elegendő tájékoztatást kaptam a
vizsgálat folyamatáról.

Elégedett vagyok a vizsgáló
szakember hozzáállásával.

Elégedett vagyok a vizsgálati
környezettel.

A vizsgálat során újabb
tapasztalatokat szereztem
képességeimről.
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1 db Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása 

tevékenységre vonatkozóan intézmének részére 

Elegendő 

információt 

kaptunk a 

kérdéseinkre 

Segítséget 

kaptunk ahhoz, 

hogy a tanulót / 

gyermeket 

hogyan segítsük 

tovább 

Felvilágosítást 

kaptunk a 

gyermek /tanuló 

képességéről 

Elégedett voltunk 

a tanácsadó 

munkájával 

A tanácsadás 

hasznos volt 

Átlag  4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 
51. ábra: JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív 

válaszainak eredménye – a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

Kifejtés, elemzés: 

A partnerintézmény maximálisan elégedett a felé nyújtott lehetőségekkel, tevékenységekkel, a 

tanácsadó munkájával, a tanulók további fejlesztéséhez kapott segítségnyújtással, illetve a 

tanácsadás hasznosságával kapcsolatban. Az intézmény teljes mértékben elégedett a 

felvilágosítással, melyet a tanulók képességeiről kaptak. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett szülői elégedettség 

mérése 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye tehetség tanácsadás szolgáltatásban 

részesültek. Összesen 5 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A szolgáltatások igénybevétele az alábbiak szerint valósult meg: 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Elegendő információt kaptunk a
kérdéseinkre.

Segítséget kaptunk ahhoz, hogy a
tanulót/gyermeket hogyan segítsük
tovább.

Felvilágosítást kaptunk a
gyermek/tanuló képességéről.

Elégedettek voltunk a tanácsadó
munkájával.

A tanácsadás hasznos volt.
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Kifejtés, elemzés: 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett tevékenységek közül a 

szülők 100 %-ban a tanácsadást vették igénybe. 

 
5 db Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása tevékenységre 

vonatkozóan Szülők részére 

Elegendő 

információt 

kaptam a 

kérdésemre 

Segítséget kaptam 

ahhoz, hogy 

hogyan 

foglalkozzak a 

gyermekemmel 

Felvilágosítást 

kaptam a 

gyermekem 

képességéről 

Segítséget kaptam 

abban, hogy 

helyes döntést 

hozzak a 

gyermekemről 

 

A tanácsadás 

hasznos volt 

Átlag: 4,00 4,00 4,00 3,60 4,00 

 

 
53. ábra: JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

eredménye – a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

 

 

4,00 4,00 4,00

3,60

4,00
Elegendő információt kaptam a
kérdésemre

Segítséget kaptam ahhoz, hogy
hogyan foglalkozzak a
gyermekemmel

Felvilágosítást kaptam a
gyermekem képességéről

Segítséget kaptam abban, hogy
helyes döntést hozzak a
gyermekemről

A tanácsadás hasznos volt

5

00

Igénybe vett szolgáltatások:

tanácsadás tanuló tehetségazonosítása rendezvény látogatása

52. ábra: Karcagi Tagintézményben a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása esetén az 

igénybe vett szolgáltatások megoszlása 
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Kifejtés, elemzés: 

A szülői értékelés átlaga 3,92. A legmagasabb érték négy területen 4,00 a legalacsonyabb 3,6. 

Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülők az információnyújtást, a 

segítségadásformájának meghatározása a szakember részéről a szülők felé, a gyermeke 

képességére vonatkozó felvilágosítást, illetve a tanácsadás hasznosságát tartják kimagasló 

területnek. Megerősítésre szorul azonban a helyes döntéshozatalban való iránymutatás 

biztosítása a továbbiakban. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett tanulói elégedettség 

mérése 

A kérdőívet a tagintézményünk kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást 

nem áll módunkban nyújtani. 

 

 

 

VI.4 A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény  

Zsidóné Kádár Terézia 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. A tagintézmény személyi feltételei: 

A 2020/2021. tanévet 3 főállású gyógypedagógussal, 1 főállású gyógypedagógus hallgatóval 

(szociálpedagógus), 4 megbízási szerződéssel alkalmazott szakemberrel és 2 óraadó 

szakemberrel kezdtük. 2020. szeptember 1-én érkezett új, szociálpedagógus végzettségű 

munkatársunk, aki próbaideje leteltével, 2020. december 21-én kérte szerződése 

megszüntetését. 

A szakszolgálati titkári feladatokat 2018. november 1-től Nagy Szabina távollétében (GYED) 

az idei tanévben is Tóth Ildikó látta el. Változás történt a takarító személyében is, az új takarító 

2020. október 1-től dolgozik nálunk.  

Főállásban dolgozók: 3 fő pedagógus, 1 fő adminisztrátor, 1 fő takarító (4 órában) 

 1 fő gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak ped. szak)- tagintézmény-igazgató 

 2 fő gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak pedagógiája 

szak)  

 1 fő adminisztrátor (szerződéssel a GYED-en lévő kolléganő helyett) 

 1 fő takarító 4 órában 

Szakvizsgával rendelkezők száma: 1 fő gyógypedagógus  

Megbízási szerződéssel dolgozók:  

 1 fő logopédus (12 órában)  

 1 fő nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus (14 órában) 

 1 fő pszichológus (havi 25 órában) 

 1 fő gyógytestnevelő (2 órában) 

 

 Óraadó kollégák: 

 Csíkné Gábli Erika – pszichológus (6 órában) 
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 Varga Mária – tehetségfejlesztő tanár (5 óra) 

 Szabóné Bukta Henrietta- pszichológus (6 óra -2021. 05.21-07.08. között) 

 

Közcélú foglalkoztatott:  

 1 fő oktatási asszisztens (napi 8 órában) 

 

2. A tagintézmény tárgyi feltételei: 

A tagintézmény épülete régi építésű, ezért az állagmegóvásra fokozott figyelmet kell 

fordítanunk. Tárgyi feltételeink az épület vonatkozásában nem változtak. Az eszközök 

tekintetében javulás tapasztalható. A 2021. májusában kapott új laptoppal informatikai 

eszközparkunk a jelenlegi szakalkalmazotti létszámnak megfelelőre bővült. Októberben 

tagintézményünk egy Renault Clio típusú szolgálati autót kapott, ami a feladatellátásban nagy 

segítségünkre van, hiszen a járás településeinek megközelítése tömegközlekedéssel nagyon 

nehézkes. Az ősz folyamán az udvaron kialakításra került egy parkoló, amivel részben 

megoldódott a szakemberek és a szolgálati gépkocsi számára a parkolás. A takarító munkáját 

segíti az év végi beszerzés keretében vásárolt mosógép. 

 

3. Szakszolgálati feladatellátás szakterületenkénti beszámolója: 

         2020. szeptember 1-től 2021. március 5-ig, majd május 10-től augusztus 20-ig, összesítve  

 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 6 fő, tanácsadásba vont: 0 fő,  

                                                                     (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Sikerek a korai fejlesztés terén: 

 A járásból hozzánk tartozó összes gyermeknek biztosítani tudjuk az ellátást.  

 A szülők partnerként működnek, rendszeresen részt vesznek gyermekeikkel a 

foglalkozásokon. 

 A szülői visszajelzések alapján a gyermekeknél pozitív változások figyelhetők meg, 

képességeik fejlődtek. 

 

Nehézségek a korai fejlesztés terén: 

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

órákat nehéz pótolni. 

 Egy kliens esetében a fejlesztés megszervezése nehezített, a szülők nem törekszenek az 

együttműködésre, így a gyermek fejlődése is lelassult, a foglalkozások alkalmával alig 

vonható be a tevékenységekbe. 

 A második félévben a kliensek számának növekedése miatt a fejlesztő órák beosztása 

több alkalommal órarend módosítással járt. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 54 fő, tanácsadásba vont: 5 fő,  

                                                                         (ellátatlan, várólistás 2 fő) 

Elvégzett Szól-e? szűrések: 165 fő; részletes vizsgálat: 106 fő. 

         Sikerek a logopédiai ellátás terén: 

 A gyerekek szívesen járnak a foglalkozásokra, igyekezetük nyomán tapasztalható a 

hangképzési javulás, a házi feladatokat többségében elkészítették. 

 A foglalkozásokról csak betegség miatt hiányoznak. 
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 Pozitívum, hogy a kunhegyesi gyerekek szakszolgálat épületében tartott foglalkozásai 

kapcsán a zavartalan működés és a fejlesztés folyamatában a szülők partnerré válása. 

 A szülők és óvónők szívesen veszik a szakemberek javaslatait, gyakran kérnek segítséget, 

tanácsot.  

 

Nehézségek a logopédiai ellátás terén: 

 A járványhelyzet miatt az év során többször is megszakadt a folyamatos, személyes 

kapcsolati formában történő ellátás. 

 A szociokulturális háttér nyomán kialakult igénytelen beszédstílus, a beszédfejlesztésen 

túli többletfeladat is generál. 

 Szakember hiány. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 140 fő, 

tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan, várólistás: 9 fő- pszichológiai gondozás) 

Ebből pszichológiai gondozás: 33 fő 

Ebből gyógypedagógiai ellátás: 0 fő 

Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás:107 fő 

 

Sikerek nevelési tanácsadás terén: 

 A partnerintézményeinkkel kialakított jó kapcsolat segíti a fejlesztő munka 

hatékonyságát. 

 Az óvónőkkel működő építő jellegű kapcsolat. 

 A prevencióban részesülő óvodás korú gyerekek képességeinek fejlődése. 

 A pszichológiai terápiákon rendszeres a részvétel, a szülők együttműködőek, végigviszik 

a terápiát és nem lépnek ki az első kedvező jelek láttán. 

 

             Nehézségek a nevelési tanácsadás terén: 

 Az online és a jelenléti munka váltakozása, alkalmazkodás az óvodák részleges vagy 

teljes, átmeneti bezárásához a járványügyi helyzetnek megfelelően. 

 Személyi változás miatt órarend újratervezése annak érdekében, hogy minden kliens 

számára biztosítani tudjuk az ellátást. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 75 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 0 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Tehetségkoordinációba vont intézmény: 1, pedagógus: 6, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma:18 

          Sikerek a tehetséggondozás terén: 

 A tehetségszűrésben résztvevő intézmény vezetőinek és a szűrésben résztvevő 

gyermekek osztályfőnökeinek rugalmas, támogató hozzáállása a szűrés 

megszervezéséhez és kivitelezéséhez.  

 A szűrések eredményei által a tanulókról alkotott kép nagy részben megegyező a 

pedagógusok tapasztalataival.  

 Új kapcsolatok kiépítésének és ápolásának lehetősége.  

 A tehetségszűrésben való részvevő tanulók és szüleik pozitív hozzáállása. 
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Nehézségek a tehetséggondozás terén: 

 Nehézségbe ütközött a tehetségszűrés elindítása és kivitelezése.  

 A szűrés eredményéről való tájékoztatás során gondot okozott a szülők elérése. 

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma:183, ebből aktuális állapot: 56, felülvizsgálat: 104, várólistás:0 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat:19 

 

Sikerek a szakértői tevékenység terén: 

 A szakemberek közötti szakmai konzultáció, team munka, ami hatékonyan segíti a 

kliensek érdekeit szolgáló legjobb döntés meghozatalát. 

 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. 

 A szakemberhiány miatt a gyógypedagógiai és pszichológiai vizsgálatok egy napra 

történő összehangolása. 

 

3.6 Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 12 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

Sikerek a gyógytestnevelés terén: 

 A gyógytestnevelés órák maximális létszámmal működnek. A gyerekek szívesen járnak, 

a szülők elégedettek és támogatóak. 

 A jelenléti oktatás során a tanulók hibajavítása folyamatos, sokkal jobban lehet 

differenciálni. Szerepet kapnak a gyógytestnevelési játékok, amelyek sikerélményhez 

juttatják ezeket a tanulókat. 

 

Nehézségek a gyógytestnevelés terén: 

 Az iskolai programok időnként befolyásolják a gyógytestnevelés órák megtartását. 

Pótlásukra a tornaterem és a tanulók túlterheltsége miatt nincs lehetőség. 

 

4.Egyéb tevékenységek: 

4.1 Tagintézményi megvalósult pályázati programok a 2020/2021. tanévben 

 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Rendezvény 

célcsoportja 

Megva-lósítók Résztve 

vők  

száma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. EFOP 

projektzáró 

rendezvény 

2020. 

11.17. 

szakalkalma-

zottak 

Szabó 

Zoltánné 

Tóth Ildikó 

4 fő A pályázat 

összegzése,  

szakmai 

megerősítés.  
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Zsidóné Kádár 

Terézia 

 

 

4.2 Tagintézményi saját programok a 2020/2021. tanévben 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso – 

portja 

Megvalós

ítók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. A helyes 

pályaválasztási 

döntés 

kialakítása 

2021. 

03.10. 

pedagógu-

sok 

Császár 

István 

4 fő Betekintést 

kaptunk a 

pályaválasztási 

munkába  

2. Szakmai 

műhelymun-ka 

a stressz 

kezelésről, 

kiégésről 

2021. 

05.20. 

pedagógu-

sok 

Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

4 fő Az online munka 

után a 

gyógypedagógu-

sok segítése 

3. Mentalhigié-

nés tanácsadás 

vezetőknek 

2021.  

05. 26. 

tagintéz-

mény -

igazgatók 

Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

4 fő Az online munka 

nehézségeinek 

feldolgozása 

 

4.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2020/2021. tanévben 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. Projektzáró 

konferencia  

2020. 

12.16. 

Projekt 

menedzsment, 

Főigazgatóság, 

tagintézméy-

igazgatók 

A pályázat összegzése,  

szakmai megerősítés.  

2. Segítő 

jelenlét 

születéstől a 

szakképzésig 

(online) 

2021. 

01.28. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Szolgáltatói kerekasztal 

konferencia. A Jelzőrendszer 

működésének áttekintése, 

kérdések, problémák 

megbeszélése. 

3. A tehetség 

befogadó 

támogatása 

2021. 

05.17. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

A konferencián a 

tehetséggondozással 

kapcsolatban hallhattunk értékes 

előadásokat. 

4. A 

pályaorientác

ió horizontjai 

2021. 

06.14. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

A konferencián a 

pályaorientációval, 

továbbtanulással kapcsolatban 

hallhattunk értékes előadásokat. 

 

4.4 Tagintézmény továbbtanulói a 2020/2021. tanévben  

Az idei tanévben nem volt továbbtanuló kolléga tagintézményünkben. 
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4.5 Tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései a 

2020/2021. tanévben 

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időintervalluma 

1. Balláné Tóth Éva Bayley képzés Giunti Psychomet-

ric HungaryKft. 

2020.08.27.,08.28., 

10.17. 

2. Szabó Zoltánné Bayley képzés Giunti Psychomet-

ric HungaryKft. 

2020.08.27.,08.28., 

10.17. 

 

4.6 A szabadon választható 2 nap terhére kik, hol voltak rendezvényen a tagintézmény 

munkatársai közül a 2020/2021. tanévben? 

         A szabadon választható 2 napot a járványhelyzet miatt nem használták fel a kollégák a 

2020/2021. tanévben.  

            

4.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában a 2020/2021. tanévben, 

tagintézményi delegáltak:  

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Szabó Zoltánné;  

látogató tag: Zsidóné Kádár Terézia 

2. Nevelési tanácsadás Szabó Zoltánné; Balláné Tóth Éva 

3. Logopédia látogató tag: Zsidóné Kádár Terézia 

4. Korai fejlesztés Balláné Tóth Éva 

4. Gyógytestnevelés - 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Zsidóné Kádár Terézia 

7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8.  Intézményi Önértékelés (IÖM) Zsidóné Kádár Terézia 

9. Mérés, értékelés (MÉM) - 

 

4.8 Tagintézményből a 2020/2021. tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja: 

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

1. Mári János szociálpedagógus; 

gyógypedagógus hallgató 

2020.12.21. 

2. Vincze Zsuzsanna pszichológus 2021.01.31. 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Mári János szociálpedagógus; 

gyógypedagógus hallgató 

2020.09.01. 

 

4.9 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. Szabó Zoltánné 2021. 03.24. S 

          A tagintézményben tanfelügyeleti és minősítő eljárásban nem vett részt szakember. 
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4.10 A tagintézmény 2020/2021. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és nehézségei: 

Tagintézmény tanévi sikerei Tagintézmény tanévi nehézségei 

Szeptemberben szakalkalmazotti 

közösségünk egy szakemberrel bővült.  

A decemberben távozó új szakember által 

ellátott kliensek további ellátásának biztosítása, 

az órarend és az ellátás átszervezése. 

A szakemberhiány ellenére minden 

szakterületen folyamatos működést 

tudunk biztosítani. 

A főállású szakemberek több szakterületen 

látnak el feladatot.  

Az iskolakészültség megállapítására 

irányuló vizsgálatok zökkenőmentes 

lebonyolítása, megfelelő ütemezése. 

Szakember hiány logopédiai ellátás, nevelési 

tanácsadás – pszichológia és a tehetséggondozás 

szakterületeken.  

Az online fejlesztés megvalósítása, a 

rendkívüli veszélyhelyzet kezelése. 

 

A kliensek, a szülők, valamint a 

pedagógusok pozitív visszajelzései. 

 

Partnerintézményeinkkel kialakított 

kapcsolataink további erősítése, 

mélyítése. 

 

A kollégák közötti jó szakmai kapcsolat, 

egymás segítése. Jó munkahelyi légkör, 

összetartó közösség. 

 

Szolgálati gépkocsi  

 

4.11 A tagintézmény együttműködései:  

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Abádszalóki Gyermekjóléti Szolgálat együttműködési megállapodás 

Kunhegyesi Gyermekjóléti Szolgálat együttműködési megállapodás 

 

4.12 Kapcsolatok 

 Belső kapcsolatok: 

- Eredményes együttműködés és szakmai kapcsolat valósult meg a Fenntartóval, a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatóságával és a 

JNSZMPSZ tagintézményeivel. 

 Külső kapcsolatok  
- Együttműködési megállapodás az Abádszalók és Térsége Szociális 

Önkormányzati Társulás Abádszalóki Remény Gondozási Központja Abádszalóki 

Szakmai Egységes Család- és Gyermekjóléti Szolgálatával és a Kunhegyesi 

Mikro-térségi Szociális Intézmény Család – és Gyermekjóléti Központtal  

- Kapcsolatot tartunk az ellátási körzetünkbe tartozó nevelési- és oktatási 

intézményekkel, azok vezetőivel, pedagógusaival 

- Védőnői szolgálat, Gyámhivatal,  

- Városi Önkormányzat vezetése 

- Karcagi Tankerületi Központ 
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4.13 Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. INYR ellenőrzés  

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Az ellátások rögzítése megtörtént, a 

hatályos szakértői vélemények 

csatolmányként feltöltésre kerültek. Az 

ellátásokat a szakemberek lezárták. 

2. Balláné Tóth Éva 

gyógypedagógus 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Dokumentáció ellenőrzés, nevelési 

tanácsadás és korai fejlesztés és gondozás 

szakterületen.  

3. Mári János 

fejlesztőpedagógus 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Dokumentáció ellenőrzés, nevelési 

tanácsadás szakterületen.  

4. Szabó Zoltánné 

gyógypedagógus 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Dokumentáció ellenőrzés nevelési 

tanácsadás szakterületen. 

5. Sághy Judit 

gyógytestnevelő 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Dokumentáció ellenőrzés gyógytestnevelés 

szakterületen. Az órarenddel összevetve 

minden csoport megtalálható az INYR-ben, 

a foglalkozások rögzítése megtörtént. 

6. Varga Mária 

tehetségfejlesztő 

tanár 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Dokumentáció ellenőrzés tehetséggondozás 

szakterületen. A csoportos szűrések 

rögzítésre kerültek a megfelelő 

tevékenységgel. 

7. Ecsekiné Moldvai 

Juliánna 

nyelv és 

beszédfejlesztő 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Dokumentáció ellenőrzés logopédia 

szakterületen. A foglalkozások INYR 

felületen történő rögzítése megtörtént. 

8. Magyarné Erdei 

Márta 

logopédus 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Dokumentáció ellenőrzés logopédia 

szakterületen. A foglalkozások INYR 

felületen történő rögzítése megtörtént. 

9. Mári János  

fejlesztőpedagógus 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Dokumentáció ellenőrzés, nevelési 

tanácsadás szakterületen. A kolléga az 

INYR-ben rögzített csoportjainak 

tevékenységét hiánytalanul felvitte, majd 

távozása miatt 2021.12.21-én lezárta. 

10. INYR ellenőrzés  

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Az ellátások rögzítése megtörtént, a 

hatályos szakértői vélemények 

csatolmányként feltöltésre kerültek. Az 

ellátásokat a szakemberek lezárták. 

11. Magyarné Erdei 

Márta 

logopédus 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Dokumentáció ellenőrzés logopédia 

szakterületen. A foglalkozások INYR 

felületen történő rögzítése megtörtént. 

12. Ecsekiné Moldvai 

Juliánna 

nyelv és 

beszédfejlesztő 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Dokumentáció ellenőrzés logopédia 

szakterületen. A foglalkozások INYR 

felületen történő rögzítése megtörtént. 

13. Sághy Judit 

gyógytestnevelő 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Dokumentáció ellenőrzés gyógytestnevelés 

szakterületen. Az órarenddel összevetve 
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minden csoport megtalálható az INYR-ben, 

a foglalkozások rögzítése megtörtént. 

14. INYR ellenőrzés  

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Az ellátások rögzítése megtörtént, a 

hatályos szakértői vélemények 

csatolmányként feltöltésre kerültek. Az 

ellátásokat a szakemberek lezárták. 

15. Varga Mária 

tehetségfejlesztő 

tanár 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Dokumentáció ellenőrzés tehetséggondozás 

szakterületen. A csoportos szűrések 

rögzítésre kerültek a megfelelő 

tevékenységgel. 

16. Szabó Zoltánné 

gyógypedagógus 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Dokumentáció ellenőrzés nevelési 

tanácsadás szakterületen. 

17. Balláné Tóth Éva 

gyógypedagógus 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Dokumentáció ellenőrzés, nevelési 

tanácsadás és korai fejlesztés és gondozás 

szakterületen. 

18. Magyarné Erdei 

Márta 

logopédus 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Órarend, mentések a feladatellátásról és a 

szülői visszajelzésekről. Az órarend az 

emailekben küldött feladatlapokkal és az 

online kontakt órákkal (messenger) 

összhangban van. Az online ellátás, a 

messenger órákról készített képernyőképek 

és a szülői visszajelzések a tagintézmény 

elektronikus adattárolóján mappázva 

megtalálhatóak.  

19. Ecsekiné Moldvai 

Juliánna 

nyelv és 

beszédfejlesztő 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Az órarend 3 napi bontásban (hétfő- kedd-

csütörtök) tartalmazza a megbízási 

szerződés alapján megállapított 14 órát, az 

emailekben küldött feladatlapokkal 

összhangban van. A foglalkozások INYR 

felületen történő rögzítése az ellenőrzés 

időpontjáig megtörtént.  

20. Balláné Tóth Éva 

gyógypedagógus 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Az órarend az emailekben küldött 

feladatlapokkal és az online kontakt órákkal 

(messenger) összhangban van. Az online 

ellátás, a messenger órákról készített 

képernyőképek valamint a szülői 

visszajelzések a tagintézmény elektronikus 

adattárolóján mappázva megtalálhatóak.  A 

foglalkozások INYR felületen történő 

rögzítése az ellenőrzés időpontjáig 

megtörtént.  

21. Magyarné Erdei 

Márta 

logopédus 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Az órarend az emailekben küldött 

feladatlapokkal és az online kontakt órákkal 

(messenger) összhangban van. Az online 

ellátás, a messenger órákról készített 

képernyőképekkel és a szülői visszajelzések 

a tagintézmény elektronikus adattárolóján 

mappázva megtalálható. A foglalkozások 
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INYR felületen történő rögzítése az 

ellenőrzés időpontjáig megtörtént. 

22. INYR ellenőrzés  

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Az ellátások rögzítése megtörtént, a 

hatályos szakértői vélemények 

csatolmányként feltöltésre kerültek. Az 

ellátásokat a szakemberek lezárták. 

23. Sághy Judit 

gyógytestnevelő 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Az órarend két napi bontásban tartalmazza a 

megbízási szerződés alapján megállapított 2 

órát. Az online ellátás dokumentációja a 

tagintézmény elektronikus adattárolójában 

pdf formátumban megtalálható. 

24. INYR ellenőrzés  

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Az ellátások rögzítése megtörtént, a 

hatályos szakértői vélemények 

csatolmányként feltöltésre kerültek. Az 

ellátásokat a szakemberek lezárták. 

25. Jegyzőkönyv belső 

vezetői ellenőrzés 

korrekciójához.  

Magyarné Kovács 

Ildikó főigazgató-

helyettes vezetői 

belső ellenőrzése 

alapján. 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

A PSZ-125-4/2021 iktató számú, 

Logopédiai feladatellátáshoz készített 

jegyzőkönyv javaslata alapján a 

szűrésekhez létrehozott intézményi 

csoportok a mai napon lezárásra kerültek. 

 A Psz-125-5/2021iktató számú, Nevelési 

tanácsadás feladatellátáshoz készített 

jegyzőkönyv megállapításai alapján a 

csoportos ellátásokban szereplő nyitott 

csoportok (2018/19 tanév) Tné B.SZ. (11 

csoport) és J. Lné (5 csoport) 

szakembereknél az ellátások lezárása a mai 

napon megtörtént. 

A munkatervben tervezett óralátogatások a rendkívüli helyzet miatt elmaradtak.  

 

4.14 Innovációk a tagintézményben 

Részt veszünk az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A kora gyermekkori 

intervenció ágazatközi fejlesztése” című pályázat megvalósításában. A pályázati feladatokat 

Balláné Tóth Éva kolléganő látja el. 

 

4.15 Intézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

I. Pedagógiai folyamatok területén 

A stratégiai tervek elemei összhangban 

vannak és megjelennek az intézményi 

dokumentumokban, így az éves 

munkatervben is. A szakalkalmazottak részt 

vesznek a tervezésben és a megvalósításban, 

tervező munkájuk és a megvalósulás 

dokumentumai koherensek.  
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III. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

A kliensek állapotváltozásának adatai és a 

teljesítmény eredményességét igazoló 

mutatók dokumentáltak, azok elemzésre 

kerülnek. A kapott eredmények alapján a 

fejlesztési területek meghatározása 

megtörténik. A szakemberek mindennapi 

munkájuk során építenek a kliensek 

visszajelzéseire, lehetőségeikhez mérten 

alkalmazkodnak igényeikhez. 

A mérési mutatók elemzése, értékelése, a 

kapott eredmények alapján a mérési, 

értékelési folyamatok fejlesztése. 

IV. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció területén 

A tagintézményben szervezett keretek között 

zajló, rendszeres kommunikáció folyik, mely 

biztosítja a munkatársak számára a 

mindennapi munkát segítő hatékony 

információáramlást. 

 

V. Az intézmény külső kapcsolatai területén 

A tagintézmény partneri kapcsolatai a 

munkatervben meghatározott célokkal 

összehangoltak. Külső partnereinkkel 

folytatott kapcsolatainkat rendszeresen 

ápoljuk és törekszünk a hatékony 

együttműködésre. 

Az intézmény fokozottabb jelenléte a 

különböző társadalmi, szakmai szervezetek 

munkájában és a helyi közéletben. 

 

VI. A pedagógiai működés feltételei területén 

A tagintézmény alkalmazotti közösségének 

munkájára, együttműködésére a belső 

igényesség, hatékonyság, valamint a tanulási, 

fejlődési lehetőségek kihasználása jellemző. 

A szakalkalmazottak végzettsége, 

szakképzettsége megfelel a szakterületi ellátás 

feltételeinek és az intézmény deklarált 

céljainak. 

 

A szakalkalmazotti létszám bővítése, 

megfelelő szakképzettséggel rendelkező 

szakember alkalmazása a hiányterületekre 

(logopédus, pszichológus, tehetségfejlesztő 

tanár). 

 

 

 

4.16 A tagintézmény és telephely környezetvédelmi, környezettudatosságot szem előtt tartó 

intézkedései 

Ssz Környezetvédelmi intézkedések Intézkedések eredményei 

1. Villany lekapcsolása, ha nem tartózkodunk a 

helységben 

kevesebb villanyszámla 

2. Készülékek áramtalanítása (stand-by üzemódból) kevesebb villanyszámla 

3. Nyitvatartási időn kívül a fűtés csökkentése kevesebb gázszámla 

4. Veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtése környezetvédelem 

5. Dokumentumok elektronikus megőrzése nyomtatás 

helyett 

kevesebb papírfelhasználás 

6. Sózás helyett környezetbarát csúszásmentesítés környezetvédelem 
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4.17 A 2020/2021. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

Ssz Felsőoktatási intézmény neve Hallgatók szakja Fő 

1. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési 

és Gyógypedagógiai Kar 

tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szak 

1 

 

4.18 Javaslatok, kérések a következő tanévre 

Lehetőség szerint kérjük, hogy a papír-írószer és a tisztítószerek rendelése az igényekhez 

legyen igazítva.  

 

5. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2021. március 8-tól május 7-ig (online 

időszak): 

5.1 Korai fejlesztés 

Online korai fejlesztés órát kapott: 3 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email:1 fő, postán: 0 fő 

Összes korais ellátott: 3 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei: 

 a szülők együttműködésével sikerült biztosítani a folyamatos fejlesztést 

 minden korai fejlesztésben résztvevő gyermeket sikerült bevonni az online fejlesztésbe 

is, senki nem morzsolódott le        

 pozitív tapasztalatok az agyaggyűjtéssel kapcsolatban, új források, weboldalak 

felfedezése 

Nehézségei:  

 a közvetlen kommunikáció hiánya, minden, ami személyes jelenlétben adott 

 az otthoni környezetben való tartózkodás kevésbé motiválta a gyerekeket az online 

foglalkozásban való aktív részvételre 

 

5.2 Logopédiai ellátás 

Online logopédiai órát kapott: 29 fő, nem kérték:1 fő 

Csak logopédiai fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email:4 fő, postán:20 fő 

Összes logopédiai ellátott: 53 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte:1 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei 

 a feladatok tetszettek a gyerekeknek, a szülők visszajelzései szerint szívesen végezték 

Nehézségei 

 az online időszak végére elfogyott a szülők és a gyermekek lelkesedése 

 nehézséget okozott az otthoni viszonyok között a nyugodt, csendes környezet 

megteremtése 

 kevés szülőtől érkezett visszajelzés, ezért nem megítélhető, hogy a feladatok segítették-e 

a gyermekek artikulációs fejlődését. 

 

5.3 Nevelési tanácsadás 

Online pszichológiai órát kapott: 14 fő, nem kérték: 5 fő 

Csak pszichológiai anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán:0 fő 

Összes pszichológiai ellátott:19 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte:5 fő 

Online gyógy/fejlesztőpedagógiai órát kapott: 29 fő, nem kérték: 22 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email:29 fő, postán: 24 fő 

Összes gyógy/fejlesztőpedagógiai ellátott: 85 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte:22 fő 
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      (1 fő elköltözött) 

Összes nevelési tanácsadásban ellátott: 104 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 27 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei 

 a gyerekek ellátása folyamatos maradt azokban az esetekben, ahol a szülő nyilatkozatban 

kérte tanév elején az online ellátást 

 pozitív hozadéka volt az online fejlesztésnek a szülőkkel való megismerkedés, 

kapcsolattartás 

 módszertanilag gazdagodtak a pedagógusok annak köszönhetően, hogy egyidejűleg több 

fórumot, technikai lehetőséget használtak a fejlesztések megvalósítása során 

 az online fejlesztésben résztvevő gyermekek szüleinek pozitív visszajelzései 

          Nehézségei 

 az internet hiánya miatt Tiszaburára csak postai úton lehetett eljuttatni a fejlesztésre szánt 

feladatokat 

 azok esetében, akik nem kérték az ellátást, a fejlesztés átmenetileg szünetelt, ami a 

fejlesztésben elért addigi eredmények csökkenéséhez, elvesztéséhez vezethet 

 

5.4 Tehetség -azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Online tehetséggondozás órát kapott: 0 fő 

Online tehetségazonosításban részesült: 0 fő 

Tehetség- szűrésbe vont szülő: 14 fő 

 Összes tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció formában ellátott: 102 fő,  

várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei 

 az érdeklődő szülők pozitív hozzáállása 

 lehetőség a szakszolgálaton belüli online konzultációra, jó gyakorlatok megosztására 

Nehézségei:  

 a szülők érdektelensége gyermekük teljesítményével kapcsolatosan 

 

5.5 Szakértői bizottsági tevékenység 2021. március 8-tól május 10-ig 

A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum elemzés 

alapján): 34 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0 db 

 

5.6 Gyógytestnevelés 

Online gyógytestnevelés órát kapott: 12 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak gyógytestnevelés gyakorló anyaggal ellátott gyermeklétszám, email:12 fő, postán:0 fő 

Összes gyógytestnevelésben ellátott:12 fő, várólistás:0 fő, nem kérte:0 fő 

A szakterületi online ellátás sikerei: 

 Hetente egy alkalommal meet órán vettek részt a tanulók, ahol megfelelő magyarázatot 

és instrukciókat kaptak a heti kiküldött feladatokkal kapcsolatban. 

Nehézségei:  

 Kevés tanuló tudott bekapcsolódni, a felső tagozatos tanulók online bejelentkezésére 

számíthattam csak.  

 Az ellátott tanulók szülei közül csak egy szülő jelzett vissza. 

 

5.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

         Tagintézményünkben nincs ezen a szakterületen ellátás. 
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6.A tanév összesítő adatai (kontaktban történő ellátás - 1. oszlop;  

                                                         csak online ellátás - 2. oszlop): 

 

 

 Szakszolgálati terület 

1. 

Kontakt ellátotti 

létszám 

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült  

(fő) 

3. 

Összesített 

adatok 

Korai fejlesztés 3 3 6 

Logopédia ellátás 54 54 108 

Nevelési tanácsadás 140 104 244 

Tehetséggondozás 75 - 75 

Gyógytestnevelés 12 12 24 

Óvoda-és  iskolapszich. 0 0 0 

 
  SZB vizsgálatok száma: 184 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 

IÉV 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 19 56 5 0 70 34 184 

  

        *IÉV= OH által kirendelt szakértői vizsgálat. 

  

 
 

 

7. A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai: 

1. Szakértői vélemény aktuális állapotról: Hibátlan, tartalmi előírásokat, határidőket szem 

előtt tartó, igényes munka, ugyanakkor a szerkesztés helyenként nem megfelelő. 

2. Felülvizsgálati szakértői vélemény: A címben nem szerepel, hányadik felülvizsgálat 

történik, egyébként az 1. pontban leírtak érvényesek. 

3. Ütemterv/vizsgálati beosztás: Csak a szakértői tevékenységre vonatkozik, holott a munka 

ütemezése minden pedagógiai szakszolgálati feladatra kötelező. 

0
50

100
150
200
250

Összesített adatok
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4. Jegyzőkönyv – Emlékeztető: „Team jegyzőkönyv” címmel készülnek. Mindhárom 

áttekintett jegyzőkönyv teljes mértékben megfelel az elvárásoknak, úgy a tájékoztatás, mint a 

konzultációs jelleg biztosítása magas szintű. 

 

8. A beavatkozások eredményességének mérése: 

 

Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésben ellátott gyermeklétszám: 3 fő 

 

 
 

 

Ebből: - 33 %; + 67 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 0 1 0 2 0 

% 0 33 0 67 0 

         Intézkedési terv készítése szükséges: 33 %-os az alacsony eredményesség! 

 

Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásban résztvevő gyermeklétszám: 58 fő 

 

 
 

 

Ebből: - 15 %; + 84 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 3 6 11 18 20 

% 5 10 19 31 34 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Nevelési tanácsadás (pszichológiai és gyógy/fejlesztőpedagógiai gondozás) 

Nevelési tanácsadás keretében ellátott gyermeklétszám: 133 fő 

 

0%

33%

0%

67%

0%
Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

5% 10%

19%

31%

34%
Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult
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Ebből: - 11 %; + 89 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 6 8 27 64 28 

% 5 6 20 48 21 

 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Gyógytestnevelés 

Gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 12 fő 

 

 
 

 

Ebből: - 41 %; + 59 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 1 4 2 0 5 

% 8 33 17 0 42 

Intézkedési terv készítése szükséges: 41 %-os az alacsony eredményesség! 

 

Szakértői bizottsági tevékenység  

Szakértői bizottsági vizsgálatok száma: 18 fő 

 

 

5% 6%
20%

48%

21% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

8%

33%

17%

0%

42%

Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

100%

0%

Határidőre
elkészült

Határidőre nem
készült el
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Ebből: - 0 %; + 100 % 

 Határidőre elkészült Határidőre nem készült el 

Fő 18 0 

% 100 0 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

9. Az elégedettség-mérés eredményei. 

A gyógytestnevelés terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények körében 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézmény a gyógytestnevelés terén 

együttműködik. A kérdőívet összesen 1 partnerintézmény töltötte ki. 

 
Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

 

átlag Hasznosnak 

ítélem a 

gyógytestne

velésben 

részesült 

gyermekek 

fejlődése 

szempontjá-

ból a kapott 

segítséget. 

Elérhetőség Kapcsolatfe

l-vétel és 

kapcsolattar

-tás 

Partnerközp

ontú 

szemlélet 

(minden 

résztvevő 

elvárásainak 

és 

igényeinek 

figyelembe 

vétele) 

Gyermekkö

zpontúság 

Probléma-

kezelés 

(szociális 

érzékenység

, segítőkész-

ség) 

Szakmai 

segítségnyúj

tás 

(aktuális, 

gyors, 

hasznos, 

innovatív) 

3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

Maximális elérhető érték 4,0 

Beérkezett kérdőívek száma: 1 db 

 
54. ábra: A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye - gyógytestnevelés 

3,00

4,00

3,00 3,00

4,00 4,00 4,00 4,00

Elégedett vagyok adott szakszolgálati
tagintézményben végzett
gyógytestnevelés szakterülettel
kapcsolatos tájékoztatással,
információáramlással.

Hasznosnak ítélem a gyógytestnevelésben
részesült gyermekek fejlődése
szempontjából a kapott segítséget.

Elérhetőség

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet (minden
résztvevő elvárásainak és igényeinek
figyelembe vétele)
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Kifejtés, elemzés 

A tagintézmény ellátási körzetébe tartozó közoktatási intézmények közül, csak egy iskola 

igényelte a gyógytestnevelés ellátását, így a kérdőívet csak ez a partnerintézmény töltötte ki. 

Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján többnyire elégedett az intézmény a 

Kunhegyesi Tagintézmény munkájával. A szolgáltatással való elégedettségük átlagos értéke: 

3,6.  

Erősségek közé sorolható a gyógytestnevelésben részesült gyermekek fejlődése szempontjából 

kapott segítség, a partnerközpontú szemlélet, a gyermekközpontúság, problémakezelés és a 

szakmai segítségnyújtás. Alacsonyabb eredményt mutat az információáramlás, az elérhetőség, 

valamint a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás területe, melyekre kiemelt figyelmet kell 

fordítanunk. A gyógytestnevelésre utalt tanulókat az intézmény saját gyógytestnevelő 

pedagógusa látja el megbízási szerződéses formában, ezért a rendszeres kapcsolattartás az ő 

közvetítésével valósul meg. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség van, több területen az elégedettség értéke 3,2 pontérték alatti. 

 

A gyógytestnevelés terén végzett szülői elégedettség mérése 

A kérdőívet a tagintézmény kliens köréből egy szülő sem töltötte ki, ezért adatszolgáltatást nem 

áll módunkban nyújtani. A szülők alulmotiváltságának valószínűsíthető oka lehet a kialakult 

pandémiás helyzet és az online oktatás. 

 

A gyógytestnevelés terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kérdőívet a tagintézmény kliens köréből életkora miatt (13 év alattiak) egy tanuló sem töltötte 

ki, ezért adatszolgáltatást nem áll módunkban nyújtani. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények 

körében 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézmény a szakértői bizottsági 

tevékenység terén együttműködik. A kérdőívet összesen 7 partnerintézmény töltötte ki. 

 

7db 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

információára

mlással. 

Elégedett 

vagyok a 

szakértői 

vélemények 

információtarta

lmának 

felhasználhatós

ágával 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

sel:Elérhetőség 

terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

sel:Kapcsolatta

rtás terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

sel:Problémake

zelés terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

sel:Szakmai 

segítségnyújtás 

terén 

Átlag 3,86 3,86 4,00 3,86 3,86 3,86 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 7 db 
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55. ábra: A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

 

Kifejtés, elemzés 

Az egyes szempontokra adott értékelés alapján partnerintézményeink szolgáltatással való 

elégedettségük átlagos értéke: 3,88. A szakértői bizottság elérhetőségével maximálisan 

elégedettek az ellátási körzetünkbe tartózó intézmények, azonban az információáramlásról, a 

szakértői vélemények információtartalmának felhasználhatóságáról, a kapcsolattartásról, a 

problémakezelésről és a szakmai segítségnyújtásról átlagos elégedettséget fogalmaztak meg. 

Sajnálatos, hogy a 14 partnerintézmény közül csak 7 kérdőív érkezett vissza, így a 

megfogalmazott vélemények csak részben tükrözik munkánkat, arról teljes képet nem kaptunk. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézmény szakértői bizottsági tevékenység 

szolgáltatásban részesültek. Összesen 20 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

 

 

 

 

3,86 3,86
4,00

3,86 3,86 3,86 Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
információáramlással.

Elégedett vagyok a szakértői
vélemények információtartalmának
felhasználhatóságával

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Elérhetőség
terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Kapcsolattartás
terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Problémakezelés
terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Szakmai
segítségnyújtás terén
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20 Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

 

A vizsgálatra 

történő 

behívásról 

szóló értesítés 

érthető volt 

A vizsgálati 

környezettel 

elégedett 

voltam. 

Az előzetes 

tájékoztatásban 

a vizsgálat 

folyamatáról 

elegendő 

információt 

kaptam. 

A szakemberek 

hozzáállásával 

elégedett 

voltam. 

A vizsgálat 

segített abban, 

hogy újabb 

információt 

szerezzek 

gyermekem 

képességeiről. 

A vizsgálat 

eredményéről 

pontos, 

részletes, 

érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

Átlag

: 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 20 db 

 
56. ábra: A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

Kifejtés, elemzés 

A mérés ideje alatt lezajlott szakértői vizsgálatokon résztvevő valamennyi szülő kitöltötte a 

kérdőívet. Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülők megítélése szerint a 

vizsgálatra történő behívásról szóló értesítés érthető volt, a vizsgálati környezettel és a 

szakemberek hozzáállásával is maximálisan elégedettek voltak, a vizsgálat folyamatáról, illetve 

annak eredményéről pontos és érthető tájékoztatást kaptak, illetve a vizsgálat kellő képen 

segítette az újabb információk szerzését gyermekeik képességéről. A szolgáltatással való 

elégedettségük átlagos értéke: 4.  

A mérési eredmények azt mutatják, hogy tagintézmény által végzett szakértői bizottsági 

tevékenységgel a megkérdezett szülők teljes mértékben elégedettek. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
A vizsgálatra történő behívásról szóló
értesítés érthető volt

A vizsgálati környezettel elégedett
voltam.

Az előzetes tájékoztatásban a
vizsgálat folyamatáról elegendő
információt kaptam.

A szakemberek hozzáállásával
elégedett voltam.

A vizsgálat segített abban, hogy újabb
információt szerezzek gyermekem
képességeiről.

A vizsgálat eredményéről pontos,
részletes, érthető tájékoztatást
kaptam.
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A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézmény a szakértői bizottsági tevékenység 

területén együttműködik. Az intézmény kliensköréből 3 tanuló töltötte ki: 

       

3 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan tanulók részére 

 

Elegendő tájékoztatást 

kaptam a vizsgálat 

folyamatáról. 

Elégedett vagyok a 

vizsgáló szakember 

hozzáállásával. 

Elégedett vagyok a 

vizsgálati környezettel. 

A vizsgálat során újabb 

tapasztalatokat szereztem 

képességeimről. 

Átlag: 4,00 4,00 4,00 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 3 db 

 
57. ábra: A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

Kifejtés, elemzés: 

A mérési időszakban elvégzett szakértői vizsgálatok kliensei közül összesen 3 tanuló életkora 

(13 éves feletti) felelt meg a kritériumnak. A szolgáltatással való elégedettségük átlagos értéke: 

4. 

Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a tanulók megítélése szerint a vizsgálat 

folyamatáról kapott tájékoztatás, a vizsgálati környezet, a vizsgáló szakember hozzáállása és a 

képességeiről szerzett újabb tapasztalatok megfeleltek elvárásaiknak. 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy tagintézmény által végzett szakértői bizottsági 

tevékenységgel a megkérdezett tanulók teljes mértékben elégedettek. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett elégedettség mérés 

a partnerintézmények körében 

 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézmény a kiemelten tehetséges 

gyermekek és tanulók gondozása terén együttműködik. A kérdőívet összesen 1 

partnerintézmény töltötte ki. 

 

 

 

4,00 4,00 4,00 4,00 Elegendő tájékoztatást kaptam a
vizsgálat folyamatáról.

Elégedett vagyok a vizsgáló
szakember hozzáállásával.

Elégedett vagyok a vizsgálati
környezettel.

A vizsgálat során újabb
tapasztalatokat szereztem
képességeimről.
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Igénybe vett szolgáltatások megoszlása 

Tanuló Tehetségszűrése 50% 

Tanácsadás pedagógus, szülő, tanuló számára 50% 

 

 

Kifejtés, elemzés 

A tagintézmény ellátási körzetébe tartozó közoktatási intézmények közül, csak egy iskola 

igényelte a kiemelten tehetséges tanulók ellátását, így a kérdőívet csak ez a partnerintézmény 

töltötte ki. Két évfolyamon végeztünk tehetségszűréseket, aminek eredményeit a 

pedagógusokkal és a szülőkkel is elemeztük.  

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség van, egy területen az elégedettség értéke 3,2 pontérték alatti. 

 

 

Az elégedettség mérő kérdőívek válaszainak aránya a tagintézmény ellátási területeire 

vonatkoztatva az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

1 db 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása 

tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

 

Elegendő 

információt 

kaptunk a 

kérdéseinkre. 

Segítséget 

kaptunk ahhoz, 

hogy a 

tanulót/gyermeket 

hogyan segítsük 

tovább. 

Felvilágosítást 

kaptunk a 

gyermek/tanuló 

képességéről. 

 

 

Elégedettek 

voltunk a 

tanácsadó 

munkájával. 

A tanácsadás 

hasznos volt. 

Átlag: 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 1 db 

 

Igénybe vett szolgáltatások:  Tanuló Tehetségszűrése 50% 

     Tanácsadás pedagógus, szülő, tanuló számára 50% 

 

Kifejtés, elemzés 

4,00 4,00 4,00 4,00

3,00

Elegendő információt kaptunk a
kérdéseinkre.

Segítséget kaptunk ahhoz, hogy a
tanulót/gyermeket hogyan segítsük
tovább.

Felvilágosítást kaptunk a
gyermek/tanuló képességéről.

Elégedettek voltunk a tanácsadó
munkájával.
A tanácsadás hasznos volt.

58. ábra: A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív 

válaszainak összesített eredménye – kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 
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Az egyes szempontokra adott átlagos értékelés alapján többnyire elégedett az intézmény a 

Kunhegyesi Tagintézmény munkájával. A szolgáltatással való elégedettségük átlagos értéke: 

3,8. A diagram értékei alapján a partnerintézmény a legmagasabb pontszámmal értékelte a 

kapott információ mértékét, a tanulók segítésére vonatkozó tanácsadást, a gyermekek 

képességeiről szóló felvilágosítást. Maximális elégedettek voltak a tanácsadó munkájával is. 

Alacsonyabb eredményt a tanácsadás hasznossága mutat. 

Intézkrdési terv készítése szükséges, a tanácsadás hasznossága területen a mért érték 3,2 

pontérték alatti. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett szülői elégedettség 

mérése 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézmény tehetség tanácsadás 

szolgáltatásban részesültek. Összesen 15 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet.  

 

A szolgáltatások igénybevétele az alábbiak szerint valósult meg: 

 

 
59. ábra: JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézményben igénybe vett szolgáltatások megoszlása – kiemelten tehetséges 

gyermekek és tanulók gondozása 

 

Kifejtés, elemzés 

A kérdőívet kitöltő szülők mindegyikének részesült gyermeke tanácsadásban, illetve 8 szülő 

esetében gyermeke tehetségazonosítása is megvalósult. Sajnálatos, hogy a szülők pandémiás 

helyzetnek betudható motiválatlansága miatt csak kevés kitöltött kérdőív érkezett vissza. 

 

15 db 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása 

tevékenységre vonatkozóan Szülők részére 

Elegendő 

információt 

kaptam a 

kérdésemre 

Segítséget kaptam 

ahhoz, hogy 

hogyan 

foglalkozzak a 

gyermekemmel 

Felvilágosítást 

kaptam a 

gyermekem 

képességéről 

Segítséget kaptam 

abban, hogy 

helyes döntést 

hozzak a 

gyermekemről 

A tanácsadás 

hasznos volt 

Átlag: 4,00 3,93 4,00 3,93 4,00 

 

             Maximális elérhető érték 4,00 

             Beérkezett kérdőívek száma: 15 db 

15

8

0

tanácsadás tanuló tehetségazonosítása rendezvény látogatása
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60. ábra: A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

Kifejtés, elemzés 

Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülők megítélése szerint elegendő 

információt kaptak, valamint gyermekük képességére vonatkozó felvilágosítást és a tanácsadás 

hasznosságát is kimagasló területként értékelik. A szolgáltatással való elégedettségük átlagos 

értéke: 3,97. Alacsonyabb érték (3,93) csak a gyermekükkel való foglalkozáshoz nyújtott 

segítségadás és a helyes döntéshozatalhoz kapott segítségnyújtás tekintetében volt.   

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

 

 

VI.5 A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény és Tiszaföldvári Telephely 

Imréné Cselóczki Andrea 

tagintézmény-igazgató 

Szombati Zoltánné 

tagintézményigazgató-helyettes, telephely-vezető 

 

 

 

1. A tagintézmény és telephely személyi feltételeinek leírása: 

Tagintézmény: 
Jelenleg 6 főállású szakalkalmazott (1 logopédus, 3 pszichológus, 2 gyógypedagógus), 1 fő 

szakszolgálati titkár és egy fő takarító dolgozik a tagintézményben. 

Megbízási szerződéssel 2 fő gyógytestnevelő segíti munkánkat. 

Tanév végi mérleg: nem érkezett és nem távozott senki, 1 fő megkezdte szülési szabadságát. 

 

Telephely: Jelenleg 5 főállású szakalkalmazott (2 logopédus, 1 gyógytestnevelő, 2 

gyógypedagógus) és 1 fő szakszolgálati titkár dolgozik a telephelyen. Megbízási szerződéssel 

3 fő gyógytestnevelő, 2 fő gyógypedagógus, vállalkozói szerződéssel 2 fő logopédus, összesen 

6 fő, segíti munkánkat. 

Tanév végi mérleg: érkezett 1 fő, összlétszám 6 fő. 

4,00 3,93 4,00 3,93 4,00
Elegendő információt kaptam a
kérdésemre

Segítséget kaptam ahhoz, hogy
hogyan foglalkozzak a gyermekemmel

Felvilágosítást kaptam a gyermekem
képességéről

Segítséget kaptam abban, hogy
helyes döntést hozzak a
gyermekemről

A tanácsadás hasznos volt
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2. A tagintézmény és telephely tárgyi feltételeinek leírása (4 mondat: javulást, romlást leírni): 

Tagintézmény 

Nagy előrelépés, hogy a tanévet már saját ügyvitellel tudtuk előkészíteni. A tagintézmény 

ellátási körzetéhez tartozó irattár átvételre került Tiszaföldvárról. Tagintézmény tárgyi feltételei 

javuló tendenciát mutatnak. Terápiás eszközeink bővültek az EFOP pályázatnak köszönhetően. 

Sikerült új szőnyegeket elhelyezni a terápiás szobába. Kaptunk 1 db UNIT-2 tesztet, valamint 

biztosítottak a folyamatos utánpótlást igénylő űrlapok. A terápiás eszközeink bővítése továbbra 

is szükséges. Tanév végére elértük, hogy minden szakalkalmazottnak biztosított laptop a 

munkavégzéshez. 

 

Telephely 

Ettől a tanévtől Tiszaföldvár telephelyként működik. Az épület a város központjában, a 

buszállomással szemben található, könnyen megközelíthető. Megtörtént az irattár 

szétválasztása az ellátott települések szerint.  Elegendő helyiség áll rendelkezésre 

szakembereinknek az ellátáshoz. A telephelynek helyet adó Művelődési Ház részleges, belső 

felújítása júniusban befejeződött. Az építkezés kényelmetlenségekkel, váratlan 

fennakadásokkal járt, de nem kellett elköltöznünk, mivel az online ellátás alatt elvégezték a 

legtöbb olyan munkálatot, ami akadályozta volna a bejutást. A felújítás kiterjedt az épület 

bejáratának akadálymentesítésére is, ami a klienseink számára is nagy előrelépést jelent, bár a 

második emeletre továbbra sem megoldott a babakocsival, kerekes székkel való feljutás.  

 

3. Szakszolgálati feladatellátás szakterületenkénti beszámolója: 

          2020. szeptember 1-től 2021. március 6-ig 

 

3.1 Korai fejlesztés 

         Tagintézmény 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 14 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan, várólistás 

0 fő) 

 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén:  

Nehézséget jelent a tanév során a folyamatos létszámváltozás, ami az órarend változását is 

jelenti. Az online ellátás hatékonysága meg sem közelíti a kontakt ellátásét. Év közben 

felszerelésre került a bordásfal, az eszköztartó állvány, valamint kaptunk egy falra szerelhető 

hősugárzót, ez mind segíti a feladatellátás színvonalának növelését.  

 

Telephely 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 8 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan, várólistás 

0 fő) 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén: 

A kontakt ellátások idején ebben az évben a megjelenés rendszeres volt, a szülők nagyon 

együttműködőek, és sok gyermeknél a kevés kontakt ellenére is látványos fejlődés indult be.  

Nehézséget jelent néhány kliens komplikált szociális-családi háttere, mely sokszor plusz terhet 

ró az ellátó szakemberre. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

 Tagintézmény 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 84 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan, 

várólistás 4 fő) 
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Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén: A tanévben egy főállású logopédus 

szakemberrel bővült a Kunszentmártoni Tagintézmény, mely nagy könnyebbséget jelent az 

ellátás megszervezésében. Ebből adódóan jelentősen csökkent a várólistás gyermekeink száma. 

Az idei online ellátás során a szülők többsége könnyen bevonható volt a terápiás folyamatba. 

Úgy érzem, hogy az óvodákkal való együttműködésünk az idei évben is sokat javult, a 

kölcsönös segítségnyújtás intézményeink között egyre erősebb. 

 

Telephely 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 74 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan, 

várólistás 15 fő) 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén: 

A szűrések ütemezés szerint lezajlottak, a terápiák október elsejével megkezdődtek. A járvány 

miatt sok volt a hiányzás, előfordult, hogy teljes csoportoknak kellett karanténba menni. Emiatt 

a szülőkkel sem volt olyan szoros a kapcsolattartás, a szülők nem léphettek az óvoda épületébe, 

vagy a betegségtől való félelem miatt nem járatták gyermeküket óvodába. Az óvodákkal jó a 

kapcsolat, biztosítják a terápiákhoz szükséges, megfelelően felszerelt helyiséget. A szűréseket 

kissé meglassítja, hogy van óvoda, amely a több éves gyakorlat ellenére sem a megfelelő 

szülőktől gyűjtötte be az adatokat. Sikert jelent továbbá, hogy az online ellátás ellenére sok 

gyermeknél sikereket értek el a kollégák a beszédhibák javításában. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

Tagintézmény 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 38 fő, tanácsadásba 

vont: 8 fő, (ellátatlan, várólistás: 0 fő) 

Ebből pszichológiai gondozás: 37 

Ebből gyógypedagógiai ellátás: 1 

Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 0 

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén: A tanév folyamán egy kolléga megkezdte 

szülési szabadságát, akinek hiánya már év végére érezhető volt. A jelenléti ellátásra való 

visszatérést már minden ellátott nagyon várta, a visszajelzések azt mutatják, hogy jóval 

hatékonyabbnak érezték így a munkát. A május 10-től június végéig tartó időszakban több 

esetben jelentősen előrehaladtunk és sikeresen lezártuk a folyamatot. 

Nehézségként jelent meg továbbá, hogy időnként a hozott probléma mellett a járványhelyzet 

alakulása okozta aktuális szorongásokkal, aggodalmakkal is foglalkozni kellett, a szülő ezzel 

kapcsolatban is javaslatokat, megnyugtatást stb. várt tőlünk. 

 

Telephely 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 85 fő, tanácsadásba 

vont: 4 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Ebből pszichológiai gondozás: 45 

Ebből gyógypedagógiai ellátás: 10 

Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 30 (alapozó terápia) 

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén  

A tanév során zavartalanul kezdődött a pszichés gondozás az intézményben. Mivel jelenleg 

három pszichológus kezdte meg a munkát, valamint kevesebb volt a beérkező új esetek száma 

is eleinte, így várólistára nem került senki, és a találkozások gyakorisága is nőtt az online 

ellátásig. A szülők többnyire önként vették igénybe szolgáltatásunkat, ezekben az esetekben az 
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együttműködés a szokásos módon nagyobb. Az iskolás korosztályban, a túlsúlyban megjelenő 

alsó tagozatosok esetében főként magatartási problémák, agresszióval és dühkezeléssel 

kapcsolatos nehézségek kerültek előtérbe, de gyakoriak voltak a szorongással, önértékeléssel 

kapcsolatos problémák is. Az óvodás gyermekek gondozása során inkább a szülővel folytatott 

nevelési tanácsadás került előtérbe. Főleg szorongásos panaszokkal érkeztek, melyek több 

esetben összekapcsolódtak kommunikációs problémákkal is. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

          Tagintézmény 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 0 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 0 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Tehetségkoordinációba vont intézmény: 16, pedagógus: 28, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma: 35. 

         Sikerek és nehézségek a tehetség-azonosítás, - gondozás és –koordináció terén 

 A térségben az intézményekben aktívan folyik a tehetséggondozás, sok a tehetségpont. A 

középiskola részéről nagy az érdeklődés, viszont a nagyrészt online oktatás miatt a 

megvalósítás a következő tanévtől lesz kivitelezhető. Szükséges az érdeklődéshiány okainak 

felkutatása. Sikernek tekintjük, hogy minden igénynek meg tudtunk felelni a jelenlegi 

órakerettel is. 

  

         Telephely 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 4 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 0 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Tehetségkoordinációba vont intézmény: 14, pedagógus: 26, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma: 42 

Tehetségszűrésbe vont tanulók száma: 53 fő 

Sikerek és nehézségek a tehetség-azonosítás, - gondozás és -koordináció terén: 

A járásban még mindig az online tehetségszűrést fogadják el az intézmények, ennek 

változtatását személyes kapcsolattartás útján látom megoldhatónak, ami sajnos ebben az évben 

sem volt megoldható a vírusprevenciós szabályok, korlátozások miatt. 

A középiskolák tehetségszűrésével kapcsolatos tárgyalások két intézményben is folyamatban 

voltak, de az intézmények az online tehetségszűrés lehetőségét nem fogadták el, kontakt szűrést 

szeretnének, így a következő tanévre halasztották a konkrét szűréssel kapcsolatos tárgyalások 

megkezdését. 

Sikerek: A tehetség- koordinációs tevékenységünk során 1 tanuló megnyerte a MATEHETSZ 

ösztöndíj támogatás maximális összegét. Több tehetséggondozó intézménnyel tárgyalásban 

vagyunk a járásban lévő települések kihelyezett tehetséggondozásáról. 

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

 Tagintézmény 

Vizsgálatok száma: 155, ebből aktuális állapot: 60, felülvizsgálat: 73 várólistás: 0 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 22 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén:  

Nehézséget jelent, hogy vannak olyan időszakok, amikor irreálisan sok kérelem érkezik. Ilyen 

az év eleje, amikor az óvodákból érkezik sok felterjesztés, de meglepő, hogy június hónapban, 

amikor már vége az iskolának is sok kérelem érkezik. Ezekben az időszakokban nehézséget 

jelent a munkaszervezés. A felterjesztésekkel kapcsolatban már egyre kevesebb a hiánypótlás 

kérése. Viszonylag sok a kiegészítő vizsgálat, ami megnyújtja a diagnosztika idejét. Hosszú 

évek óta ez az első tanév, hogy nyár végére befejezzük a vizsgálatokat.  
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Telephely 

Vizsgálatok száma: 169, ebből aktuális állapot: 82, felülvizsgálat: 68 várólistás: 0 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat:19 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén (leírás röviden, indoklással)  

Ebben a félévben egyes óvodák szeptembertől küldték azokat a nagycsoportos gyermekeket 

vizsgálatra, akiknél szerették volna, hogy bizottságunk nyilatkozzon az iskolakezdésről, így az 

alapvizsgálatok száma megnövekedett. A járvány miatt sok esetben csak második behívásra 

jelentek meg a kliensek, ami a vizsgálatok ütemezését jelentősen lassította. Az alapvizsgálatok 

egy napon történő elvégzését nehezíti, hogy a gyógypedagógiai vizsgálatot és a pszichológiai 

vizsgálatot végző kolléga beosztása nem egy napra esik, ami a következő tanévben, egy 

pszichológussal, még inkább kihívást fog jelenteni. 

A szakértői bizottsági tevékenységben segíti munkánkat 2 fő megbízási szerződéses és egy fő 

vállalkozói szerződéses kolléga is.   

 

3.6   Gyógytestnevelés 

         Tagintézmény 

        A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 19 fő, (ellátatlan 24 fő) 

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén: Évről évre egyre nagyobb a szakemberhiány. 

Túlterheltségre hivatkozva ellátatlan több intézmény, ahol van megfelelő végzettséggel 

rendelkező kolléga, már ott sincs ellátás. Ahol megvalósult, ott sikerekről tudunk beszámolni. 

Igaz az eredményesség mérés nem mutatja, de a gyerekek és a szülők is örömmel fogadják a 

segítséget. 

      

Telephely  
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 113 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén (leírás röviden, indoklással) 

Ebben a tanévben sikerült minden intézményben biztosítani a gyógytestnevelést egy főállású 

és három megbízási szerződéssel dolgozó kollégával. A főállású kolléganő munkahelyi balesete 

miatt hosszabb ideig távollétre kényszerült, de tavasszal, az online ellátás után újra 

bekapcsolódott a munkába, így a kimeneti méréseket is el tudta végezni a tanulókkal. 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. 

 

4.Egyéb tevékenységek: 

4.1 Tagintézményi és telephelyi, megvalósult pályázati programok a 2020/2021. tanévben 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpont

ja 

Rendezvény 

célcsoportja 

Megvalósítók Résztve 

vők  

száma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Hősök tere 

tréning 

 

2020. 

10.12. 

munkatársak Fejes-

Martinez 

Krisztina 

munkatársak 

11 sztereotípiáktól, 

előítéletektől 

mentes 

kommunikáció; 

growth mindset 

megismerése 
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2. EFOP 

zárókonferen

-cia 

2020. 

11.16. 

 munkatársak Imréné 

Cselóczki 

Andrea, 

Fazekas-

Dávid Dóra, 

Szűcsné Papp 

Rita, Deli 

Gabriella 

13 A pályázat sikeres 

befejezésének 

tapasztalatainak 

megosztása a 

tagintézmény 

dolgozóival. 

 

4.2 Tagintézményi és telephelyi saját programok a 2020/2021. tanévben 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso - 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztve- 

vők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

3. A nevelési 

tanácsadás 

lehetőségei a 

pályaorientác

iós 

tevékenység 

módszereivel 

2021. 

június16. 

munkatárs

ak 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea, 

Fazekas-

Dávid Dóra 

12 A rendezvény 

eredményese

n 

megvalósult. 

 

4.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2020/2021. tanévben 
Rendezvények és résztvevők felsorolása, a hasznosulás rövid elemzése  

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. PIC jelentősége, 

koraszülött babák 

ellátása, utánköve-

tése 

2021. 

10.03. 

Deli 

Gabriella 

Információ bővítése 

2. Logopédiai 

konferencia 

2020.  

11.13. 

Ghyczy 

Tamás, 

Szabó 

Mihály 

Balázsné 

szakmai tudás bővítése, 

kapcsolatok építése 

 

4.4 Tagintézmény és telephely továbbtanulói a 2020/2021. tanévben  
Ssz Tovább tanuló kolléga 

neve  

Képzés típusa  Képző intézmény  Évfolyam 

1. Kovács Dóra meditáció-imagináció MRSZE Budapest 7. félév 

 

2. 

Gácsiné Tóth Marianna Alapfokú jelnyelvi 

kommunikáció 

NYITOK Képzési 

Központ 

 

3. Fazekas-Dávid Dóra szakvizsga SZTE 2. évf. 
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4.5 Tagintézmény és telephely munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott 

továbbképzései a 2020/2021. tanévben 

Ssz Továbbképzésen részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa  Képző 

intézmény  

Képzés 

időintervalluma 

1. Imréné Cselóczki Andrea, 

Hatvani Rózsa, Deli Gabriella, 

Szabó Mihály Balázsné, 

Szombati Zoltánné, Fazekas-

Dávid Dóra, Molnár-Dékány 

Marianna Ildikó 

Bayley III. 

képzés 

OS-

Hungary 

2020. szeptember 27-

28. október 17. 

2. Fejes Nikoletta A tehetség-

észlelés és 

tehetségfejleszt

és lehetőségei 

az iskolában 

Nemzeti 

tehetség-

központ 

2020. november 19.-

november 27. 

 

4.6 A szabadon választható 2 nap terhére kik, hol voltak rendezvényen a tagintézmény és 

telephely munkatársai közül a 2020/2021. tanévben? 

Ssz A kolléga neve  Milyen rendezvényen 

vett részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

1. Szabó Mihály 

Balázsné 

Logopédiai konferencia MLSZSZ új eszközök, 

digitális oktatás 

megismerése 

2. Deli Gabriella A gyermek fejlődésbeli 

rendellenességének 

felismerése, 

fejlődésének 

nyomonkövetése 

SE Pető András 

Pedagógiai 

Intézete 

? munkaközösség 

 

4.7Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában a 2020/2021. tanévben, 

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 

4. Gyógytestnevelés Hatvani Rózsa 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Fejes Nikoletta 

7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8.  Intézményi Önértékelés (IÖM) Imréné Cselóczki Andrea 

9. Mérés, értékelés (MÉM) Szombati Zoltánné 

 

4.8 Tagintézményből és telephelyről a 2020/2021. tanév során nem távozott és nem érkezett 

szakember. 2020 augusztusában érkezett 1 fő logopédus, ami a jelen tanév munkavégzését 

érintette. 
 

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

tagintézményben és telephelyen: 
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Ssz Az önértékelt szakember neve Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Deli Gabriella 2021. április 26. S 

2. Gál Nóra 2021. április 29. S 

3.  Szombati Zoltánné 2021. május 4. S 

 

4.10 A tagintézmény és telephely 2020/2021. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és 

nehézségei: 
Tagintézmény és telephely tanévi sikerei Tagintézmény és telephely tanévi nehézségei 

Az online terápiában aktív szülői 

részvétel növekedése  

Művelődési ház felújítása miatti 

kényelmetlenségek 

A tagintézmény és telephely működési 

rendje kialakult 

Megnövekedett korai esetszám miatt a 

mozgásfejlesztés és a prevenció háttérbe 

szorulása 

Pszichés gondozás megfelelő szakember 

ellátottsága 

Légkondicionáló berendezés hiánya miatt a 

munkavégzés nehezített (rendszeresen 40 fok 

körüli hőmérséklet) 

Online ellátás hatékony és gördülékeny 

megszervezése 

 

 

4.11 A tagintézmény és telephely együttműködései: 

Tagintézmény/telephely 

együttműködő partnerei 

Az együttműködés célja 

Művelődési Ház A telephelynek ad helyet, így a zökkenőmentes 

működéshez elengedhetetlen a mindennapos 

kapcsolattartás, együttműködés. 

Védőnői hálózat A kliensek minél előbbi ellátáshoz juttatása. 

gyermekorvosok A kliensek minél előbbi ellátáshoz juttatása, pontos 

diagnózis felállítása. 

szakorvosok A kliensek minél előbbi ellátáshoz juttatása, pontos 

diagnózis felállítása. 

önkormányzatok Hatékony működés, intézményünk jobb megismerése, az 

intézményről pozitív kép kialakítása. 

köznevelési- közoktatási 

intézmények 

Pedagógiai és terápiás folyamatok segítése. 

gyermekvédelmi szolgálatok Megfelelő ellátás biztosítása, segítségnyújtás.. 

 

4.12 Kapcsolatok 

 Belső kapcsolatok:  

          Dolgozóink egyenrangú munkatársként önálló tevékenységeiket összekapcsolják az 

intézményi célok érdekében, hatékony team munkában dolgoznak. Törekszünk a jó 

munkahelyi légkör kialakítására, egymás munkájának megbecsülésére, tiszteletben 

tartására. Munkatársaink szolidárisak egymás iránt, lojálisak a szakszolgálat felé. 

Együttműködünk belső tudásmegosztásokban, esetmegbeszélésekben. 

 Külső kapcsolatok 
Az intézmény megítélését, társadalmi szerepét befolyásolják a külső szereplőkkel való 

együttműködések, ezért fontos a külső közvetett partnerekkel történő kapcsolattartás. Az 

intézmény a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és 
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szociális ellátása érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más 

intézményekkel, szervezetekkel. Kollégáink tagjai különböző egyesületeknek, melynek 

révén szakmailag naprakészek lehetnek, ezek a kapcsolatok egyre bővülnek. 

MRSZE tag – Kovács Dóra 

DSZIT egyesület –Deli Gabriella, Hatvani Rózsa 

MLSZSZ- Szabó Mihály Balázsné 

 

4.13 Tagintézményi/telephelyi vezetői belső ellenőrzések 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést végző 

vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Kovács Dóra Imréné Cselóczki 

Andrea 

Nevelési tanácsadás területen történt meg az 

ellenőrzés. A kolléga dokumentáció vezetése 

példaértékű, munkáját magas szakmaisággal 

végzi. 

2.  Hatvani 

Rózsa 

Szombati Zoltánné Gyógytestnevelés területen történt meg az 

ellenőrzés. A tanóra tervezése és kivitelezése 

igényes, szakmai, az adminisztráció vezetése 

kiemelkedő. 

3. Deli 

Gabriella 

Szombati Zoltánné Korai fejlesztés terén történt ellenőrzés. A 

kolléga magas szakmaisággal, gyermek 

centrikusan tartotta a foglalkozást. 

Dokumentációjának vezetése megfelelő. 

4. Gácsiné Tóth 

Marianna 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szakértői bizottsági tevékenység területen 

történt ellenőrzés. A kolléga munkavégzése 

lelkiismeretes, alapos, adminisztrációja 

naprakész, pontos.  

 

4.14 Innovációk a tagintézményben, telephelyen 

- Különféle relaxációs technikák ötvözése a gyermekek pszichés gondozásában a 

szimbólumterápiás társaság szakembere által támogatott módon. 

 

4.15 Intézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

Kliensek értékelésének módja és gyakorisága Az intézményi önértékelés mérési 

eredményeinek tagintézményenkénti 

feldolgozása, a fejlesztések meghatározása 

A szakértői véleményekre nem érkezett 

fellebbezés 

A lemorzsolódási mutatók 

nyilvántartásának kidolgozása 

Belső tudásmegosztás, team munka A megyéhez tartozó társintézményekkel 

való kapcsolat mélyítése. 

Az intézmény a helyben szokásos módon 

tájékoztatja külső partnereit  

A partnerek tájékoztatását és véleményezési 

lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgáljuk, visszacsatoljuk és fejlesztjük. 

Körülmények változása esetén gyors 

átszervezés 

Munkaszervezés, éves tervezés  
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4.16 A tagintézmény és telephely környezetvédelmi, környezettudatosságot szem előtt tartó 

intézkedései 

Ssz Környezetvédelmi intézkedések Intézkedések eredményei 

1. elrontott fénymásoló lapok újra felhasználása költséghatékonyság 

2. rendezvényeinken nem használunk egyszer 

használatos eszközöket 

példa adása a külső 

partnereknek, takarékosság 

3. újrafelhasználással egyszerű fejlesztő eszközök 

készítése 

takarékosság, maradék 

anyagok felhasználása 

4. zöld sarok kialakítása növényekkel kellemes, barátságos 

környezet 

 

4.17 A 2020/2021. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

Ssz Felsőoktatási intézmény neve Hallgatók szakja Fő 

1. ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar 

pszichopedagógus 1 

 

4.18 Javaslatok, kérések a következő tanévre 

 facebook oldal indítása tagintézményenként 

 klíma felszerelése a telephelyen, a második emeleten 

 pszichológus kollégák helyettesítésének megoldása 

  

5. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2021. március 8-tól május 7-ig (online 

időszak): 

 

5.1 Korai fejlesztés 

 Tagintézmény 

Online korai fejlesztés órát kapott: 11 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 1 fő, postán: 0 fő 

Összes korais ellátott: 12 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

Telephely: 

Online korai fejlesztés órát kapott: 8 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 5 fő, postán:1 fő 

Összes korais ellátott:8 fő, várólistás:0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei  

A korai fejlesztésben az online ellátás gördülékenyen zajlott, a szülők együttműködőek voltak, 

a feladatokat lelkiismeretesen gyakorolták a gyerekekkel. A szakember visszajelzése alapján 

elmondható, hogy a korai fejlesztés területén az online ellátásba fektetett sok munka és idő 

ellenére az eredmények csekélyek. Előnye, hogy a kapcsolat folyamatos, így a kontakt 

foglalkozások gördülékenyebben folytatódhattak. 

 

5.2 Logopédiai ellátás: 

          Tagintézmény 

Online logopédiai órát kapott: 8 fő, nem kérték: 1 fő 

Csak logopédiai fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 60 fő, postán: 12 fő 

Összes logopédiai ellátott: 80 fő, várólistás: 1 fő, nem kérte: 1 fő 
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 Telephely  

Online logopédiai órát kapott: 23 fő, nem kérték: 2 fő 

Csak logopédiai fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 30 fő, postán: 9 fő 

Összes logopédiai ellátott: 53 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 2 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei  

Az előzetes elvárásokkal ellentétben az online logopédia sikeresnek mondható azokban az 

esetekben, ahol megvalósulhatott az online megtartott logopédiai foglalkozás. Nehézséget 

jelentett azoknak a szülőknek az elérése, akiknek postán tudtuk kiküldeni a fejlesztő anyagot. 

 

5.3 Nevelési tanácsadás 

Tagintézmény  
Online pszichológiai órát kapott: 9 fő, nem kérték:2 fő 

Csak pszichológiai anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 16 fő, postán: 0 fő 

Összes pszichológiai ellátott: 25 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 2 fő 

Online gyógy/fejlesztőpedagógiai órát kapott: 1 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 1 fő, postán: 1 fő 

Összes gyógy/fejlesztőpedagógiai ellátott: 2 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

  

 Telephely 

Online pszichológiai órát kapott: 9 fő, nem kérték:1 fő 

Csak pszichológiai anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 12 fő, postán:0 fő 

Összes pszichológiai ellátott: 21 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 1 fő 

Online gyógy/fejlesztőpedagógiai órát kapott: 0 fő, nem kérték: 0 fő (Megjegyzés: a kolléganő 

tartós betegszabadságon volt az online ellátás ideje alatt.) 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán: 0 fő 

Összes gyógy/fejlesztőpedagógiai ellátott: 0 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: 

Azok a szülőkés tanulók, akik igényelték az online ellátást, együttműködőek voltak, a 

megbeszélt időpontokban az online megbeszéléseken részt vettek, a kiküldött feladatokat 

elvégezték. Siker, hogy egyre több esetbe tudunk online pszichológiai órát biztosítani. 

 

5.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

 Tagintézmény 

Online tehetséggondozás órát kapott: 0 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak tehetségfejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán: 0 fő 

Online tehetségazonosításban részesült: 0 fő, nem kérték: 0 fő 

Tehetségkoordinációs tevékenység: 28 fő 

 Összes tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció formában ellátott: 28 fő, várólistás: 

0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

 Telephely 

Online tehetséggondozás órát kapott: 0 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak tehetségfejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán: 0 fő 

Online tehetségazonosításban részesült: 1 fő, nem kérték: 0 fő 

Tehetségkoordinációs tevékenység: 24 fő  

Összes tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció formában ellátott: 25 fő, várólistás: 

0 fő, nem kérte: 0 fő 
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A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: Az online ellátás annak ellenére megvalósult, 

hogy az intézmények feladatellátásában aktuálisan ez a terület nem tartozott a fontos és 

kiemelendő feladatok közé. Az ellátás megszervezésében és népszerűségében sokat jelente, ha 

a tagintézményben dolgozna főállású tehetségfejlesztő szakember.  

 

5.5 Szakértői bizottsági tevékenység  

 Tagintézmény 

A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 32 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0 db 

 

 Telephely 

A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 22 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0 db 

 

5.6 Gyógytestnevelés 

Tagintézmény  
Online gyógytestnevelés órát kapott: 19 fő, nem kérték: 0 fő  

Csak gyógytestnevelés gyakorló anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 19 fő, postán: 0 fő 

Összes gyógytestnevelésben ellátott: 19 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

  

 Telephely 

Online gyógytestnevelés órát kapott: 0 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak gyógytestnevelés gyakorló anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán: 0 fő 

Összes gyógytestnevelésben ellátott: 0 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte:0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: Tiszaföldváron a főállású gyógytestnevelő 

kolléga munkahelyi baleset következtében végig táppénzen volt, helyettesítéséről gondoskodni 

nem tudtunk. A külsős kollégák kérték, hogy mivel nem az intézmény alkalmazottai, lehetőleg 

ne kelljen a feladatot ezen időszakban ellátni, egyeztetést követően ezekben az intézményekben 

nem valósult meg az online ellátás. A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskolában és az 

Öcsödi József Attila Általános Iskolában az ellátás zavartalanul folytatódott, online formában 

kapták a gyerekek a feladatokat, az óra megtartása nem volt lehetőség, mivel az órarendek 

egyeztetése miatt, egy csoportban több évfolyamból járnak gyerek és ez ilyen létszámú 

csoportoknál szinte lehetetlen.  

 

6. A tanév összesítő adatai: 

Tagintézmény 

 

 Szakszolgálati terület 

1. 

Kontakt ellátotti 

létszám 

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült  

(fő) 

3. 

Összesített 

adatok 

Korai fejlesztés 14 12 26 

Logopédia ellátás 84 80 164 

Nevelési tanácsadás 38 27 65 

Tehetséggondozás 44 28 72 

Gyógytestnevelés 19 19 36 
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Telephely 

 

 Szakszolgálati terület 

1. 

Kontakt ellátotti 

létszám 

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült  

(fő) 

3. 

Összesített 

adatok 

Korai fejlesztés 8 8 16 

Logopédia ellátás 74 53 127 

Nevelési tanácsadás 85 21 106 

Tehetséggondozás 57 25 82 

Gyógytestnevelés 113 0 113 

 

 *IÉV= OH által kirendelt szakértői vizsgálat. 

 

7. A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai: 

Tagintézmény 

1.  Szakértői vélemény aktuális állapotról: Hibátlan, tartalmi előírásokat, határidőket szem 

előtt tartó munka. 

2. Felülvizsgálati szakértői vélemény: A címben nem szerepel, hányadik felülvizsgálat 

történik (ez elvárás), egyébként az 1. pontban leírtak érvényesek, de a szerkesztésre nagyobb 

figyelmet kell fordítani. 

3. Ütemterv/vizsgálati beosztás: Jó, követhető, úgy a tervezés, mint a megvalósítás, 

ugyanakkor kizárólag a szakértői tevékenységet dokumentálja. 

4.Jegyzőkönyv – Emlékeztető: „Jegyzőkönyv” címmel készülnek. Három jegyzőkönyvet 

tekintettem át (2021.03.01., 2021.04.13., 2021.05.03.). Az első kizálólag a beiskolázési terv 

elfogadásáról készült, az ellenőrzést végző számára minimális információs tartalommal bír. A 

második és harmadik a tagintézmény-igazgató információt és a kollégák hozzászólásait 

tartalmazza, a harmadikban továbbá az igazgatótanácson elhangzottakról is esik néhány szó.  

  

Korrekciós elvárások 

1. A szakértői vélemény címében, kontroll esetén kötelező annak sorrendjét jelölni. 

2. Fokozott figyelmet kell fordítani a szakértői vélemények szerkesztésére 

SZB vizsgálatok száma 202 fő, szakértői vélemények száma: 190, ebből: 
IÉV Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-mény) 

Elvégzett hivatalból 

történő felülvizsgálat 

Dokumentum elemzés 

alapján készített szakértői 

vélemény 

 

Összesen 

22 61 12 3 72 32 202 

  SZB vizsgálatok száma 152 fő, szakértői vélemények száma: 143, ebből: 
IÉV Aktuál

is 

állapot 

vizsgál

at 

Kiegészí-

tő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

Összesen 

F

ő 

 19   55  9  0  47  22  152 
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3. Az ütemterv átgondolt, helyes, de nem tartalmazza az egyéb pedagógiai szakszolgálati 

területek feladatellátásának ütemezését, holott ez is fontos lenne a heti terhelés követése 

céljából. 

4. A vizsgálati beosztás nem tartalmaz beavatkozás tervezést a meg nem jelent gyermekek 

miatt kiesett óraszám pótlására. Ennek pótlása jövőben elvárás. 

5. A jegyzőkönyv helyes címe: „Jegyzőkönyv – Emlékeztető”, a dokumentumokat így kell 

elnevezni. 

          

Telephely 

1.  Szakértői vélemény aktuális állapotról: A szakértői vélemény alakilag és tartalmilag 

megfelelő, ugyanakkor az ismételt behívás indokoltsága nem jelenik meg benne. A Folyamatok 

leírásának kézikönyve szerint a szakértői tevékenységben állapot és nem folyamat diagnózis 

történik. Nem engedélyezett a vizsgálatot végzők aláírása helyett az „sk”, csak ritka és indokolt 

esetben. 

2. Felülvizsgálati szakértői vélemény: A címben nem szerepel, hányadik felülvizsgálat 

történik (ez elvárás), egyébként az 1. pontban leírtak érvényesek. 

3. Ütemterv/vizsgálati beosztás: Jó, követhető, úgy a tervezés, mint a megvalósítás, 

ugyanakkor kizárólag a szakértői tevékenységet dokumentálja. 

4. Jegyzőkönyv – Emlékeztető: „Jegyzőkönyv” címmel készülnek. Három jegyzőkönyvet 

tekintettem át (2021.03.01.; 2021.04.13.; 2021.05.03.). Az első kizárólag a beiskolázási terv 

elfogadásáról készült, az ellenőrzést végző számára minimális információs tartalommal bír. A 

második és harmadik a tagintézmény-igazgató információit és a kollégák hozzászólásait 

tartalmazza, a harmadikban továbbá az igazgatótanácson elhangzottakról is esik néhány szó. 

 

Korrekciós elvárások: 

1. Az aktuális állapot leírását tartalmazó szakértői véleményben fókuszálunk az egy 

időpontban történő teljes vizsgálat elvégzésére.  

2. A szakértői vélemény címében, kontroll esetén kötelező annak sorrendjét jelölni. 

3. Az ütemterv átgondolt, helyes, de nem tartalmazza az egyéb pedagógiai szakszolgálati 

területek feladatellátásának ütemezését, holott ez is fontos lenne a heti terhelés követése 

céljából. 

4. A jegyzőkönyv helyes címe: „Jegyzőkönyv – Emlékeztető”, a dokumentumokat így kell 

elnevezni. 

 

 

8. A beavatkozások eredményességének mérése: 

Tagintézmény 

Korai fejlesztés 

 

 

0%0%

25%

58%

17% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes
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A korai fejlesztésben ellátott gyermeklétszám: 12 fő 

Ebből: - 0 %; + 100 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetmente

s 

Fő 0 0 3 7 2 

% 0 0 25 58 17 

 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Logopédiai ellátás 

 
 

A logopédiai ellátásban résztvevő gyermeklétszám: 81 fő 

Ebből: - 17 %; + 83 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 2 12 26 17 24 

% 2 15 32 21 30 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Nevelési tanácsadás (pszichológiai és gyógy/fejlesztőpedagógiai gondozás) 

 
Nevelési tanácsadás keretében ellátott gyermeklétszám: 20 fő 

Ebből: - 20 %; + 80 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetmente

s 

Fő 1 3 4 7 5 

% 5 15 20 35 25 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

2%

15%

32%
21%

30%
Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

5%

15%

20%

35%

25% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes
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Gyógytestnevelés 

 
Gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 19 fő 

Ebből: - 37 %; + 63 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 0 7 8 0 4 

% 0 37 42 0 21 

Intézkedési terv készítése szükséges: 37 %-os az alacsony eredményesség! 

 

Szakértői bizottsági tevékenység  

 
Szakértői bizottsági vizsgálatok száma: 16 fő 

 

Ebből: - 0 %; + 100 % 

 Határidőre elkészült Határidőre nem 

készült el 

Fő 16 0 

% 100 0 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A Telephely eredményesség mérésének megállapításai: 

 

Telephely 

Korai fejlesztés 

 

0%

37%

42%

0% 21%
Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

100%

0%

Határidőre elkészült

Határidőre nem
készült el

0% 0%

14%

72%

14% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes
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A korai fejlesztésben ellátott gyermeklétszám: 7 fő 

Ebből: - 0 %; + 100 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 0 0 1 5 1 

% 0 0 14 72 14 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Logopédiai ellátás 

 
A logopédiai ellátásban résztvevő gyermeklétszám: 75 fő 

Ebből: - 14 %; + 85 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 4 7 24 25 15 

% 5 9 32 33 20 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Nevelési tanácsadás (pszichológiai és gyógy/fejlesztőpedagógiai gondozás) 

 
Nevelési tanácsadás keretében ellátott gyermeklétszám: 46 fő 

Ebből: - 11 %; + 89 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 1 4 22 12 7 

% 2 9 48 26 15 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

5%

9%

32%
33%

20% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

2%

9%

48%

26%

15% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes
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Gyógytestnevelés 

 
Gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 102 fő 

 

Ebből: - 5 %; + 95 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 0 5 71 26 0 

% 0 5 70 25 0 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Szakértői bizottsági tevékenység  

 
Szakértői bizottsági vizsgálatok száma: 13 fő 

Ebből: - 0 %; + 100 % 

 Határidőre elkészült Határidőre nem készült el 

Fő 13 0 

% 100 0 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

9. Az elégedettség-mérés eredményei: 

Tagintézmény 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan intézmények 

részére 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézménye a 

0% 5%

70%

25%

0%

Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

100%

0%

Határidőre elkészült

Határidőre nem
készült el
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gyógytestnevelés terén együttműködik. A kérdőívet összesen 2 (db) partnerintézmény töltötte 

ki. 

 

2 db 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

Elégedett 

vagyok 

adott 

szakszolgál

ati 

tagintézmén

yben 

végzett 

gyógytestne

velés 

szakterülett

el 

kapcsolatos 

tájékoztatás

sal, 

információá

ramlással. 

Hasznosnak 

ítélem a 

gyógytestne

velésben 

részesült 

gyermekek 

fejlődése 

szempontjá

ból a kapott 

segítséget 

Elérhetőség Kapcsolatfe

lvétel és 

kapcsolattar

tás 

Partnerközp

ontú 

szemlélet 

(minden 

résztvevő 

elvárásainak 

és 

igényeinek 

figyelembe 

vétele) 

Gyermekkö

zpontúság 

Problémake

zelés 

(szociális 

érzékenység

, 

segítőkészsé

g) 

Szakmai 

segítségnyúj

tás 

(aktuális, 

gyors, 

hasznos, 

innovatív) 

átlag: 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 2 db 

 

 
61. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – gyógytestnevelés 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Elégedett vagyok adott szakszolgálati 

tagintézményben végzett gyógytestnevelés 

szakterülettel kapcsolatos tájékoztatással, 
információáramlással.

Hasznosnak ítélem a gyógytestnevelésben 

részesült gyermekek fejlődése 

szempontjából a kapott segítséget.

Elérhetőség

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet (minden 

résztvevő elvárásainak és igényeinek 

figyelembe vétele)

Gyermekközpontúság

Problémakezelés (szociális érzékenység, 

segítőkészség)

Szakmai segítségnyújtás (aktuális, gyors, 

hasznos, innovatív)
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Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy szülő sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem 

áll módunkban nyújtani. 
 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan tanulók részére 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézménye a gyógytestnevelés területén 

együttműködik. Az intézmény kliensköréből 19 tanuló töltötte ki.  

 

19 db 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan tanulók részére 

A gyógytestnevelő 

barátságos, elfogadó 

légkört alakít ki 

A szakember igyekezett 

felkelteni és fenntartani 

az érdeklődésemet 

A foglalkozások során a 

visszajelzések, 

egyértelműek, érthetőek 

voltak. 

A foglalkozásokon a 

problémámnak 

megfelelő 

segítségnyújtást 

kaptam. 

Átlag: 4,00 3,89 3,84 4,00 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 19 db 

 
62. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – gyógytestnevelés 

 

A kérdőívet kitöltő tanulók elégedettek a gyógytestnevelő szakember által biztosított órák 

tartalmával, az adott információkat hasznosnak találják, úgy érzik megfelelő segítséget kapnak 

problémájukra vonatkozóan. Fejleszthető terület, a mérés alapján, a foglalkozások során 

alkalmazott visszajelzések terén van. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan intézmények 

részére 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézménye a szakértői 

bizottsági tevékenység terén együttműködik. A kérdőívet összesen 7 partnerintézmény töltötte 

ki. 

 

4,00 3,89 3,84
4,00 A gyógytestnevelő barátságos,

elfogadó légkört alakít ki

A szakember igyekezett felkelteni
és fenntartani az érdeklődésemet

A foglalkozások során a
visszajelzések, egyértelműek,
érthetőek voltak.

A foglalkozásokon a problémámnak
megfelelő segítségnyújtást kaptam.
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7db 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan intézmények 

részére 

 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

információára

mlással. 

Elégedett 

vagyok a 

szakértői 

vélemények 

információtarta

lmának 

felhasználhatós

ágával 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

sel:Elérhetőség 

terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

sel:Kapcsolatta

rtás terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

sel:Problémake

zelés terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

sel:Szakmai 

segítségnyújtás 

terén 

Átlag 4,00 3,86 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 7 db 

 
63. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő 

kérdőív válaszainak összesített eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

A diagram alapján látható, az információáramlással, a kapcsolattartás minőségével és a 

szakértői bizottsággal együttműködve történő problémakezeléssel és az általunk nyújtott 

segítséggel a leginkább elégedettek az intézmények. Fejlesztendő területként jelölhető a 

szakértői véleményekben található információk felhasználhatóságának javítása.  

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

4,00
3,86

4,00 4,00 4,00 4,00
Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
információáramlással.

Elégedett vagyok a szakértői
vélemények információtartalmának
felhasználhatóságával

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Elérhetőség terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Kapcsolattartás
terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Problémakezelés
terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Szakmai
segítségnyújtás terén
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Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan szülők 

részére 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézménye szakértői bizottsági 

tevékenység szolgáltatásban részesültek. Összesen 19 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. 

19 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

A vizsgálatra 

történő 

behívásról 

szóló értesítés 

érthető volt 

A vizsgálati 

környezettel 

elégedett 

voltam. 

Az előzetes 

tájékoztatásban 

a vizsgálat 

folyamatáról 

elegendő 

információt 

kaptam. 

A szakemberek 

hozzáállásával 

elégedett 

voltam. 

A vizsgálat 

segített abban, 

hogy újabb 

információt 

szerezzek 

gyermekem 

képességeiről. 

A vizsgálat 

eredményéről 

pontos, 

részletes, 

érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

Átlag 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 19 db 

 
64. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a szakértői bizottsági tevékenységgel elégedettek a 

szülők. Minden területen maximális pontszámot ért el a tagintézmény. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan tanulók 

részére 

 

A kitöltők köre: 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
A vizsgálatra történő behívásról szóló
értesítés érthető volt

A vizsgálati környezettel elégedett
voltam.

Az előzetes tájékoztatásban a
vizsgálat folyamatáról elegendő
információt kaptam.

A szakemberek hozzáállásával
elégedett voltam.

A vizsgálat segített abban, hogy újabb
információt szerezzek gyermekem
képességeiről.

A vizsgálat eredményéről pontos,
részletes, érthető tájékoztatást
kaptam.
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A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézménye a szakértői bizottsági tevékenység 

területén együttműködik. Az intézmény kliensköréből 3 tanuló töltötte ki.  

 

3 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan tanulók részére 

 

Elegendő tájékoztatást 

kaptam a vizsgálat 

folyamatáról. 

Elégedett vagyok a 

vizsgáló szakember 

hozzáállásával. 

Elégedett vagyok a 

vizsgálati környezettel. 

A vizsgálat során újabb 

tapasztalatokat 

szereztem 

képességeimről. 

 

Átlag: 4,00 4,00 3,67 3,67 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 3 db 

 
65. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a szakértői bizottsági tevékenységgel elégedettek a 

tanulók. A kapott tájékoztatás és a vizsgáló szakember hozzáállása terén maximális pontszámot 

ért el a tagintézmény. A vizsgálati környezett és a saját képességekről szerzett tapasztalat terén 

lehetséges az elégedettség javítására törekedni. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása 

tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézménye a kiemelten 

tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén együttműködik. A kérdőívet összesen 1 

partnerintézmény töltötte ki. 

 

 

 

 

4,00 4,00

3,67 3,67
Elegendő tájékoztatást kaptam a
vizsgálat folyamatáról.

Elégedett vagyok a vizsgáló
szakember hozzáállásával.

Elégedett vagyok a vizsgálati
környezettel.

A vizsgálat során újabb
tapasztalatokat szereztem
képességeimről.
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1 db 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása 

tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

Elegendő 

információt 

kaptunk a 

kérdéseinkre. 

Segítséget kaptunk 

ahhoz, hogy a 

tanulót/gyermeket 

hogyan segítsük 

tovább. 

Felvilágosítást 

kaptunk a 

gyermek/tanuló 

képességéről. 

Elégedettek 

voltunk a 

tanácsadó 

munkájával. 

A tanácsadás 

hasznos volt. 

Átlag: 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 1 db 

Igénybe vett szolgáltatások:  

 

Tanuló Tehetséggondozása 50% 

Tanácsadás pedagógus, szülő, tanuló számára 50% 

 
66. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

A kitöltésben együttműködő partnerintézmény a kapott értékek tükrében elégedett a kérdésekre 

kapott információkkal, a segítségnyújtással, a tájékoztatással, a tanácsadó munkájával és a 

tanácsadás hasznosíthatóságával egyaránt. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása 

tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézménye tehetség tanácsadás 

szolgáltatásban részesültek. Összesen 4 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

 

 

 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Elegendő információt kaptunk a
kérdéseinkre.

Segítséget kaptunk ahhoz, hogy a
tanulót/gyermeket hogyan segítsük
tovább.

Felvilágosítást kaptunk a
gyermek/tanuló képességéről.

Elégedettek voltunk a tanácsadó
munkájával.

A tanácsadás hasznos volt.
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4 db 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása tevékenységre 

vonatkozóan Szülők részére 

Elegendő 

információt 

kaptam a 

kérdésemre 

Segítséget kaptam 

ahhoz, hogy 

hogyan 

foglalkozzak a 

gyermekemmel 

Felvilágosítást 

kaptam a 

gyermekem 

képességéről 

Segítséget kaptam 

abban, hogy helyes 

döntést hozzak a 

gyermekemről 

A tanácsadás 

hasznos volt 

Átlag: 4,00 3,94 4,00 3,94 4,00 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 4 db 

 
67. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

Igénybe vett szolgáltatások: 

 
68. ábra: JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézményben igénybe vett szolgáltatások megoszlása a szülők körében 

– kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülők a gyermekük képességére 

vonatkozó felvilágosítást, a segítségnyújtás és a tanácsadás hasznosságát értékelték kimagasló 

területnek. További megerősítésre szorul azonban a gyermek képességeiről nyújtott 

információk tartalma a szakemberek részéről a szülők felé, melyet az alábbi ábra is jól 

szemléltet. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

4,00 4,00
3,75

4,00 4,00

Elegendő információt kaptam a
kérdésemre

Segítséget kaptam ahhoz, hogy
hogyan foglalkozzak a gyermekemmel

Felvilágosítást kaptam a gyermekem
képességéről

Segítséget kaptam abban, hogy helyes
döntést hozzak a gyermekemről

A tanácsadás hasznos volt

3

1

0

tanácsadás tanuló tehetségazonosítása rendezvény látogatása
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Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása 

tevékenységre vonatkozóan tanulók részére 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézménye a kiemelten tehetséges gyermekek 

gondozása területén együttműködik. Az intézmény kliensköréből 2 tanuló töltötte ki.  

 

2 db 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása tevékenységre 

vonatkozóan Szülők részére 

Elegendő 

információt kaptam a 

kérdésemre 

Segítséget kaptam 

ahhoz, hogy kihez 

fordulhatok tovább 

Felvilágosítást 

kaptam az 

érdeklődésemről 

Segítséget kaptam 

abban, hogy helyes 

döntést hozzak 

A tanácsadás 

hasznos volt 

Átlag: 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 2 db 

 
69. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

Az kérdőívet kitöltő 2 tanuló maximálisan elégedett minden területen az ellátással. 

Igénybe vett szolgáltatások: 

 
70. ábra: JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézményben igénybe vett szolgáltatások megoszlása a tanulók 

körében – kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

 

 

 

 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Elegendő információt kaptam a
kérdésemre

Segítséget kaptam ahhoz, hogy kihez
fordulhatok tovább

Felvilágosítást kaptam az
érdeklődésemről

Segítséget kaptam abban, hogy
helyes döntést hozzak

A tanácsadás hasznos volt

2

000

tanácsadás tanuló tehetségazonosítása rendezvény látogatása fejlesztés
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Telephely 

A gyógytestnevelés terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények körében 

 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaföldvári Telephely a gyógytestnevelés terén 

együttműködik. A kérdőívet összesen 4 (db) partnerintézmény töltötte ki. 

 

 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

Elégedett 

vagyok 

adott 

szakszolgála

ti 

tagintézmén

yben végzett 

gyógytestne

velés 

szakterülette

l 

kapcsolatos 

tájékoztatáss

al, 

információár

amlással. 

Hasznosnak 

ítélem a 

gyógytestne

velésben 

részesült 

gyermekek 

fejlődése 

szempontjáb

ól a kapott 

segítséget. 

Elérhetőség Kapcsolatfel

vétel és 

kapcsolattart

ás 

Partnerközp

ontú 

szemlélet 

(minden 

résztvevő 

elvárásainak 

és 

igényeinek 

figyelembe 

vétele) 

Gyermekköz

pontúság 

Problémake

zelés 

(szociális 

érzékenység

, 

segítőkészsé

g) 

Szakmai 

segítségnyúj

tás (aktuális, 

gyors, 

hasznos, 

innovatív) 

Átlag 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 4 db 
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71. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely partnerintézményi elégedettség 

mérő kérdőív válaszainak összesített eredménye – gyógytestnevelés 

Az eredmények összesítése alapján látható, hogy az intézmények elégedettek a 

gyógytestnevelés területen nyújtott szolgáltatásunkkal, a kapcsolattartással, segítségnyújtással. 

Fejlesztendő területként jelölhető az intézményeknek nyújtott tájékoztatás javítása. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A gyógytestnevelés terén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaföldvári Telephely gyógytestnevelés szolgáltatásban 

részesültek. Összesen 16 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

       

16 db 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátásáról 

megfelelően részletes 

és érthető 

tájékoztatást kaptam 

Gyermekem 

fejlődése 

szempontjából 

hasznosnak bizonyult 

a kapott segítség. 

Az intézmény 

szakemberei 

megbízható 

szakértelemmel és 

megfelelő 

tapasztalattal 

rendelkeznek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai szükség 

esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, 

gyermekorvos, 

Az intézmény 

munkatársai igény 

esetén elérhetőek, 

kérdéseimre 

válaszolnak, 

problémáimat meg 

lehet velük beszélni. 

3,75

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Elégedett vagyok adott
szakszolgálati tagintézményben
végzett gyógytestnevelés
szakterülettel kapcsolatos
tájékoztatással,
információáramlással.Hasznosnak ítélem a
gyógytestnevelésben részesült
gyermekek fejlődése szempontjából
a kapott segítséget.

Elérhetőség

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet (minden
résztvevő elvárásainak és
igényeinek figyelembe vétele)

Gyermekközpontúság
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családgondozó, 

gyermekpszichiáter 

stb.) konzultálnak, 

segítséget kérnek 

gyermekem 

érdekében. 

 

átlag: 3,63 3,56 3,69 3,69 3,69 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 16 db 

Gyógytestnevelés tevékenység területen a szülőkkel való kapcsolattartás kihívások elé állítja a 

szakembert, mivel a tanulókkal találkozik heti szinten, a szülőkkel tervezetten tud konzultálni 

megadott időpontokban. A mérési eredmények is azt mutatják, hogy a kérdőívet kitöltő szülők 

általában elégedettek a munkánkkal, ugyanakkor igényelnék az intenzívebb 

információáramlást, segítségnyújtást, ami fejleszthető terület a gyógytestnevelés 

tevékenységen belül. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A gyógytestnevelés terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

3,63
3,56

3,69 3,69 3,69 Gyermekem szakszolgálati ellátásáról
megfelelően részletes és érthető
tájékoztatást kaptam

Gyermekem fejlődése szempontjából
hasznosnak bizonyult a kapott segítség.

Az intézmény szakemberei megbízható
szakértelemmel és megfelelő tapasztalattal
rendelkeznek.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai
szükség esetén más szakemberekkel
(pedagógus, óvónő, gyermekorvos,
családgondozó, gyermekpszichiáter stb.)
konzultálnak, segítséget kérnek
gyermekem érdekében.
Az intézmény munkatársai igény esetén
elérhetőek, kérdéseimre válaszolnak,
problémáimat meg lehet velük beszélni.

72. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely szülői elégedettség mérő 

kérdőív válaszainak összesített eredménye – gyógytestnevelés 
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A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaföldvári Telephely a gyógytestnevelés területén együttműködik. 

Az intézmény kliensköréből 26 tanuló töltötte ki.  
       

26 db 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan tanulók részére 

A gyógytestnevelő 

barátságos, elfogadó 

légkört alakít ki 

A szakember igyekezett 

felkelteni és fenntartani 

az érdeklődésemet 

A foglalkozások során a 

visszajelzések, 

egyértelműek, érthetőek 

voltak. 

A foglalkozásokon a 

problémámnak 

megfelelő 

segítségnyújtást 

kaptam. 

átlag: 3,92 4,00 4,00 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 26 db 

 
73. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely tanulói elégedettség mérő kérdőív 

válaszainak összesített eredménye – gyógytestnevelés 

A kérdőívet kitöltő tanulók elégedettek a gyógytestnevelő szakember által biztosított órák 

tartalmával, az adott információkat hasznosnak találják, úgy érzik megfelelő segítséget kapnak 

problémájukra vonatkozóan. Fejleszthető terület, a mérés alapján, az elfogadó légkör 

kialakítása. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények 

körében 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaföldvári Telephely a szakértői bizottsági 

tevékenység terén együttműködik. A kérdőívet összesen 8 (db) partnerintézmény töltötte ki. 

 

 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 
 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

Elégedett 

vagyok a 

szakértői 

vélemények 

információtartal

mának 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés

3,92 4,00 4,00 4,00
A gyógytestnevelő barátságos,
elfogadó légkört alakít ki

A szakember igyekezett felkelteni és
fenntartani az érdeklődésemet

A foglalkozások során a
visszajelzések, egyértelműek,
érthetőek voltak.

A foglalkozásokon a problémámnak
megfelelő segítségnyújtást kaptam.
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információáram

lással. 

felhasználhatós

ágával 

sel:Elérhetőség 

terén 

sel:Kapcsolattar

tás terén 

sel:Problémake

zelés terén 

sel:Szakmai 

segítségnyújtás 

terén 

Átlag 3,88 3,75 3,75 3,75 3,88 3,88 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 8 db 

 

 

74. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely partnerintézményi elégedettség 

mérő kérdőív válaszainak összesített eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

A kérdőívet szinte minden partnerintézményünk kitöltötte. A diagram alapján látható, az 

információáramlással, a kapcsolattartás minőségével és a szakértői bizottsággal együttműködve 

történő problémakezeléssel és az általunk nyújtott segítséggel a leginkább elégedettek az 

intézmények. Fejlesztendő területként jelölhető a szakértői véleményekben található 

információk felhasználhatóságának javítása és az intézmény elérhetősége. Ebben a tanévben a 

telephelynek helyet adó Művelődési Ház felújítása miatt volt nehezített az intézménybe a való 

bejutás. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenységterén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaföldvári Telephely szakértői bizottsági tevékenység 

szolgáltatásban részesültek. Összesen 12 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

   

3,88
3,75 3,75 3,75

3,88 3,88 Elégedett vagyok az intézményem és a
szakértői bizottság közötti
információáramlással.

Elégedett vagyok a szakértői
vélemények információtartalmának
felhasználhatóságával

Elégedett vagyok az intézményem és a
szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Elérhetőség terén

Elégedett vagyok az intézményem és a
szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Kapcsolattartás
terén

Elégedett vagyok az intézményem és a
szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Problémakezelés
terén

Elégedett vagyok az intézményem és a
szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Szakmai
segítségnyújtás terén



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 240 

 

 

12 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

 

A vizsgálatra 

történő 

behívásról 

szóló értesítés 

érthető volt 

A vizsgálati 

környezettel 

elégedett 

voltam. 

Az előzetes 

tájékoztatásban 

a vizsgálat 

folyamatáról 

elegendő 

információt 

kaptam. 

A szakemberek 

hozzáállásával 

elégedett 

voltam. 

A vizsgálat 

segített abban, 

hogy újabb 

információt 

szerezzek 

gyermekem 

képességeiről. 

A vizsgálat 

eredményéről 

pontos, 

részletes, 

érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 
 4,00 3,83 4,00 4,00 3,92 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 12 db 

 

 
75. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely szülői elégedettség mérő 

kérdőív válaszainak összesített eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

Megjegyzések:  

 „Az építkezés miatt nehéz volt közlekedni.” 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a szakértői bizottsági tevékenységgel elégedettek a 

szülők. Minden területen magas pontszámot ért el a telephely, a vizsgálati környezet 

kivételével, ezen a területen. Ennek oka szintén az egész éves felújítással járó kellemetlenségek. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaföldvári Telephely a szakértői bizottsági tevékenység területén 

együttműködik. Az intézmény kliensköréből 2 tanuló töltötte ki.  
 

 

2 
Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozó tanulók 

részére 

4,00
3,83

4,00 4,00
3,92

4,00
A vizsgálatra történő behívásról szóló
értesítés érthető volt

A vizsgálati környezettel elégedett
voltam.

Az előzetes tájékoztatásban a
vizsgálat folyamatáról elegendő
információt kaptam.

A szakemberek hozzáállásával
elégedett voltam.

A vizsgálat segített abban, hogy újabb
információt szerezzek gyermekem
képességeiről.

A vizsgálat eredményéről pontos,
részletes, érthető tájékoztatást
kaptam.
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Elegendő 

tájékoztatást kaptam 

a vizsgálat 

folyamatáról 

Elégedett vagyok a 

vizsgáló szakember 

hozzáállásával 

Elégedett vagyok a 

vizsgálati 

környezettel 

A vizsgálat során 

újabb tapasztalatokat 

szereztem 

képességeimről 

Átlag: 4,00 4,00 4,00 4, 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 2 db 

 
76. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely tanulói elégedettség mérő 

kérdőív válaszainak összesített eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

A kérdőívet kitöltő tanulók minden területen maximálisan elégedettek voltak a szakértői 

bizottsági tevékenységgel, minden területen a legmagasabb pontszámot érte el a telephely. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett elégedettség mérés 

a partnerintézmények körében 

A kérdőívet a telephely kliensköréből egy intézmény sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem 

áll módunkban nyújtani. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett szülői elégedettség 

mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaföldvári Telephely tehetség tanácsadás szolgáltatásban 

részesültek. Összesen 4 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

Az igénybe vett szolgáltatások igénybevétele az alábbiak szerint valósult meg: 

 
77. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephelyen a kiemelten tehetséges 

gyermekek és tanulók gondozása esetén a szülők körében az igénybe vett szolgáltatások megoszlása 

4,00 4,00 4,00 4,00
Elegendő tájékoztatást kaptam a
vizsgálat folyamatáról.

Elégedett vagyok a vizsgáló
szakember hozzáállásával.

Elégedett vagyok a vizsgálati
környezettel.

A vizsgálat során újabb
tapasztalatokat szereztem
képességeimről.

1

3

0

tanácsadás tanuló tehetségazonosítása rendezvény látogatása



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 242 

 

 

Jelen tanévben a tehetségazonosítások kerültek előtérbe az ellátotti körzetben, de tanácsadásra 

is sor került. 

 

4 db 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása 

tevékenységre vonatkozóan Szülők részére 

Elegendő 

információt 

kaptam a 

kérdésemre 

Segítséget kaptam 

ahhoz, hogy 

hogyan 

foglalkozzak a 

gyermekemmel 

Felvilágosítást 

kaptam a 

gyermekem 

képességéről 

Segítséget kaptam 

abban, hogy 

helyes döntést 

hozzak a 

gyermekemről 

A tanácsadás 

hasznos volt 

Átlag: 4,00 3,75 3,75 4,00 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 4 db 

 

   

 
78. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely szülői elégedettség mérő kérdőív 

válaszainak összesített eredménye – a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülők a gyermekük képességére 

vonatkozó felvilágosítást és a tanácsadás hasznosságát értékelték kimagasló területnek. 

További megerősítésre szorul azonban a segítségadás formájának meghatározása a 

szakemberek részéről a szülők felé, melyet az alábbi ábra is jól szemléltet. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett tanulói elégedettség 

mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaföldvári Telephely a kiemelten tehetséges gyermekek 

gondozása területén együttműködik. Az intézmény kliensköréből 3 tanuló töltötte ki.  

 

Az igénybe vett szolgáltatások igénybevétele az alábbiak szerint valósult meg: 

4,00
3,75 3,75

4,00 4,00
Elegendő információt kaptam a
kérdésemre

Segítséget kaptam ahhoz, hogy
hogyan foglalkozzak a gyermekemmel

Felvilágosítást kaptam a gyermekem
képességéről

Segítséget kaptam abban, hogy helyes
döntést hozzak a gyermekemről

A tanácsadás hasznos volt
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79. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephelyen a kiemelten tehetséges 

gyermekek és tanulók gondozása esetén a tanulók körében az igénybe vett szolgáltatások megoszlása 

 

Ebben a tanévben a tanulók tanácsadásban részesültek tehetséggondozás területen. 

3 db 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása 

tevékenységre vonatkozóan Szülők részére 

Elegendő 

információt 

kaptam a 

kérdésemre 

Segítséget kaptam 

ahhoz, hogy kihez 

fordulhatok tovább 

Felvilágosítást 

kaptam az 

érdeklődésemről 

Segítséget kaptam 

abban, hogy 

helyes döntést 

hozzak 

A tanácsadás 

hasznos volt 

Átlag: 4,00 3,67 4,00 4,00 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 3 db 

 

 
80. ábra: A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely tanulói elégedettség mérő kérdőív 

válaszainak összesített eredménye – a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

A diagram alapján a tanulók a tanácsadást és gondozást teljes mértékben hasznosnak ítélték 

meg. A további segítségkéréssel kapcsolatos tájékoztatási lehetőség biztosítása, a lehetőségek 

feltárása további célkitűzés tagintézményünk számára. 

 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

 

 

 
 

3

000

tanácsadás tanuló tehetségazonosítása rendezvény látogatása fejlesztés

4,00
3,67

4,00 4,00 4,00
Elegendő információt kaptam a
kérdésemre

Segítséget kaptam ahhoz, hogy kihez
fordulhatok tovább

Felvilágosítást kaptam az
érdeklődésemről

Segítséget kaptam abban, hogy
helyes döntést hozzak

A tanácsadás hasznos volt
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VI.6 A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény 
Bencsik Mária Bernadett 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. A tagintézmény személyi feltételeinek leírása: 

A Mezőtúri Tagintézmény célja a kliensek igényeinek elsődlegessége, támogatása, 

szándékunk az ellátottak életvezetési, fejlődési és tanulási esélyeinek javítása. Ellátási terület: 

Mezőtúr, Túrkeve, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék. 

Munkatársaink: 

Főállásban 14 fő: 

1 logopédus, pszichológus 

7 gyógypedagógus – ebből 6 logopédus 

1 konduktor, tanító 

1 járási tehetség-koordinátor, fejlesztőpedagógus 

1 teljes állású ügyviteli alkalmazott 

1 félállású ügyviteli alkalmazott 

1 technikai munkatárs 

1 pszichológus hallgató 

Gyesen van 1 munkatársunk: 

1 szomatopedagógus hallgató 

Megbízással 3 fő: 

1 gyógytestnevelő (9 órában) 

1 pszichológus (10 órában) 

1 pszichológus (3 órában) 

 

A tanév során érkezett vissza kisgyermeke állandó gondozásáról félállásban a munkába 1 

logopédus kolléga, távozó nem volt. Tehát a jelenlegi állomány összesen 18 fő. 

 

2. A tagintézmény tárgyi feltételeinek leírása: 

Mezőtúron könnyen megközelíthető a Tagintézményünk, a központban lévő épületünkben a 

munkatársak saját és adományokból berendezett környezetére nagyon büszkék vagyunk. 

Eszközparkunk szépen fejlődik mind a diagnosztikai, mind a fejlesztőeszközök tekintetében. 

A tanév eleji mosdó karbantartásának és az év közbeni viharkárok következtében a Szalonunk 

és a kliensi bejáró, valamint a homlokzat egy része esztétikusabb, rendezettebb lett. Az EFOP 

3.1.6. pályázat keretében kialakított neuro-hidroterápiás, valamint Snoezelen terápiás 

szobáinkat a különleges vírusprevenciós helyzet miatt csak részlegesen tudtuk használni a 

tanév végén. A prevenciós eszközök terén is jól ellátottak vagyunk az adományoknak 

köszönhetően. 

 

3. Szakszolgálati feladatellátás szakterületenkénti beszámolója 

         2020. szeptember 1-től 2021. március 5-ig, majd május 10-től augusztus 20-ig, összesítve: 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 14 fő, tanácsadásba vont: 31 fő, nincs ellátatlan, 

vagy várólistás kliens. 

 

Ebben az évben valamivel kevesebb volt a kliensi létszám, ám az ellátottak továbbra is komplex 

problémákkal érkeztek. Tudtuk biztosítani a szükséges óraszámokat a fejlesztésben. 

Szakembereinkkel tartjuk a kapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival. Siker, hogy lineáris a fejlődés 
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a gyermekeknél. A foglalkozásokon rendszeresen részt vettek. Továbbra is nagyon jó az 

együttműködés a szülőkkel. A pandémia miatt sajnos ebben a tanévben nem tudtuk 

megrendezni a családi programjainkat, csak tavasszal tudtuk megkezdeni a kliensek NHT-I 

kádas neuro-hidro terápiás foglalkozásait. Azért a korai fejlesztésből óvodába menő 4 

gyermeket az utolsó foglalkozásukon kis létszámmal elballagtattuk, amely megható pillanat a 

családoknak és a fejlesztő team tagjainak. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 151 fő, tanácsadásba vont: 16 fő, nincs ellátatlan, 

vagy várólistás gyermek. 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén: Az óvodákkal a kapcsolat ebben a tanévben 

még szorosabb lett, mivel a különleges vírushelyzetre való tekintettel sokkal hatékonyabbak 

szerettünk volna lenni a személyes találkozást biztosító időkben. Ez növelte a bizalmat a Járás 

minden településén. A gyerekek a szakemberek tanévet kezdő lendülete és a jó szülői 

kapcsolatok révén nagyon jó ütemben fejlődtek. Túrkevén, az új, Vass utcai tagóvoda átadását 

követően sokkal gyermekbarátabb, tágasabb fejlesztő szobában biztosíthatta a gyermekek 

számára a foglalkozásokat a fejlesztőnk. Minden óvodai dolgozó önzetlenül segítette a 

minősülő kollegák munkáját az egész tanév során. A járványügyi intézkedések betartásában 

szintén minden óvoda együttműködött, így a logopédiai ellátás a tanév során biztonságosan és 

folyamatosan meg tudott valósulni. Ezt sajnos egy kicsit derékba törte az online időszak, sokkal 

több energiát igényelt, mint a „normál ellátás. Könnyebbséget jelentett, hogy ebben a tanévben 

a feladatellátás dokumentálására elegendő csak az INYR vezetése, adminisztrációs terheink 

csökkentek.  Viszont azok a gyermekek, akik postai vagy elektronikus úton kaptak logopédiai 

anyagot, azokkal kapcsolatban sokszor csak a spontán javulásban bízhattunk, mert a szülők 

elenyésző részének volt ideje elvégezni a kapott feladatokat és a módszertan is hiányzott. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 130 fő, 

tanácsadásba vont: 18 fő, várólistás 2 fő. 

Ebből pszichológiai gondozás: 43 fő. 

Ebből gyógypedagógiai ellátás: 88 fő. 

Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 17 fő. 

 

Feladatunk volt, hogy pedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógiai támogatást, fejlesztést és 

terápiás gondozást nyújtsunk a rászoruló gyermeknek, tanulónak és szüleiknek a járásban. A 

Mezőtúri Tagintézmény pszichológus állományának emelkedésével újra rövidebb várólistánk 

van a pszichológiai tanácsadás és gondozás területén. Az óvodai prevenciós foglalkozások 

számára az óvodák biztosítanak a foglalkozásokra alkalmas helyiséget, de a tagintézményben 

is rendelkezésre állnak foglalkoztatók. 

Siker, amikor pár alkalom is elég a nevelési tanácsadás során, vagy amikor újabb mérföldkőhöz 

jut el a gyermek. Továbbá az együttműködő szülői magatartás a fejlesztésben és a pszichológiai 

tanácsadásban. Nehézség ezen a területen is az online időszak alatt volt, mivel nem tudott 

minden kliens online órát fogadni, néhány esetben csak telefonon történt az ellátás. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 4 fő komplex vizsgálat, 196 fő igényelt 

intézményi tehetségszűrésen vett részt (ellátatlan, várólistás 17 fő) 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 24 fő, (ellátatlan, várólistás 2 fő) 
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Tehetségkoordinációba vont intézmény: 22, pedagógus: 68, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma: 80. 

Siker, hogy egyre több intézmény él a tehetségszűrés lehetőségével, illetve ahhoz kapcsolódóan 

a pedagógus tanácsadással. Sok tehetséggondozó szervezettel sikerült kapcsolatot teremteni és 

segíteni a kliensek tehetséggondozását. Több innovációs törekvésünk van ezen a területen, mint 

az Önismeret –Boldogság Program, vagy az Öko -Intézmény cím elérése. Továbbá folyamatban 

van a kettős különlegességű gyermekek tehetséggondozásában, támogatásában való 

együttműködés a Szikra Tehetséggondozó Egyesülettel. Nehézségként szintén a vírushelyzet 

különleges szabályai miatti korlátozott személyes találkozásokat jelzik a kliensek és a 

szakemberek egyaránt. 

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma: 215, ebből aktuális állapot: 117, felülvizsgálat: 98, várólistás: 4. 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 14. 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén: Fő feladat a kontroll-, illetve a 

beérkező alapvizsgálatok, hatósági vizsgálatok törvényességi keretek és a tervezett rend szerinti 

lebonyolítása. A járásban előre megtervezett kontrollvizsgálati terv alapján zajlott a munka 

párhuzamosan az alapvizsgálatokkal, azonban az online időszak ezt felülírta. Siker, hogy jó az 

együttműködés a szakmai teamben, illetve hogy minden vizsgálatunkat be tudtunk fejezni 

augusztusban. A kollegák maximálisan a tudásuk legjavát adva segítik egymást.  

 

3.6   Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 41 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Tagintézményünkben az idei tanévben a gyógytestnevelés szempontjából fejlődés 

tapasztalható. Sikerült egy óraadó munkatársat 9 órában megnyerni a feladatnak. A csoportjaiba 

beutalt gyerekek zömében ortopédiai esetek, ezen belül a gerincferdülés különböző formáival 

bírnak, illetve ketten belgyógyászati beutaltak. A tanulók heti három alkalommal járnak 

foglalkozásra. Az iskolában jóval több eszközre lenne szükség, de a lehetőségek korlátozottak. 

A tanulók  a tanév elején sikeresen visszailleszkedtek a munka rendjébe, az online ellátás csak 

kevéssé lassította meg a munkát a novemberi középiskolai zárás után. A pedagógus és a 

gyerekek is várták a személyes találkozást. Sajnos kontakt időben nehéz az órák helyét 

egyeztetni, nincs eszköz, nincs iskolaorvos, így a májusi orvosi vizsgálatok elmaradtak, 

csúsztak. 

 

3.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja: 

A területen dolgozó pszichológusok száma: 2, óraszáma: 14, ellátott intézmények száma: 2 

Járásunkban jelenleg egy középiskola és egy általános iskola rendelkezik 

iskolapszichológussal, így ez a terület még mindig hiányokkal küzd. Ezek a kollégák egyben 

intézményünk óraadói is más szakterületen, ezért jó az együttműködés. Ezen a téren, ha 

szükséges, a feladatunk beleolvad a nevelési tanácsadásba, ha igény van rá, konzultálunk a 

szülőkkel és a pedagógusokkal. Jelenleg nem volt olyan igény, amely a nevelési tanácsadás 

ilyen jellegű tevékenységét igényelte volna. 

 

4.Egyéb tevékenységek: 

4.1 Tagintézményi megvalósult pályázati programok a 2020/2021. tanévben: 

Ssz

. 

Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Rendez-

vény 

célcsoport-

ja 

Megvalósí-

tók 

Részt-

ve 

vők  

száma 

Rendezvény 

eredményessége 
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1. Zárókonferenci

a EFOP 3.1.6. 

2020. 

11.26. 

szakem-

berek 

Bencsik 

Mária 

Bernadett, 

Lengyel-

Bagdán 

Kata, Fejes 

Nikoletta, 

Csete Olga, 

Szondáné 

Nagy 

Katalin, 

Gonda 

Beáta 

12 Mivel a korábbi 

tanévben minden 

programunkat 

meg tudtuk 

valósítani, csak a 

zárás maradt erre 

a tanévre. Az 

összefoglalók a 

pályázat 2017-től 

2020-ig zajló 

megvalósulásáig 

nagyon hasznosan 

láttatták annak 

eredményeit, a 

fenntartás 

feladatait és a 

lehetőségeket. 

 

4.2 Tagintézményi saját programok a 2020/2021. tanévben 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso – 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Törökszentmi

klósi 

Tagintézmén

y 

Fegyverneki 

Telephelye és 

a Mezőtúri 

Tagintézmén

y 

együttműköd

ése keretében 

megvalósuló 

belső 

tudásmegosz

tás 

2021. május 

19-től 10 

alkalom, heti 

rendszeresség

gel  

szakem-

berek 

tagintézmén

yi 

munkatársa

k és 

„vendég” 

előadóként 

Szabó János 

a 

Törökszent

miklósi 

Telephely 

gyógypedag

ógusa 

8 fő Az eszköz és 

módszer, a 

METEOR 

POI 

alkalmazásán

ak lehetősége 

a fejlesztő 

munkában 

hasznosnak 

bizonyul a 

prevenció, a 

logopédia, a 

tehetséggond

ozás és a 

pszichológiai 

nevelési 

tanácsadás 

terén. A 

program egy 

hosszabb távú 

tagintézmény

i-telephelyi 

együttműköd

ést alapoz 

meg. 
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2. Mezőtúri 

modell-

Ballagás 

2021. 

augusztus 13. 

kliensek Csete Olga, 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya, 

Szőke Lilla, 

Nagy 

Anikó, 

Bencsik 

Mária 

Bernadett 

11 fő A korai 

fejlesztésből 

óvodába 

menő 

gyermeket 

búcsúztattuk 

az utolsó 

foglalkozásu

kon, amely 

megható 

pillanat a 

családoknak 

és a fejlesztő 

team 

tagjainak. 

 

4.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2020/2021. tanévben 
Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

felsorolása Rendezvény haszna 

1. ABA képzés 2020. 

11.14-15. 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya, 

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

Az Alkalmazott Viselkedés-

elemzés (ABA) alapelveinek és 

alapvető eszközeinek 

megismerése és elsajátítása az 

autizmussal és viselke-

désproblémával élő gyermekek 

segítése céljából 

2. Alkalmazott 

Viselkedéselemzés 

(ABA) eszközei a 

beszédindításra 

2020. 

11.28. 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

Az Alkalmazott 

Viselkedéselemzés (ABA) 

eszközeinek megismerése a 

beszédindításra vonatkozóan. 

3. Orrhangzósságról – 

Együtt – Online 

szakmai konferencia 

2020. 

12.05. 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

Ismeretek bővítése, frissítése. 

4. Az afázia logopédiai 

kezelése 

2021. 

02.27-

06.05. 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

Az afázia orvosi hátterének, a 

rehabilitációnak, a logopédiai 

terápia általános elveinek és az 

egyes afázia terápiák módszertani 

elveinek megismerése, a 

vizsgálatok, a terápiák elsajátítása. 

5. I. DEMO-nap: A 

játék szerepe a 

fejlesztésben 

2021. 

04.26. 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

Játékos fejlesztési lehetőségek 

elsajátítása. 

6. Könnyen érthető 

kommunikáció, 

egyenlő esélyű 

hozzáférés 

2021. 

06.04. 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya, 

Bencsik 

Mária 

Büszkeségükre Fadgyas-Székely 

Orsolya előadóként vett részt az 

ELTE BGGYK képzés keretén 

belül a konferencián. 
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című nemzetközi 

szakmai 

konferenciára 

Bernadett, 

Lengyel-

Bagdán 

Kata 

7. A pályaorientáció 

horizontjai 

online konferencia. 

2021. 

06.14. 

Bencsik 

Mária 

Bernadett, 

Lengyel-

Bagdán 

Kata, 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

A pályaorientáció témakörében az 

információk, ismeretek széleskörű 

áttekintése, megismerése.  

8. Nyelésében él a 

nemzet -konferencia 

a nyelvlökéses nyelés 

témájában (Online) 

2021. 

06.28. 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

A nyelvlökéses nyelés 

témakörének mai 

megközelítéseinek megismerése.  

9. Strokeinfó 

Alapítvány 10 éves 

online jubileumi 

rendezvénye 

2021. 

06.29. 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

Tapasztalatok megbeszélése, 

eszmecsere. 

10. Károli Gáspár 

Református Egyetem 

Tanítóképző 

Főiskolai Kar 

Tehetségeink 

gazdagítása című 

előadássoroza 

2021.03. 

30 

2021.04. 

20 

2021. 

05.18. 

2021. 

június 22. 

Fejes 

Nikoletta 

Tehetség diagnosztika és gondozás 

területén jó gyakorlatok tesztek, 

eszközök megismerése. 

11. Teleterápia az Afázia 

Egyesületben - 

webinárium 

2020. 

10.28. 

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

Betekintés az online afázia 

terápiába.  

12. Beszédfolyamatossá

g zavarai konferencia 

ELTE 

2020. 

11.19. 

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

A konferencia a 

beszédfolyamatossági zavar 

témakörében ismertette a szakmai 

irányelveket. 

13. BLISS – AAK 

konferencia online 

2020. 

12.09. 

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

A Bliss Alapítvány idén rendhagyó 

módon online tartotta meg éves 

konferenciáját, az alternatív-

augmentatív kommunikációban 

rejlő fejlesztési lehetőségekről. 

14. ELTE-BGGYK 

Gyakorlatvezetési 

tájékoztató - online 

2021. 

01.14. 

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

AZ ELTE által meghirdetett online 

eseményen a gyakorlatvezetéssel 

kapcsolatos változásokat 

ismertették, ezt követően 

kerekasztal beszélgetés 

formájában oszthattuk meg 
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gyakorlatvezetőként szerzett 

tapasztalatainkat.  

15. Online Buteyko-

légzés tanítása 

pedagógusoknak 

2021. 

02.12. 

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

Szájlégző, asztmával, 

légzésproblémával küzdő 

felnőttek és gyermekek segítése 

speciális légzéstechnikával.  

16. MLSZSZ 

konferencia online 

„Nyitott kapuk a 

logopédián” 

2021. 

03.03.-

03.05. 

Józsáné 

Gombos 

Katalin, 

Bencsik 

Mária 

Bernadett, 

Lengyel-

Bagdán 

Kata, 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya, 

Sipos Mária 

Dóra 

A több napos, nagyszabású 

szakmai konferencián sokféle 

előadást hallhattunk a logopédia 

számos területéről a gyakorlat, a 

diagnosztika és az elmélet 

oldaláról egyaránt.  

17. PDSZ – online 

konferencia 

2021. 

03.09. 

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

A Pedagógusok Demokratikus 

Szakszervezetének online 

konferenciája.  

18. ABA – Technikusi 

képzés 

2021. 

04.24-

2021. 

06.26. 

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

60 órás ABA Technikusi képzés 

során a viselkedéselemzés és 

viselkedésmódosítás technikáját 

sajátította el a kollega a GAPS 

Alapítvány szervezésében, 

önköltségen, melyet elsődlegesen 

az autizmus spektrum zavarral 

küzdő gyermekek fejlesztése során 

tud alkalmazni.  

 

4.4 Tagintézmény továbbtanulói a 2020/2021. tanévben: 
Ssz Tovább tanuló kolléga neve  Képzés típusa  Képző 

intézmény  

Évfolyam 

1. Bedő Anett Pszichológia Bsc Debreceni 

Egyetem 

2. 

2. Fadgyas-Székely Orsolya Logopédia 

szakirány 

ELTE BGGYK 2. 

 Fadgyas-Székely Orsolya Gyógypedagógia-

tanár MA 

ELTE BGGYK 1. 

3. Lengyel-Bagdán Kata szakvizsgás 

képzés 

GFE Szarvas 2. 

4. Fekécsné Szabó Anita (GYES) szomatopedagógi

a szak 

ELTE BGGYK 4. 
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4.5 A Tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései a 

2020/2021. tanévben 

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időintervalluma 

1. Bencsik Mária 

Bernadett 

Bayley III. Giunti 

Psychometrics 

Hungary Kft. 

3 nap 

2. Bedő Anett Bayley III. Giunti 

Psychometrics 

Hungary Kft. 

3 nap 

3. Szőke Lilla Bayley képzés Giunti 

Psychometrics 

Hungary Kft. 

3 nap 

4. Szőke Lilla Huple képzés Gézengúz 

Alapítvány 

1 nap 

 

4.6 A szabadon választható 2 nap terhére kik, hol voltak rendezvényen a tagintézmény 

munkatársai közül a 2020/2021. tanévben? 

Ssz A kolléga neve  Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

 

1. 

Nagy Anikó Egyéni iskola-

előkészítő tréning 

online 

Deákné B. Katalin 

Sikeresen 

felhasználható a 

logopédia és nevelési 

tanácsadás terén a tudás. 

2. Bencsik Mária 

Bernadett 

Nyitott kapuk a 

logopédián Online 

Konferencia 

MLSZSZ Ismeretek bővítése, 

frissítése. 

3. Lengyel-Bagdán 

Kata 

Nyitott kapuk a 

logopédián Online 

Konferencia 

MLSZSZ Ismeretek bővítése, 

frissítése. 

4. Fadgyas-

Székely Orsolya 

Nyitott kapuk a 

logopédián Online 

Konferencia 

MLSZSZ Ismeretek bővítése, 

frissítése. 

5. Sipos Mária 

Dóra 

Nyitott kapuk a 

logopédián Online 

Konferencia 

MLSZSZ Ismeretek bővítése, 

frissítése. 

6. Józsáné Gombos 

Katalin 

Nyitott kapuk a 

logopédián Online 

Konferencia 

MLSZSZ A több napos, 

nagyszabású szakmai 

konferencián sokféle 

előadást hallhattunk a 

logopédia számos 

területéről a gyakorlat, a 

diagnosztika és az 

elmélet oldaláról 

egyaránt. 

7. Lengyel-Bagdán 

Kata 

Könnyen érthető 

kommunikáció, 

online Betekintést nyerhettünk 

a kommunikáció sokféle 
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Egyenlő Esélyű 

Hozzáférés c. 

szakmai 

konferencia 

megvalósulásába, a 

különböző 

diagnózisokkal 

rendelkezők 

szemszögéből. 

8. Fejes Nikoletta „ A tehetség 

befogadó 

támogatása” VII. 

Tehetségkonferenci

a 

Fejér Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Ismeretek bővítése. 

9. Csete Olga A gyermek 

fejlődésbeli 

rendellenességének 

felismerése, 

fejlődésének 

nyomon követése. 

Semmelweis 

Egyetem Pető 

András 

Pedagógiai Intézet 

Szakmai ismeretk 

bővítése. 

 

4.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában a 2020/2021. tanévben, 

tagintézményi delegáltak 

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Szőke Lilla 

2. Nevelési tanácsadás Bencsik Mária Bernadett 

3. Logopédia Józsáné Gombos Katalin 

4. Korai fejlesztés Csete Olga 

4. Gyógytestnevelés Lakatos Erzsébet 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Fejes Nikoletta 

7. Óvoda- és iskolapszichológia Bencsik Mária Bernadett 

8.  Intézményi Önértékelés (IÖM) Bencsik Mária Bernadett 

9. Mérés, értékelés (MÉM) Fadgyas-Székely Orsolya 

 

4.8 Tagintézményből a 2020/2021. tanév során távozó szakember nem volt, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja: 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Sipos Mária Dóra logopédus 2020. október 30-án jött vissza 

kisgyermeke mellől. 

 

4.9 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. Fejes Nikoletta 2021. április 21. S 

 

        A tagintézményben a tanév során tanfelügyeleti eljárás nem történt. 
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Ssz Minősítő 

vizsgán/eljárásban 

részt vevő 

szakember neve 

A minősítés 

időpontja 

Célfokozat S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Bencsik Mária 

Bernadett 

2020.10.08. Mesterpedagógus S 

2. Józsáné Gombos 

Katalin 

2020.10.22. Pedagógus II. S 

3. Csete Olga 2021.02.11. Pedagógus II. S 

 

4.10 A tagintézmény 2020/2021. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és nehézségei: 

Tagintézmény és telephely tanévi sikerei Tagintézmény és telephely tanévi nehézségei 

A sikeres államvizsgákra, önértékelésre és 

minősítésekre vagyunk a legbüszkébbek! 

Sikerként könyvelhetjük el, hogy minden 

területen vannak szakembereink, a 

logopédia vonatkozásában különösen. A 

munkahelyi kiegyensúlyozott légkör a 

szakmai munkában is tükröződik, sokszor 

munkaidőn túl is beszélgetünk, mindenki 

próbálja a legjobbat kihozni magából. 

Nagyon fontos számunkra, hogy humorra 

érzékeny munkatársaink vannak. A 

szolgálati autó nagy segítség a területi 

ellátásban. A Szakszolgálat helyzete 

Mezőtúron még mindig „szívügy”, sok 

segítséget kapunk a munkatársak 

családtagjaitól, ismerőseitől, cégektől is, 

amiért nagyon hálásak vagyunk. 

A legnagyobb nehézséget az online átállás és 

működés jelentette minden területen. 

A feltételeket tekintve a Szakszolgálat 

épületének állagát kell említeni, amely sajnos 

egyre jobban romlik. A vakolat a külső részen 

omladozik, egyre több a beázás, konvektorok 

meghibásodása, az ablakok rossz állapota. A téli 

időszakban sokat kellett fűteni, hogy megfelelő 

hőmérsékletű legyen az épület. 

 

4.11 A tagintézmény együttműködései:  

Tagintézmény 

együttműködő partnerei 

Az együttműködés célja 

Fekécs Team Kft. Rendszeresen számíthatunk a Mikulás ajándékokra a gyerekek 

számára, illetve a második félévtől ők az intézményünk hivatalos 

karbantartói. 

Családsegítő Szolgálat Kliensek nyomonkövetése céljából. 

Városi Óvodák Szűrések, ellátások, konzultációk okán. 

Védőnői Szolgálat A korai fejlesztésben részesülők sgítése céljából. 

 

4.12 Kapcsolatok 

 Belső kapcsolatok: A munkatársak között jó a kollegiális kapcsolat, amelyben a szakmai 

és emberi segítségnyújtás kölcsönösen megvalósul. Kollégáink rendszeresen részt 

vesznek az online intézményi munkaközösségi alkalmakon. Fadgyas-Székely Orsolya 

kollégánk a Mérés-értékelés munkacsoport vezetője továbbra is. 

 Külső kapcsolatok: 

- Syngenta Magyarország Kft.- színes fénymásolás, karácsonyi ajándékok a 

gyermekek számára, 
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- Bagdánné Simon Gabriella – ajándék fenyőfa, 

- Csótya Levente - ajándék fenyőfa szállítása és rendszeres madáreleség biztosítása, 

- Mezőtúri Horgász Egyesület – az első félévben rendszeres fűnyírás, udvarrendezés, 

- Lengyel Nándor – az első félévben sövényvágó kölcsönzés, 

- Csala Család - térkőként használt bontott tégla az udvarra, növények, virágok az 

udvarra, 

- Fadgyas Gergő – szállítás, evőeszköz készlet, 

- KSZC Szakközépiskolája és Kollégiuma, 

- Mezőtúr Város Önkormányzata, Intézményellátó Kft. – az első félévig az épület 

karbantartása 

- Démoszthenész Egyesületi tagság, 

- MLSZSZ Egyesületi tagság, 

- Szikra Egyesületi tagság-tehetséggondozás területe. 

 

4.13 Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések: 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Matló Anna 

Fruzsina 

Bencsik Mária 

Bernadett 

Szakmailag is jól felkészült, alapos tervek 

alapján végzi a munkáját a kolléga. 

2. Szőke Lilla Bencsik Mária 

Bernadett 

A kolléga szakértői véleményei kellő 

alapossággal, jól részletezetten, átfogan 

tervezettek és kivitelezettek. 

3. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

Bencsik Mária 

Bernadett 

A korai fejlesztés inyr dokumentációja 

pontos, igényes, a szakértői vélemények 

alaposak, jól megfogalmazottak, 

4. Csete Olga Lengyel-

Bagdán Kata 

A korai fejlesztés elektronikus és összegző 

papír alapú dokumentációja is alapos, 

rendezett, követhető. 

5. Nagy Anikó Lengyel-

Bagdán Kata 

A logopédus munkája nagyon kiváló, 

motivált, szakmailag alapos és jól 

felkészült. 

6. Bedő Anett  Lengyel-

Bagdán Kata 

A területen a hallgató munkatárs nagyon 

igyekvő, szakmailag elhivatott, sokoldalú 

szemlélettel közelíti meg a tevékenységet. 

7. Sipos Mária Dóra  Bencsik Mária 

Bernadett 

Félállású munkatársunk nagyon kreatív, 

kitartó, megújulásra kész, gyakorlatias, 

szakmailag alapos, kellőképpen rugalmas 

szakember, akire szintén büszkék lehetünk. 

8. Fejes Nikoletta,  Bencsik Mária 

Bernadett 

Tehetség koordinátor kollégánk szakmai 

alapossága példaértékű, motivált, jó 

humorú, igazán teherbíró, kreatív a 

munkájában. 

9. Lengyel-Bagdán 

Kata 

Bencsik Mária 

Bernadett 

A logopédus kollega szakértői 

véleményeinek logopédiai területe kellő 

alapossággal, jól részletezetten, átfogan 

megfogalmazottak, magas szintű 

szakmaiság látható a mukájában. 
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10. Józsáné Gombos 

Katalin 

Bencsik Mária 

Bernadett 

Logopédusunk online munkája igényes, 

alapos. Motivált, szakmailag tájékozott és 

jól felkészült. 

 

4.14 Innovációk a tagintézményben 

Minden évben igyekszünk újítani, amelyre idén a többek között a környezettudatosság területén 

nyílt lehetőségünk. Így a Zöld Program fejlesztésére került sor. A fejlesztők a gyerekekkel 

való mindennapi munkában egyre több újrahasznosított eszközt, ötletet alkalmaznak, amelynek 

célja a környezettudatosság beépítése a családi mindennapokba. 

Másik újításunk főleg a tehetséggondozáshoz kapcsolódik, főigazgatói támogatással pályáztunk 

a Boldog Pedagógiai Szakszolgálat címre. 

 

4.15  Intézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei: 

Kiemelkedő területek Fejleszthető 

területek 

I. Pedagógiai folyamatok területén: A tagintézményben dolgozó 

kollégák szakmai felkészültsége, alapossága, derűs, nyugodt, 

biztonságos légköre a biztosíték arra, hogy a szülők, gyermekek, 

partnerek bátran veszik igénybe szolgáltatásainkat. Minden 

kollégámmal együtt arra törekszünk, hogy magas szintű, egyénre 

szabott szakmai szolgáltatást nyújtsunk a hozzánk fordulóknak. 

Működésünk kliensközpontú, szakszerű, a jogszabályi előírásoknak és 

a fenntartói, főigazgatói elvárásoknak megfelelő. 

 

III. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő 

eredmények 

Alapos, szakszerű és rendszeres adatgyűjtés és elemzés működik a 

tagintézményben, amely meghatározza a további szakmai munka 

tervezését, megvalósítását. 

 

 

IV. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció területén: 

A munkatársak szakmailag aktívak, ambíciózusak, motiválhatóak az 

innovációkra, de maguk is megkeresik és megtalálják a szakmai 

fejlődés és kapcsolattartás módjait. 

 

V. Az intézmény külső kapcsolatai területén: 

A hírek, aktualitások, beszámolók, sikerek, eredmények, innovációk 

felkerülnek a megyei honlapunkra, ami mindenki számára elérhető. 

 

A járási közösségi 

oldal működtetése. 

 

VI. A pedagógiai működés feltételei területén: 

A korábbiakhoz képest az utóbbi évben is bővültünk szakemberrel 

több szakszolgálati tevékenységi területen. Hosszabb távra 

visszatekintve a fejlődés az igények alapján folyamatos, nagy 

tagintézmény lettünk. 

 

 

 

4.16 A tagintézmény környezetvédelmi, környezettudatosságot szem előtt tartó intézkedései 

Ssz Környezetvédelmi intézkedések Intézkedések eredményei 

1. Saját készítésű szelektív kukák cseréje, 

kihelyezése 

Örömünkre a kliensek is használják 

már ezeket a kukákat. 
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2. Energiatakarékosságra való felhívás kihelyezése Fölöslegesen nem ég világítás, nem 

megy konvektor. 

3. Újrahasznosítható anyagok gyűjtése. Kevesebb a hulladék. 

 

4.17  A 2020/2021. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

Ssz Felsőoktatási intézmény neve Hallgatók szakja Fő 

1. ELTE-BGGYK Logopédia 1 

2. Best-Work OKJ és pszichológiai 

felnőttképzés 

Gyógypedagógiai segítő munkatárs 2 

 

4.18  Javaslatok, kérések a következő tanévre: 

Szeretnénk megtartani a hagyományainkat, együttműködéseinket. Igyekszünk kihasználni a 

tanév elején az alkalmat szülői fórum tartására, ha a vírushelyzet engedi. A bútorok cseréjére 

kínálkozó alkalmakat fel tervezzük kutatni, illetve további eszközfejlesztési lehetőségeket 

keresni. Az igényeket figyelembe véve, a visszatérő szakemberek tudását kamatoztatva, 

valamint a szolgálati autó további hasznosításaként a prevenciós mozgásfejlesztést kiterjesztjük 

a Járás más településeire is. Köszönjük a közös és eredményes munkát minden megyei 

munkatársunknak! Tervezzük az elmaradt programok lehetőség szerinti folytatását. 

 

5. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2021. március 8-tól május 7-ig (online 

időszak): 

5.1 Korai fejlesztés 

Online korai fejlesztés órát kapott: 15 fő, nem kérték: 2 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 5 fő, postán: 0 fő 

Összes korais ellátott: 15 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: Az élő online fejlesztés hatékonyabb volt, 

mivel az újszerű környezet olyan plusz inger volt, ami újdonság volt a gyerekeknek. A szülők 

a foglalkozások anyagaival kapcsolatosan visszajeleztek, a feladatokat elvégezték. Aktívan 

részt vettek az online órák megvalósításában, rendszeresen végrehajtották az online 

foglalkozási javaslatokat. A tanácsadások száma lecsökkent. 

 

5.2 Logopédiai ellátás 

Online logopédiai órát kapott: 46 fő, nem kérték: 5 fő 

Csak logopédiai fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 86 fő, postán: 27 fő 

Összes logopédiai ellátott:164 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 5 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: A logopédia területén kevesebben jeleztek 

vissza. Siker viszont, hogy a kollégák közötti kapcsolattartás, a kölcsönös segítségnyújtás 

felerősödött. A kiküldött feladatok elkészítése több sok időt és energiát vett igénybe, 

ugyanakkor kreativitásra késztetett, a tavaly megismert oktatási felületeket és applikációkat 

sikerrel használtuk. A napi munkaórák száma az online időszakban jobban kitolódott, hiszen 

sokan délután vagy a késő esti órákban keresték meg a szakembereket. A postán kiküldött 

anyagokra nem kaptunk választ a szülőktől. A visszajelzések száma idővel csökkent, elfáradtak 

a kliensek. 

 

5.3 Nevelési tanácsadás 

Online pszichológiai órát kapott: 29 fő, nem kérték: 0 fő 
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Csak pszichológiai anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán: 0 fő 

Összes pszichológiai ellátott: 29, várólistás: 4 fő, nem kérte: 0 fő 

Online gyógy/fejlesztőpedagógiai órát kapott: 21 fő, nem kérték: 5 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 52 fő, postán: 10 fő 

Összes gyógy/fejlesztőpedagógiai ellátott: 83 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 5 fő 

 

Összes nevelési tanácsadásban ellátott: 112 fő, várólistás: 4 fő, nem kérte: 5 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: Sikerként éltük meg, hogy a tavalyihoz 

képest rugalmasabbak voltak a kliensek az átállásban. A pszichológiai területen jeleztek 

nehézséget a munkatársak, mivel az online formában nehéz volt kontrollálni az állandó 

elérhetőséget. A gyógypedagógiai területen a postán kiküldött anyagokról, haladásról nem 

kaptunk vissazjelzést. 

 

5.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Online tehetséggondozás órát kapott: 16 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak tehetségfejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 12 fő, postán: 0 fő 

Online tehetségazonosításban részesült: 0 fő, nem kérték: 0 fő 

Online tehetség-koordinációs tevékenyég: 40 (Tanulók, pedagógusok és tehetség-

koordinátorok) 

Online tehetség-koordináció szülői: 10 

 

Összes tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció formában ellátott: 78 fő, várólistás: 

0 fő, nem kérte: 0 fő 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: Nehéz volt fenntartani a motivációt az online 

oktatás alatt a tehetséggondozás területén. Nehéz volt a kapcsolatrendszer kialakítása, mind a 

szülök, mind a pedagógusok részéről. Siker viszont, hogy a tehetség-koordinátorok rendszeres 

tevékenységei során megoszthatták egymással a tapasztalataikat, jó gyakorlataikat. Több 

előadáson tudtak részt venni az online forma miatt és ezáltal újabb módszereket, eszközöket 

ismerhettek meg. 

 

5.5 Szakértői bizottsági tevékenység 2021. március 8-tól május 10-ig: 

A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 159 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 1 db 

 

5.6 Gyógytestnevelés 

Online gyógytestnevelés órát kapott: 41 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak gyógytestnevelés gyakorló anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán: 0 fő 

Összes gyógytestnevelésben ellátott: 41 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: A siker, hogy több tanuló kapcsolódott be 

aktívan az órákba, mint korábban, de a fejlődés megtorpant. Néhány gyermeknél akadozott az 

internet ellátottság, ez csökkentette a motivációt. 

 

5.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

Szakterületi sikerek és nehézségek: 

Az online koordináció megvalósítása nem volt könnyű, főleg az időhiány miatt. A szakemberek 

jeleztek ezen szakterületre jellemző kifejezett problémát, amely főként az online oktatási forma 

túlsúlya miatti cyberbullying. Egyéb gond beleolvadt a nevelési tanácsadásba. 
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6. A tanév összesítő adatai (kontaktban történő ellátás -  1. oszlop; csak online ellátás – 2. 

oszlop): 

 

 Szakszolgálati terület 

1. 

Kontakt ellátotti 

létszám 

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült  

(fő) 

3. 

Összesített 

adatok 

Korai fejlesztés 45 15 45 

Logopédia ellátás 167 164 167 

Nevelési tanácsadás 148 112 159 

Tehetséggondozás 224 78 260 

Gyógytestnevelés 41 41 41 

Óvoda-és  iskolapszich. 0 0 0 

 

 SZB vizsgálatok száma 456 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 
IÉV Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron 

kívül 

kezdemén

ye-zett 

felülvizsgá

lat 

(szülő/inté

z-mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgá

lat 

Dokument

um 

elemzés 

alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

 

 

Összesen 

Fő 14 138 351 0 237 159 899 

 

7. A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai: 

Fejlesztendő területek Intézkedések a területek fejlesztésére 

Szakértői vélemények formai, illetve 

protokoll szerinti egységességének, illetve a 

tervezés pontosításai. 

A követelmények, illetve az egységesség 

szabályainak áttekintése. 

Jegyzőkönyvek formai pontosítása A cím pontosítása. 

INYR dokumentáció pontosítása A szabályzat alapján a rögzítés helyének 

javítása. 

 

8. A tagintézmény eredményességének megállapításai: 

Fejlesztendő területek Intézkedések a területek fejlesztésére 

Szakértői bizottsági tevékenység 

eredményessége 

A szakértői vélemények elkészülési 

határidejének szűkítése. 

 

9. A beavatkozások eredményességének mérése: 

Korai fejlesztés 

 
A korai fejlesztésben ellátott gyermeklétszám: 45 fő 

Ebből: - 2 %; + 98 % 

0% 2% 2%

16%

80%

Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes
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 Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen javult Tünetmentes 

Fő 0 1 1 7 36 

% 0 2 2 16 80 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Logopédiai ellátás 

 
A logopédiai ellátásban résztvevő gyermeklétszám: 130 fő 

Ebből: - 16 %; + 84 % 
 Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen javult Tünetmentes 

Fő 3 18 40 34 35 

% 2 14 31 26 27 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Nevelési tanácsadás (pszichológiai és gyógy/fejlesztőpedagógiai gondozás) 

 
Nevelési tanácsadás keretében ellátott gyermeklétszám: 90 fő 

Ebből: - 13 %; + 87 % 
 Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen javult Tünetmentes 

Fő 2 10 18 42 18 

% 2 11 20 47 20 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

 

 

 

 

2%

14%

31%

26%

27%
Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

2%

11%

20%

47%

20% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes
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Gyógytestnevelés 

 
Gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 41 fő 

Ebből: - 0 %; + 100 % 
 Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen javult Tünetmentes 

Fő 0 0 4 29 8 

% 0 0 9 71 20 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Szakértői bizottsági tevékenység  

 
Szakértői bizottsági vizsgálatok száma: 14 fő 

Ebből: - 57 %; + 43 % 
 Határidőre elkészült Határidőre nem készült el 

Fő 6 8 

% 43 57 

Intézkedési terv készítése szükséges: 57 %-os az alacsony eredményesség! 

 

 

10. Az elégedettség-mérés eredményei: 

A gyógytestnevelés terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények körében 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye a gyógytestnevelés terén 

együttműködik. A kérdőívet összesen 1 partnerintézmény töltötte ki. 

0% 0%

9%

71%

20% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

43%

57%

Határidőre elkészült

Határidőre nem
készült el
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81. ábra: A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – gyógytestnevelés 

Tagintézményünk egyetlen iskolával működik együtt a gyógytestnevelés terén, főállású 

gyógytestnevelőnk sajnos nincs, 1 munkatársunk megbízással látja el a klienseket. 

Városunkban sajnos nagyon kevés a gyógytestnevelő szakember, ami jelenleg elegendő a 

felmerülő igények kielégítésére, de ha nő az igény, nem biztos, hogy meg tud valósulni az 

ellátás. Ennek megelőzése érdekében folyamatosan keresünk gyógytestnevelő szakembert a 

városunkból és a környező településekről, de idáig kevés sikerrel. 

A megkérdezett intézmény teljes mértékben elégedett a gyógytestnevelés szakterülettel 

kapcsolatos tájékoztatással, a kapcsolat felvétellel és kapcsolattartással, a szakember 

elérhetőségével. A szakmai munkát tekintve gyermekközpontúnak ítélik meg a 

gyógytestnevelőt, problémakezelésével, szakmai segítségnyújtásával is maximálisan 

elégedettek. Nagyban segíti a munkáját a kollégának, hogy nyugdíjasként, az egykori 

intézményében végzi tevékenységét, így otthonosan mozog az intézményben és a többi tanárral 

is kiegyensúlyozott a viszonya. A gyógytestnevelés tevékenység heti három alkalommal napi 

három órában valósul meg, így hatékony a tanulók állapotának javítását tekintve. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség van, két területen az elégedettség értéke 3,2 pontérték alatti. 

 
A gyógytestnevelés terén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

4,00

3,00

4,00 4,00

3,00

4,00 4,00 4,00
Elégedett vagyok adott szakszolgálati

tagintézményben végzett gyógytestnevelés

szakterülettel kapcsolatos tájékoztatással,

információáramlással.

Hasznosnak ítélem a gyógytestnevelésben

részesült gyermekek fejlődése

szempontjából a kapott segítséget.

Elérhetőség

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet (minden

résztvevő elvárásainak és igényeinek

figyelembe vétele)

Gyermekközpontúság

Problémakezelés (szociális érzékenység,

segítőkészség)

Szakmai segítségnyújtás (aktuális, gyors,

hasznos, innovatív)
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A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményében gyógytestnevelés 

szolgáltatásban részesültek. Összesen 14 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

A vizsgált időszakban már véget ért az online oktatás, így a gyógytestnevelés tevékenység is 

megvalósulhatott a szokott módon. A heti kilenc órában gyógytestnevelés szolgáltatást igénybe 

vevő gyermekek szülei teljes létszámban értékelték a gyermekük ellátását. A szülők válaszai 

arra engednek következtetni, hogy nagyon meg vannak elégedve az ellátással. Ezzel 

kapcsolatban megfelelő és érthető tájékoztatást kaptak, a gyermekek szempontjából hasznosnak 

bizonyult a tevékenység, a szakember elérhető, más szakemberekkel is tartják a kapcsolatot, 

információkat cserélnek a gyermek állapotával kapcsolatban. Véleményük szerint a szakember 

megfelelő tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik, ami a gyermekek fejlődése 

szempontjából nagyon hasznos. 

 
82. ábra: A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – gyógytestnevelés 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

4,00
3,94

4,00 4,00 4,00

Gyermekem szakszolgálati ellátásáról
megfelelően részletes és érthető
tájékoztatást kaptam

Gyermekem fejlődése szempontjából
hasznosnak bizonyult a kapott
segítség.

Az intézmény szakemberei
megbízható szakértelemmel és
megfelelő tapasztalattal
rendelkeznek.

A pedagógiai szakszolgálat
munkatársai szükség esetén más
szakemberekkel (pedagógus, óvónő,
gyermekorvos, családgondozó,
gyermekpszichiáter stb.)
konzultálnak, segítséget kérnek
gyermekem érdekében.
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A gyógytestnevelés terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye a gyógytestnevelés területén 

együttműködik. Az intézmény kliensköréből 29 tanuló töltötte ki.  

 

 
83. ábra: A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – gyógytestnevelés 

A gyógytestnevelés ellátásban részt vevő tanulók elégedetten nyilatkoztak a kolléga 

munkájáról, barátságosnak, elfogadónak ítélték meg személyiségét. A szakember a 

tevékenység során igyekezett felkelteni és fenntartani a tanulók figyelmét, a foglakozásokon 

visszajelzései érthetők voltak, a felmerülő problémákat megoldotta, ezekkel kapcsolatban 

megfelelő segítséget nyújtott. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények 

körében 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézmény a szakértői bizottsági 

tevékenység terén együttműködik. A kérdőívet összesen 14 partnerintézmény töltötte ki. 

3,93
3,72 3,83 3,76 A gyógytestnevelő barátságos,

elfogadó légkört alakít ki

A szakember igyekezett felkelteni és
fenntartani az érdeklődésemet

A foglalkozások során a
visszajelzések, egyértelműek,
érthetőek voltak.

A foglalkozásokon a problémámnak
megfelelő segítségnyújtást kaptam.
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84. ábra: A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

A Mezőtúri Tagintézmény a szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan 14 

partnerintézménnyel működik együtt, amelyek mindegyike nyilatkozott a munkánkról. Az 

intézmények legjobban az elérhetőséggel és kapcsolattartással vannak megelégedve, 

munkatársaink minden felmerülő kérdéssel, kéréssel kapcsolatban rendelkezésükre állnak a 

klienseket tanító más pedagógusoknak. Nagyon elégedettek az intézményük és a szakértői 

tevékenységet végző szakemberek közötti információáramlással, szakmai segítségnyújtással, 

hiszen a diagnózis felállítása után konkrét segítséget kapnak az adott gyermek további 

fejlesztésével, egyéni bánásmódjával kapcsolatban. A megkérdezett intézmények 

elégedettségüket fejezték ki a szakértői vélemények információtartalmának 

felhasználhatóságával és az esetleges problémák kezelésévek kapcsolatban is. Munkatársaink 

minden lehetőséget kihasználnak a partnerintézmények pedagógusaival való kapcsolattatásra, 

információ cserére. A felmerülő problémákat minden esetben rugalmasan oldják meg, a kliens 

érdekeit szem előtt tartva. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményében szakértői bizottsági 

tevékenység szolgáltatásban részesültek. Összesen 17 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. 

 

3,71
3,50

3,93
3,79

3,43
3,64 Elégedett vagyok az intézményem és

a szakértői bizottság közötti
információáramlással.

Elégedett vagyok a szakértői
vélemények információtartalmának
felhasználhatóságával

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Elérhetőség terén
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85. ábra: A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – gyógytestnevelés 

A Mezőtúri Tagintézményben a vizsgált időszakban 31 vizsgálat zajlott szakértői bizottsági 

területen, ebből 17 szülő adott visszajelzést a munkánkról. Ez nem sokkal több, mint a fele. 

Ennek lehetséges, hogy az az ok, hogy a klienseink szüleinek nem áll rendelkezésükre internet, 

vagy a bizottsági tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok között elsiklottak a kérdőív felett. 

Akik viszont kitöltötték, maximálisam meg vannak elégedve a behívás érthetőségével, a 

vizsgálati körülményekkel, a tájékoztatással, a szakemberek hozzáállásával. Úgy gondolják, 

hogy a vizsgálat nagyban segítette őket gyermekük képességeinek megismerésében, ezzel 

kapcsolatban pontos és részletes felvilágosítást kaptak. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye a szakértői bizottsági tevékenység területén 

együttműködik. Az intézmény kliensköréből 3 tanuló töltötte ki.  

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

A vizsgálatra történő behívásról szóló
értesítés érthető volt

A vizsgálati környezettel elégedett
voltam.

Az előzetes tájékoztatásban a
vizsgálat folyamatáról elegendő
információt kaptam.

A szakemberek hozzáállásával
elégedett voltam.

A vizsgálat segített abban, hogy újabb
információt szerezzek gyermekem
képességeiről.

A vizsgálat eredményéről pontos,
részletes, érthető tájékoztatást
kaptam.
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86. ábra: A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – gyógytestnevelés 

A Mezőtúri Tagintézményben a vizsgált időszakban 31 vizsgálat zajlott szakértői bizottsági 

területen, ebből 3 kliens adott visszajelzést a munkánkról. Ez az arány sajnos nagyon kevés, 

ennek oka egyrészt az, hogy főként óvodás gyermekeket vizsgáltunk a kijelölt időszakban, 

illetve az ezirányú szülői támogatás elmaradása is lehet a kérdőív kitöltésével kapcsolatban. A 

válaszok alapján klienseink mindegyike elégedett a vizsgálattal kapcsolatos tájékoztatással, a 

vizsgálati környezettel és új információkat kaptak képességeikről. Valamivel kevesebben 

voltak elégedettek a vizsgáló szakember hozzáállásával, amit a szakember határozottságának 

tudhatunk be. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett elégedettség mérés 

a partnerintézmények körében 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményével a kiemelten tehetséges 

gyermekek és tanulók gondozása terén együttműködik. A kérdőívet összesen 4 

partnerintézmény töltötte ki. 

Igénybe vett szolgáltatások többsége pedagógusok, szülők, tanulók számára nyújtott tanácsadás 

(80%) volt, a tanuló tehetséggondozása pedig csekélyebb részét (20%-át) tette ki a 

tevékenységnek.  

A megkérdezett intézmények közül mindegyik kitöltötte a kérdőívet és maximálisan 

elégedettek voltak a tanácsadó munkájával, véleményük szerint minden kérdésükre kielégítő 

választ kaptak (4). Többségük hasznosnak tartotta a tanácsadást és megkapták a megfelelő 

felvilágosítást a vizsgált gyermekek képességeiről (3,75). Valamivel kevesebben gondolják 

úgy, hogy megfelelő segítséget kaptak a tanulók további segítéséhez (3,5). Ezek az eredmények 

nem rosszak, de a még részletesebb tájékoztatás, további lehetőségek ismertetése javítaná az 

ezzel kapcsolatban született eredményeket. A pedagógusok nagy része együttműködő, de 

vannak nehézségek a tehetség-koordinátori tevékenységgel kapcsolatban is. Sajnos nem 

minden pedagógus tájékozott ezzel kapcsolatban. 

Az elégedettségmérő kérdőívek válaszainak aránya a tagintézmény ellátási területeire 

vonatkoztatva az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

3,67
3,33

3,67 3,67 Elegendő tájékoztatást kaptam a
vizsgálat folyamatáról.

Elégedett vagyok a vizsgáló
szakember hozzáállásával.

Elégedett vagyok a vizsgálati
környezettel.
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87. ábra: A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

A megkérdezett intézmények közül mindenki elegendő információt kapott a kérdéseire és 

elégedettek voltak a tanácsadó munkájával is. Többségében megfelelő felvilágosítást kaptak a 

tanulók képességeiről és hasznosnak ítélték a tanácsadást. Valamivel kevesebben voltak 

megelégedve a további lehetőségek ismertetésével, a gyermekek/tanulók további segítésében.  

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett szülői elégedettség 

mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményben tehetség tanácsadás 

szolgáltatásban részesültek. Összesen 10 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

A szolgáltatások igénybevétele az alábbiak szerint valósult meg: 40% -ban tanácsadás, 60% -

ban a tanuló tehetségazonosítása történt. 

 

 
88. ábra: JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézményében a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása esetén 

az igénybe vett szolgáltatások megoszlása a szülők körében 

Intézményünkben többségben tehetségazonosítás történt, kevesebben pedig a tanácsadást 

vették igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő szülők mindegyike kitöltötte a kérdőívet, ez is 

bizonyítja, hogy fontosnak tartják a gyermekükkel kapcsolatos vizsgálatokat, tehetségük 

fejlesztését. 
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89. ábra: A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

A szülők nagyon elégedettek voltak a tehetséges gyermekek gondozásával. Mindenki 

tájékoztatva lett a gyermeke képességeiről, választ kapott a kérdéseire, megfelelő tanácsokkal, 

további útmutatással látták el a jövőre nézve. A szülők nagyon együttműködők és érdeklődők, 

fontosnak érzik gyermekük képességeinek feltérképezését, hajlandóak a további lépések 

megtételére gyermekük tehetségének kibontakozásának érdekében. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett tanulói elégedettség 

mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye a kiemelten tehetséges gyermekek 

gondozása területén együttműködik. Az intézmény kliensköréből 7 tanuló töltötte ki.  

 

Az igénybe vett szolgáltatások igénybevétele az alábbiak szerint valósult meg: 

 
90. ábra: A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézményben a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása esetén 

az igénybe vett szolgáltatások megoszlása a tanulói válaszok alapján 

A válaszadó gyermekek/tanulók legnagyobb része a fejlesztést vette igénybe, egyharmada a 

tanulói tehetségazonosítást és kicsit kevesebben a tanácsadást. A Covid-19 vírus miatt 
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rendezvények szervezése, látogatása sajnos nem tudott megvalósulni a vizsgált időszakban. A 

tevékenységek között előfordulhat átfedés, egy gyermek több tevékenységben is részt vehet, 

hiszen, aki tehetségazonosításban részesül, annak tanácsadás is megvalósul.  

A tevékenységek arányát tekintve ebben az időszakban a tehetségszűrés magas számban 

valósult meg, aminek okán végezték el a tehetségazonosítást, ami már csekélyebb arányú volt. 

 

 
91. ábra: A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

A tanulók teljes mértékben választ kaptak a felmerülő kérdéseikre. Minden segítséget 

megkaptak abban, hogy helyes döntéseket hozzanak és iránymutatást kaptak abban is, hogy 

kihez fordulhatnak tovább a tehetségük fejlesztése érdekében. A gyermekek/tanulók 

mindegyike hasznosnak ítélte meg a tanácsadást. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Zárásként szeretném kiemelni az elégedettség mérések eredményeit, amelyek a jövőre nézve 

töltenek el elégedettséggel minket, illetve adnak feladatot a következőkben. A kiemelten 

tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén a partnerek, a szülők és a tanulók is 

elégedettek a szolgáltatásainkkal. A megkérdezettek elégedettek voltak a tanácsadó 

munkájával, minden kérdésükre kielégítő választ kaptak. Többségük hasznosnak tartotta a 

tanácsadást és megkapták a megfelelő felvilágosítást a vizsgált gyermekek képességeiről. A 

gyógytestnevelés terén is jó visszajelzéseket kaptunk, egyedül ott van szükség intenzívebb 

kapcsolatépítésre. A szakértői bizottsági tevékenység területén nagyon elégedettek a partnerek 

az intézmények és a szakértői tevékenységet végző szakemberek közötti információáramlással, 

szakmai segítségnyújtással, hiszen a diagnózis felállítása után konkrét segítséget kapnak az 

adott gyermek további fejlesztésével, egyéni bánásmódjával kapcsolatban. A megkérdezett 

intézmények elégedettségüket fejezték ki a szakértői vélemények információtartalmának 

felhasználhatóságával és az esetleges problémák kezelésévek kapcsolatban is. 
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VI.7 A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény és Újszászi Telephely 

Varga Judit 

tagintézmény-igazgató 

Baloghné Bencsik Izabella  

tagintézményigazgató-helyettes, telephely-vezető 

 

 

1. A tagintézmény és telephely személyi feltételeinek leírása:  

Tagintézmény 

10 fő pszichológus 

9 fő gyógypedagógus  

- 1 fő pszichopedagógus, fejlesztőpedagógus,  

- 1 fő pszichopedagógus, fejlesztő pedagógus, AYRES-terapeuta és Alapozó terapeuta, 

- 1 fő pszichopedagógus, nyelv- és beszédfejlesztő,  

- 1 fő pszichopedagógus, logopédus 

- 1 fő tanulásban akadályozottak szakos 

- 1 fő fejlesztőpedagógus és lovas terapeuta 

8 fő logopédus  

- 1 fő logopédus, pszichopedagógus,  

- 1 fő logopédus, alapozó terapeuta 

4 fő konduktor  

- 1 fő konduktor, nyelv- és beszédfejlesztő, AYRES-terapeuta,  

- 1 fő konduktor, nyelv- és beszédfejlesztő, fejlesztő pedagógus, korai tanácsadó, Kulcsár-

féle mozgásterapeuta is,  

- 1 fő konduktor, kutyával segített terápiás szakember 

3 fő gyógytestnevelő  

1 fő gyógypedagógiai asszisztens 

3 fő szakszolgálati titkár 

2 fő takarító 

1 fő udvaros, karbantartó 

1 fő közfoglalkoztatott 

Főállású: 42 fő 

 

Telephely 

1 fő pszichológus főigazgató-helyettes 4 órában 

2 fő pszichológus a tagintézménytől 4 és 5 órában 

2 fő gyógypedagógus 

- 1 fő tanulásban akadályozottak szakos, autizmus szakvizsga 

- 1 fő értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos 

1 fő logopédus (tanulásban akadályozottak szakos) 

1 fő logopédus telephelyvezető 3 órában 

1 fő fejlesztőpedagógus 

1 fő szakszolgálati titkár (+heti 4 óra takarítás) 

Főállású: 5 fő 

 

A tanév során érkezők és szakjaik felsorolása; a tanév során távozók és szakjaik felsorolása, 

létszámmérleg a tanév végén. 
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Tanév során érkezett 2 fő 

 

Tagintézmény  

Pintérné Csikós Tímea pszichológus 

Tóth Anett pszichopedagógus, logopédus 

 

Tanév végén távozik 4 fő: 

Gleviczky Marianna Éva logopédus 

Szórád Zoltánné gyógypedagógus 

Tóth Lászlóné gyógypedagógus 

Turóczi Béláné szakszolgálati titkár 

39 fő a létszám  

 

Telephely 

Tanév során távozott: 

Bózsó Anikó titkár 

 

Tanév során érkezett: 

Nagyné Sári Ágnes 

Kiss Tímea titkár 

11 fő a létszám 

 

2. A tagintézmény és telephely tárgyi feltételeinek leírása: 

Tagintézmény 

A Szolnoki Tagintézmény Szolnok Tallinn városrészében helyezkedik el füvesített, 

lombhullató fákkal, virágokkal, bokrokkal díszített kertben. A kapun belépve kültéri, fából 

készült játékeszközök fogadják a gyerekeket. Épületünk földszintes, sajnos életkora folytán 

állapota statikailag már megromlott. Bent is gyermekbarát, esztétikus fogadó helyiséget 

alakítottunk ki. A kezelő helyiségekben hívogató eszközök segítik a gyermekek fejlesztését. Az 

épület tömegközlekedéssel és gépjárművel is könnyen megközelíthető, és a környékén ingyenes 

a parkolás.  

 

Telephely  

Az épület helyiségei a továbbiakban is tökéletesen biztosítják a szakszolgálati ellátás feltételeit. 

A tanév elején kialakítottunk egy újabb fejlesztő szobát. A telephely helyiségei: 3 fejlesztő 

szoba és 1 iroda, 1 raktár, 1 mosdó. A szakellátáshoz szükséges alapvető vizsgáló és terápiás 

eszközök és irodatechnikai eszközök rendelkezésre állnak.  

 

3. Szakszolgálati feladatellátás szakterületenkénti beszámolója 

         2020. szeptember 1-től 2021. március 5-ig, majd május 10-től augusztus 20-ig, összesítve 

3.1 Korai fejlesztés 

Tagintézmény 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 39 fő, tanácsadásba vont: 3 fő, (ellátatlan, várólistás 

0 fő) 

 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén  

Sikerek 

 Nincs ellátatlan és várólistás gyermek. A szülők bizalmat szavaztak minden esetben, jó 

az együttműködés, a terápiás háromszögek meghittek, építőek. A kollegiális kapcsolatok 
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is jók, inspiráljuk, segítjük, kiegészítjük egymást, a tiszteletet megadva a kompetencia 

határokat is figyelembe véve. 

 A bölcsődei gondozónőkkel történő szakmai konzultációk sikeresek voltak. 

 A szülők szívesen vettek részt a fogadó, tanácsadó órákon. 

  

Nehézségek 

 A gyógypedagógus szobája szűkös, nem igazán alkalmas a korai fejlesztésre.  

 A bölcsődei fejlesztő szoba eszközeinek korlátozott volta, saját eszközök hurcolása. 

 Korszerű fejlesztő eszközök beszerzésének nehézsége. 

 A mozgásfejlesztő szoba használatának korlátozottsága. 

 Nyári időszakban egyre elviselhetetlenebb a meleg. Mozgásfejlesztés szinte 

kivitelezhetetlen, komoly kihívás a figyelem, a fizikai aktivitás fenntartása. 

 

Telephely 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 1 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan, várólistás 

0 fő) 

 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén 

Sikerek 

 A szülőkkel sikerült jó kapcsolatot kialakítani, nagyon együttműködőek, elfogadják a 

tanácsokat.  

 Rendszeres és eredményes konzultáció a tagintézmény korai fejlesztésben dolgozó 

szakembereivel. 

 

Nehézségek 

 Az 1-2 éves korosztálynak nincs elegendő játék eszköz.  

 A járványügyi helyzet miatt a korai diagnosztika csúszott, így csak 1 kisgyermek került 

be a fejlesztésbe. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

Tagintézmény 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 449 fő, tanácsadásba vont: 83 fő, (ellátatlan, 

várólistás 0 fő) 

 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén  

Sikerek 

 Együttműködésre, támogatásra törekvő óvodai, személyi környezet, néhány szülővel való 

szoros kapcsolattartás, a befektetett munka eredményessége, támogatói kollegiális háttér, 

a kapcsolati hálózat szorosabbá válása. 

 A gyermekekkel való összekapcsolódás, jó hangulat, vidám, tanulással együtt töltött idő.  

 A nehézségek ellenére nagy százalékban tünetmentesen záruló terápia. 

 

Nehézségek 

 Az intézményekben tartott terápiás munkát nagyon megnehezíti a szülőkkel való 

kapcsolattartás megszervezése, megoldása. Ez a pandémiás időszak során még nehezebb 

volt, mert egyes intézményekbe nem mehettek be a szülők. A szülők részéről alacsony 

volt az igény a kapcsolattartásra. Visszajelzések, fogadóórák megtartásának akadályai. 
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 A szülőkkel való személyes találkozás hiányában nehézségekbe ütközött és elhúzódott a 

logopédiai vizsgálati vélemények aláíratása. 

 A fejlesztő szobák kis mérete, elhelyezkedése (pl. konyha, mosdó melletti zajos helyiség), 

a logopédiai fejlesztő eszközök rendkívüli szűkössége az óvodai ellátóhelyek 

fejlesztőszobáiban (emiatt az eszközök állandó cipelése); a feladatlapok előkészítése, 

sokszorosítása olykor nehézkes a háttérbázis gyengesége miatt (szobahiány, internet 

hibája, nyomtatóhiba). 

 

Telephely 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 73 fő, tanácsadásba vont: 5 fő, (ellátatlan, 

várólistás 0 fő) 

 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén  

Sikerek 

 Jó kapcsolat a partnerintézményekkel (kölcsönös együttműködés a gyermekek fejlődése 

érdekében, a szakmai rendezvények megvalósulásában). 

 Pozitív visszajelzések a szülők és az óvodapedagógusok részéről a gyermekek 

beszédfejlődésével kapcsolatban. 

 Pozitív visszajelzés a logopédus hallgatótól a bemutatott logopédiai órákról és a mentori 

reflexiókkal kapcsolatban. 

 Pozitív visszajelzések a logopédus kollégák felől a munkaközösségi foglalkozásokkal 

kapcsolatban. 

 

Nehézségek:  

 A gyermekek egyre súlyosabb és összetettebb beszédproblémájának növekvő 

előfordulási aránya. 

 A terápiás kontakt kezelési időintervallum csökkenése a logopédiai vizsgálatok és az 

online ellátás miatt. Több feladat jut kevesebb időre. Az online ellátás csökkenti a 

logopédiai ellátás hatékonyságát. 

 A szülőkkel való kapcsolattartás nagymértékben nehezített volt, hiszen a szülők nem 

mehettek be az óvoda épületébe bizonyos intézményekben. 

 Az iskolások ambuláns ellátása során az időegyeztetés nehézkes. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

Tagintézmény 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 592 fő, 

tanácsadásba vont: 184 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Ebből pszichológiai gondozás: 281 

Ebből gyógypedagógiai / konduktív pedagógiai ellátás: 311 

Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 0 

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén  

Pszichológusok 

Sikerek 

 Egész tanévben folyamatosan sok a jelentkezés, népszerűek vagyunk. Vannak visszatérő 

kliensek, akik visszajárnak hozzánk. 
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 Kliensekkel, szülőkkel való hatékony együttműködés. Rendszeres és szoros 

együttműködés a gyermeket körülvevő szociális rendszerrel - eredményes 

kompromisszumra lehetett jutni a kliensek ügyében, hatékonyabb munkavégzés. 

 Hasznos és tartalmas pszichológus teamek voltak a tanév során. A nevelési tanácsadás 

munkaközösség foglalkozásai is szakmailag gazdagítóak voltak. 

 Hatékony együttműködés gyógypedagógusokkal, korai fejlesztésben részt vevő 

kollégákkal. Gyermekek, szülők motivációja a terápiás ellátásban. Eredményes terápiás 

ellátás.  

 Több súlyosabb, nehezebb esettel és azok családjával eredményesen lehetett együtt 

működni.  

 Kliensek pozitív visszajelzései. 

 Több esetben igazán hosszú, klasszikus terápiás folyamatokat is meg tudtunk valósítani. 

Több nehéz esettel (dadogás, iskolafóbia, szorongásos-pánikos tünetek) hosszabb-

rövidebb folyamat során látványos javulást, sokszor tünetmentességet tudtunk elérni. 

 Néhány esetben igazán tartalmas családterápiás foglalkozásokat tudtunk tartani. A 

delegált (családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, gyámügy által előírt pszichés ellátás) 

esetek közül már van néhány olyan, ahol sikerült a szülő valódi motivációját felkelteni és 

eredményesnek tűnő együttműködés alakult ki. A nagy kamasz, középiskolás „szinte 

felnőtt” fiatalokkal nagyon tartalmas és hatékony foglalkozásokat sikerült 

megvalósítanunk.  

 

Nehézségek 

 Sok a beutalt kliens, alacsony a motiváltság, kooperáció, jelentős szociális nehézségekkel. 

A velük való munka kis hatásfokú. 

 Nehéz esetek, csak nevelési tanácsadás keretében nem megoldhatóak. 

 Karantén vége után rengeteg bejelentkezés lett. 

 Az időpontokat gyakran elfelejtik lemondani a szülők, ez nehezíti a munkaszervezést. 

 Szobahiány, omladozó falak, nyáron embertelen meleg a szobákban  

 A járványügyi intézkedések miatt sajnálatos módon a tervezett csoportos foglalkozásokat 

nem tudtuk megvalósítani.  

 A maszkviselés és a félelem sok esetben megnehezítette a közvetlen kapcsolódást, 

nagyobb távolságtartást eredményezett. 

 

Gyógypedagógusok, konduktorok 

Sikerek: 

 Csoportok működése, szülők elégedettsége. Jó összhang és együttműködés a 

csoportvezető társsal; szoros együttműködés a szülőkkel, eredményesség. 

 Pszichológus kollégákkal megvalósuló közös team, konzultációk, esetmegbeszélések, 

közös gyermek megfigyelések történtek.  

 Nincs ellátatlan, várólistás gyermek. 

 A szülőkkel való aktív együttműködés. 

 Az egyéni esetekben elért eredmények. 

 A szülőktől kapott pozitív visszajelzések 

 A „hibrid” ellátás ellenére az évvégi eredményesség értékeléskor is sok a tünetmentes, 

illetve lényeges javulást mutató kliens. 
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 Hatékony együttműködés a családokkal, a szülők aktívan segítették gyermekeik 

fejlődését a kapott iránymutatások mentén. Elégedett szülők, boldog és sikeres 

gyermekek. 

 Megjelentek a 2 év körüli/ alatti gyerekek nyelvi késés gyanújával (időben érkeznek 

hozzánk). 

 

Nehézségek  

 Egyre több a harmadik életévet betöltött megkésett beszédű gyermek. 

 Szűkös hely és tárgyi feltételek. Kevés a fejlesztő eszköz, és a régiek amortizálódnak, 

sokan vagyunk egy szobában, a szobai gép lassú és nincs összekötve nyomtatóval. 

 Nagy eszközigény, a csoportszoba zsúfoltsága (rengeteg szék a fejlesztőként és a 

megbeszélésekhez is használt helyiségben). 

 Eszközpark további bővítésére van szükség. 

 

Telephely 

 A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 120 fő, 

tanácsadásba vont: 18 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

 Ebből pszichológiai gondozás: 26 

 Ebből gyógypedagógiai ellátás: 59 

 Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 35 

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén 

Sikerek 

 A szülők gyermekükkel nagyon aktívan és rendszeresen megjelentek a foglalkozásokon 

és együttműködőek, motiváltak. 

 Újra működik a bölcsődében az ellátás. A bölcsődei dolgozókkal jó szakmai kapcsolat 

alakult ki. 

 Az óvodákban külön termet biztosítottak a fejlesztés megtartására, mindig segítőkészek 

az ott dolgozók.  

 Hatékony együttműködés a fejlesztésben részt vevő kollégákkal a közös esetek kapcsán 

 

Nehézségek 

 Időpontszervezés, egyeztetés, telefonos megerősítés szükséges, gyakran későn vagy nem 

jeleznek, hogy nem tudnak jönni. Ez nehezíti a sok esetszám mellett a hatékony ellátást.  

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tagintézmény 

 Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 355 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő), azaz 

összesen 2840 teszt került kiértékelésre, és 355 jellemzés került megírásra a gyerekek 

teszteredményei alapján. 

 Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 49 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

 + szülőcsoportban részt vevő szülők 8 fő 

 Tehetségkoordinációba vont intézmény: 7, pedagógus:30,  

 + előadáson részt vett további 12 fő, és augusztus 26-án következő előadáson is várhatóan 

részt vesz további 10-15 fő (a pontos létszám még bizonytalan)  

 tehetségkoordinációs konzultációk száma: 33 
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 + további 4 intézmény kérte a szűrés halasztását a következő tanévre a járványhelyzet 

miatt. 

 

Sikerek és nehézségek a tehetség-azonosítás, - gondozás és –koordináció terén 

Nehézség, lehetőség és siker is egyszerre, hogy az egész évfolyamokat érintő szűrés az idei 

tanévtől indult, a csoportos fejlesztések programjának a kidolgozása is a jelen tanév feladata 

volt. Nehézség volt, hogy szakemberünk egyedül kezdte ellátni a koordinátori feladatokat, és 

sok időt vett el az iskolákkal történő kapcsolatfelvétel, emiatt később tudtak megkezdődni a 

szűrések, majd a tehetséggondozó csoportok. Sokat jelentett, hogy a telephely egy munkatársa 

bekapcsolódhatott a feladatellátásba, aki jelentősen meggyorsította a feladatok elvégzését, és 

ezáltal a fejlesztésre sokkal több idő jutott.   

 

Telephely 

 A 2020-21-es tanévben az ellátási körzetünkben nem volt tehetség-azonosítás és 

gondozás.  

 2021. február 15-étől 1 szakember heti 8 órában a tagintézményi koordinációs munkát 

segítette. 

 Előkészületi munkák zajlottak a következő tanévre vonatkozó tehetségazonosítással 

kapcsolatosan a telephely partnerintézményeivel.   

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Tagintézmény 

Vizsgálatok száma:757, ebből aktuális állapot: 304, felülvizsgálat: 452; várólistás: 33. 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 76. 

 

Sikerek és nehézségek a járási szakértői bizottsági tevékenység terén 

Sikerek 

 3 új pszichológus érkezett a tanév elején és 1 új logopédus- pszichopedagógus 

gyógypedagógus 2021. januártól, így 16 szakember, heti 1-2 vagy 3 napon végez szb. 

vizsgálatokat. A megfelelő szakember létszám és óraszámok következtében egy napon 

meg tudnak valósulni a vizsgálatok. Ebben a tanévben, a tavalyi nehézségek után már 

rutinosan végeztük az OH vizsgálatok, 76 vizsgálat (beiskolázás). Az szb. tevékenységbe 

újonnan bekapcsolódó kollégák gyorsan elsajátították a protokoll és a folyamatleírás 

lépéseit; a tesztek felvételének és kiértékelésének lépéseit. A szakemberek jól 

alkalmazkodtak a tanév során bekövetkező változásokhoz; kihívásnak tekintették. Jól 

működött a team munka, adott napon; illetve szb. munkacsoport megbeszélés havonta és 

többször igény szerint, felmerülő feladat kapcsán is megvalósult. A kollegiális 

kapcsolatok bővültek, szorosabbá válhattak ezáltal. A szakirodalmi eszköztár is 

gyarapodott, az online időszakban többen készítettek jól hasznosítható gyűjteményeket. 

Örvendetes, hogy új vizsgálóeszközök illetve vizsgálati lapok folyamatosan érkeztek, így 

gördülékeny lehetett a munka. A jó együttműködés, segítségkérés lehetősége a Megyei 

Szakértői Bizottsággal segítette a mindennapi munkánkat.  A karatén alatt is hatékonyan 

dolgoztunk, dokumentumelemzéssel összesen 151 db szakértői vizsgálatot tudtunk 

elvégezni. A szülőkkel több esetben is felvettük a kapcsolatot pl. iskolába lépés, vagy 

iskolaváltás kapcsán. A szülők örültek a dokumentumelemzés lehetőségének, ahol 

szükséges volt szülői kérdőívet is küldtünk. 
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Nehézségek 

 Legnagyobb nehézségünk a helyhiány, a zsúfoltság a tagintézmény épületében, a vizsgáló 

helyiségekben. Emellett olykor a kevésbé jól működő eszközök (internet kapcsolat 

akadozása, számítógép, nyomtató problémái), olykor a változó nyomtatványok 

nehezítették a munkát. Nem volt könnyű az adminisztráció sokaságában eredményesen 

dolgozni (papír alapú és INYR vezetése egyaránt). A pszichológiai tesztek ellátottsága 

jó, de az óvodás SON-ból csak egy van a Tagintézményben, mely a vizsgálatok 

szervezésénél plusz szempontként megjelenik. A beiskolázási változások miatt az 

alapvizsgálatok száma nagymértékben emelkedett ebben a tanévben. A Covid-19 miatt a 

kliensek megjelenésének hullámzó aránya is gyakrabban előfordult, mint a korábbi 

években. Illetve az online időszakban sok új vizsgálati kérés érkezett, melynek kielégítése 

a jogszabálynak megfelelő időhatáron belül nem volt mindig megoldható. 

 

Telephely 

Vizsgálatok száma: 55, ebből aktuális állapot: 32, felülvizsgálat: 23, várólistás: 2. 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 6 

 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén   

Sikerek 

 Állandó szakemberekkel újra indult a szakértői munka a telephelyen. A szakemberek 

közötti együttműködés kiváló. A tagintézmény szakértői bizottságának vezetőjével 

történő szakmai konzultációk nagyon eredményesek voltak. A partnerintézmények 

vezetőivel, gyógypedagógusaival segítő szakmai kapcsolat alakult ki, együttműködtek a 

behívások megerősítésében, melynek hatására a második félévben igen magas arányú 

kliensi megjelenést tapasztaltunk.  

 A számítógép meghibásodása következtében történő adatvesztés pótlása, ill. az átmeneti 

titkárhiány nehezítette a munkát, de a tagintézményből kaptunk szakterületi titkári 

segítséget, aki nagy szakértelmével felépítette és átláthatóvá tette a dokumentációt. A 

december óta dolgozó új titkárnő nagy igyekezettel tanult bele a szakértéssel járó 

adminisztrációs tevékenységbe. 

 Az OH által kirendelt beiskolázással kapcsolatos vizsgálatok rugalmas átszervezéssel 

sikeresen lezajlottak.  

 

Nehézségek 

 Kezdetben az új szakemberek és a vezető részéről is nagy energiákat emésztett fel a 

szakértői munka beindítása, de közös erővel és főként a tagintézmény szakértői 

bizottságának vezetőjétől kapott óriási segítséggel túl jutottunk a nehézségeken. 

 A két várólistás klienst augusztus utolsó hetére hívjuk be ismételten a szakemberek 

szabadságolása, illetve a későn érkezett vizsgálati kérelem miatt. 

 

3.6 Gyógytestnevelés 

Tagintézmény 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 967 fő, (ellátatlan 52 fő) 

 

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén  

Sikerek 
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 A gyerekek hozzáállása, aktivitása, érdeklődő magatartása. Kedvező személyes 

kapcsolatok kialakítása az iskolában tanító kollégákkal, tanulókkal. 

 A gyógytestnevelés órák tartása a vírushelyzet aktuális szabályozása szerint zajlott, ez 

érezhető volt az év eleji és az év végi időszakban is.  

 

Nehézségek 

 A gyógytestnevelés-úszás órák elmaradtak, a következő évben nehéz lesz a visszaállás. 

 Nehézséget jelentett, hogy a „visszatérés” után – bizonyos szempontból érthető módon – 

az élményórát, élménymozgást kellett előnyben részesíteni a korrekciós gyakorlatokkal 

szemben, az arányokat kellett jól megtalálni, hogy a tanuló kellő motiváltsággal kapja 

meg a fejlesztő gyakorlatokat. 

 Bár rutinná vált a járvány elleni védekezés az órákon, sokszor meghatározta az óra 

jellegét, tartalmát.  

 

Telephely 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 57 fő, (ellátatlan 0 fő) 

 

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén 

Sikerek 

 Jól felszerelt tornacsarnokban tudjuk az órákat tartani teremmegosztással, de a tanulók 

ezt megszokták, nem terelődik el a figyelmük. A tanulók rendszeresen jártak a 

gyógytestnevelés órára, még a 0. órára is. Megkedvelték a mozgásformákat, több 

testtartási problémával küzdő gyermek igazán sokat fejlődött és sikerült javítanunk a 

problémán. Több diagnózis esetében az is sikernek könyvelhető el, ha nem romlik a 

tanuló állapota. 

 

Nehézségek:  

 Az obes testalkatú tanulóknak kevés a 2 gyógytestnevelés óra, rendszeresen kellene 

mozogniuk és tudatosabban táplálkozniuk, de sajnos a szülőkre is nehezen lehet hatni e 

téren. 

 

3.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

A területen dolgozó pszichológusok száma: 1, óraszáma: 10,5, ellátott intézmények száma: 0 

Tanácsadásba vont: 2 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Pszichológiai gondozás (összlétszám): 8 

 

A területen dolgozó pszichológusok száma: 1, óraszáma: 10,5, ellátott intézmények száma: 0 

A Szolnoki járásban jelenleg 10 fő iskolapszichológus és 1 fő óvodapszichológus dolgozik. A 

tanév során több személyi változás is történt, ami részben intézményváltást jelentett, más 

esetben viszont intézményből elment kolléga, más intézménybe pedig érkezett új kolléga. Ezzel 

a személyi feltétellel a járásban egyre nagyobb teret kap az OIP ellátás.  

3 gimnáziumban, 9 általános iskolában (8 Szolnokon, 1 Martfűn), az EGYMI-ben, a Szolnoki 

SZC-ban és a SZVÓ-ban van óvoda/iskolapszichológiai ellátás.  

A második félévben meghatározó tevékenység volt az új kollégák, illetve az új területen 

dolgozó kollégák folyamatos szakmai támogatása, mentorálása.  

Az óvoda- és iskolapszichológusok szakmai koordinálása mellett – intézményvezetői 

megkeresés alapján – egy-egy esetmegbeszélésre, jelenségek kezelésére is sor kerülhet a 
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nevelési-oktatási intézményekben. A második félév során egy általános iskola kért segítséget, 

amely külső helyszíni ellátást (pedagógus konzultációt, óralátogatást) igényelt.  

Ezen túl alapvetően óvodában/iskolában jelentkező problémák megoldására fókuszálva egyéni 

tanácsadásban is részesülnek kliensek – 8 fő. 

 

Sikerek és nehézségek az óvoda- és iskolapszichológiai koordináció terén  

Siker 

 Az új kollégáknak egy támogató szakmai közösséget tudunk biztosítani. Szintén jó az a 

belső tudásmegosztás, amit képzéseink alapján, illetve korábbi tapasztalataink alapján 

egymásnak át tudunk adni. Fontos a külső szakmai kapcsolatok építése is, a jó 

együttműködés a gyermekvédelemben dolgozó szakemberekkel és az óvodai és iskolai 

szociális segítőkkel. A tanév során folyamatos volt a koordinátor együttműködése az 

SZKTT Humán Szolgáltató Központ családsegítőivel és esetmenedzsereivel. Egy 

gyermek esetében a Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály munkatársával is jó 

munkakapcsolatot alakítottunk ki. Rendkívül hasznosak a havi rendszerességű 

szupervíziós lehetőségek, melyen az OIP kollégák is részt vehetnek – ennek az 

összefogásában, szervezésében is koordinációs szerepet vállalt szakemberünk. Jelen 

tanévben is folyamatos volt a kapcsolattartás az Országos Iskolapszichológiai 

Módszertani Bázissal, bekapcsolódtunk az online szakmai programokba is.  

  

4.Egyéb tevékenységek 

 

4.1 Tagintézményi és telephelyi, megvalósult pályázati programok a 2020/2021. tanévben 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Rendezvény 

célcsoportja 

Megvalósí-

tók 

Résztve 

vők 

száma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Pályázati 

program 

megvalósítá

sa: NT-IP 

találkozási 

pontok 

online 

2020. 

09.14. 

pszichológus

ok 

 

Szabó Anita 

Hegedűs 

Zsuzsa 

7 fő Az online 

megvalósítás 

miatt az 

előzőekhez 

képest kisebb 

létszámmal és 

módosított 

tartalommal 

valósult meg a 

foglalkozás, 

mely az 

Életkerekítő 

játékokat és 

kártyákat 

mutatta be. 

2. Zárókonfe-

rencia 

Szolnoki 

Tagintézmé

ny-Újszászi 

Telephely 

 

2020. 

12.04. 

 

A tagintéz-

mény és 

telephely 

munkatársai 

Dr. 

Pásztorné 

Parádi                           

Emőke 

Koczok 

Ágnes 

35 fő A konferencia 

összefoglaló 

bemutatást 

nyújtott a 

pályázat során 

megvalósított  

gazdag 
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 Rózsa 

Józsefné 

Hegedűs 

Zsuzsa 

Dr. 

Korpásné 

Bakos 

Valéria                                       

Szabó 

Katalin               

Nagyné dr. 

Polgári 

Annamária  

Varga Judit 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella       

programokról, 

képzésekről. 

Bemutattuk a 

kiadványokat 

és a 

fenntarthatóság

i szakasz 

tervezett 

programjait. 

 

4.2 Tagintézményi és telephelyi saját programok a 2020/2021. tanévben 

Tagintézmény 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso – 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1.  Tanévnyitó 

munkatársi 

megbeszélé

s 

2020.08.24. munkatársi 

közösség 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella 

Koczok 

Ágnes 

Varga 

Judit 

35 fő A 

munkatársak 

üdvözlése, a 

beszámoló és 

munkaterv 

ismertetése, 

elfogadása 

2.  Sportnap 2020.09.25. munkatársi 

közösség 

gyógytestn

evelők 

41 fő Zagyvaparti 

séta 

3.  Hogyan 

segíthetjük 

a 

pályaorientá

ciót?  

2020.10.20. 

 

munkatársi 

közösség 

Varga 

Judit 

28 fő Betekintést 

kaptunk a 

PVT 

munkájába 

Császár 

István online 

előadásán 

keresztül 

4.  Meseíró 

pályázat 

meghirdetés

e 

2020.11.10. a 

tagintézménny

el kapcsolatban 

álló 

gyermekek, 

tanulók 

munkatárs

ak 

Varga 

Judit 

25 fő Mit hozzon a 

Mikulás? 

címmel a 

Pályaválasztá

s évéhez 

kapcsolódóan 

5.  Mikulás 

ünnepség 

2020.12.04.  a 

tagintézménny

Koczok 

Ágnes 

35 fő Ajándékcsom

agok 
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el kapcsolatban 

álló 

gyermekek, 

tanulók 

kiosztása a 

pályázat 

résztvevőinek 

– a 

vírushelyzet 

miatt 

munkatársak

on keresztül, 

a pályázati 

zárókonferen

cia után 

6.  Dolgozók 

karácsonya 

2020.12.15. munkatársi 

közösség 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella 

Koczok 

Ágnes 

Varga 

Judit 

41 fő Játékos 

délelőtt a 

vírusvédelmi 

intézkedések 

miatt külön 

helyiségeiben 

elhelyezkedő 

munkacsopor

tok 

részvételével  

7.  Félévi 

értekezlet 

2021.01.26. munkatársi 

közösség 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella 

Koczok 

Ágnes 

Varga 

Judit 

40 fő Az I. félévi 

beszámoló és 

az SZMSZ 

megismerése 

és elfogadása 

a 

vírusvédelmi 

intézkedések 

miatt külön 

helyiségeben 

elhelyezkedő 

munkacsopor

tokban  

8.  Családi 

farsangoló 

február a 

tagintézménny

el kapcsolatban 

álló 

gyermekek, 

tanulók 

munkatárs

ak 

Koczok 

Ágnes 

20 fő A zárva tartás 

miatt álarc 

kiállítást 

szerveztünk a 

hozzánk járó 

gyermekek 

pályamunkái

ból  

9.  Mestersége

m címere - 

gyermekmu

nkák 

kiállítása 

május 11-

28. 

a 

tagintézménny

el kapcsolatban 

álló 

gyermekek, 

tanulók 

munkatárs

ak 

Koczok 

Ágnes 

23 fő A zárva tartás 

miatt rajz- és 

tárgykiállítást 

szerveztünk a 

hozzánk járó 

gyermekek 
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pályamunkái

ból 

10.  Kirándulás 

a Tisza 

tóhoz  

2021.06.07. munkatársi 

közösség 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella 

Koczok 

Ágnes 

Varga 

Judit 

42 fő Egész napos 

munkatársi 

megmozdulás

, mely során 

meglátogattu

k a 

Tiszafüredi 

Tagintézmén

yt és 

közösségépít

ő 

programokon 

vettünk részt 

11.  Pedagógusn

ap 

2021.06.15. munkatársi 

közösség 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella 

Koczok 

Ágnes 

Varga 

Judit 

43 fő Díjazottaink 

méltatásával 

és 

nyugdíjasain

k 

búcsúztatásáv

al fűszerezett 

közösségi 

ünnep 

 

Telephely 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso – 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Játékgyűjtemé

ny a 

beszédészlelés 

és 

beszédmegérté

s fejlesztésére 

– 

műhelyfoglalk

ozás 

óvodapedagóg

usokkal 

2020.11.16. Zagyvarék

asi 

Égszínkék 

Óvoda és 

Konyha  

óvodapeda

gógusai 

Szabó 

Katalin 

10 fő 

6 

gyermek 

A bemutató 

foglalkozást 

követően 

interaktív 

műhelymunk

a. Új 

játékokat, 

gyakorlati 

ismereteket 

gyűjthettek az 

óvodapedagó

gusok. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit hozzon a 

Mikulás? Rajz 

és meseíró 

pályázat 

munkáiból 

kiállítás a 

telephelyen 

 

 

2020.12.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telephely 

kliensei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telephely 

dolgozói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

pályamű 

 

 

 

 

A 

pályaművek 

bekerültek a 

tagintézmény 

által 

szerkesztett 

digitális 

mesekönyvbe 

Nagyon 

örültek a 

gyerekek az 

ajándékoknak 

3. Mi leszek, ha 

nagy leszek? 

Kiállítás a 

pályamunkákb

ól a 

telephelyen 

2021.03.05. Telephely 

kliensei 

 

 

 

 

 

 

Telephely 

dolgozói 

 

 

 

14 

pályamű 

A tanév 

végéig látható 

a kiállítás, a 

készítők 

büszkén 

tekintették 

meg 

munkáikat. 

4. Sportnap a 

tagintézménny

el közösen  

2020.09.25. 

 

A 

tagintézmé

ny és 

telephely 

munkatárs

ai 

Rózsa 

Józsefné 

Varga Judit 

6 fő  

5. Dolgozók 

karácsonya  

2020.12.15. A 

tagintézmé

ny és 

telephely 

munkatárs

ai 

Varga Judit, 

Koczok 

Ágnes,  

Baloghné  

Bencsik 

Izabella 

6 fő Félig online 

szervezés 

erősítette a 

kapcsolatokat 

A telephelyi 

dolgozók a 

teljes 

munkatársi 

körbe 

beilleszkedte

k 

6. Alapozó 

terápia-saját 

élmény 

2021.05.26. A 

telephely 

munkatárs

ai 

Baloghné  

Bencsik 

Izabella 

6 fő Ismeretszerzé

s az Alapozó 

terápiáról; 

testmozgás 

frissítő hatása 

7. A serdülő 

önismereti 

csoport 

elméleti háttere 

és saját élmény 

2021.06.23. A 

telephely 

munkatárs

ai 

Magyarné 

Kovács 

Ildikó 

7 fő A játékok 

csapatépítő 

jellege 

nagyon 

tetszett 

mindenkinek, 
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igény a 

folytatásra 

8. Kirándulás 

Tiszafüredre 

2021.06.07. A 

tagintézmé

ny és 

telephely 

munkatárs

ai 

Varga Judit 

Koczok 

Ágnes 

Baloghné  

Bencsik 

Izabella 

6 fő Szakmai 

kapcsolat A 

Tiszafüredi 

Tagintézmén

nyel és 

csapatépítés, 

feltöltődés 

9. Pedagógusnap 2021.06.15. A 

tagintézmé

ny és 

telephely 

munkatárs

ai 

Varga Judit 

Koczok 

Ágnes 

Baloghné  

Bencsik 

Izabella 

6 fő A pedagógiai 

munka 

lezárása: a 

sikerek 

áttekintése, jó 

hangulatú 

nyugdíjas 

búcsúztató 

 

4.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2020/2021 tanévben 

Tagintézmény 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. Tankerületi évnyitó 2020.09.01. Baloghné 

Bencsik 

Izabella, 

Koczok Ágnes, 

Varga Judit 

Stresszkezelő tréningen való 

részvétel, tankerületi éves 

programok, eredmények 

megismerése, díjátadón való 

részvétel 

2. Talent of Future! 

konferencia a 

Nemzeti tehetség 

központ 

szervezésében  

(2 napos) 

2020.09.18-

19. 

Pintérné 

Csikós Tímea 

A nemzetközi és hazai 

tehetséggondozással 

foglalkozó új szakmai 

műhelyek megismerése, 

jelenleg folyó kutatások 

megismerése. 

Továbbképzési lehetőségek 

megismerése. 

3. Az Országos 

Iskolapszichológiai 

Módszertani Bázis 

szakmai rendezvénye 

az óvoda-és 

iskolapszichológiai 

koordinátorok 

számára. 

2020.10.13. 

9.00-12.00 

Szabó Anita  A legfontosabb szakmai 

műhelymunka a 

Módszertani Bázis 

összefogásával valósul meg.  

4. Matehesz e-learning 

kurzus, 

konfliktuskezelés; 30 

óra 

2020.10.15-

29.  

Pintérné 

Csikós Tímea 

A tehetségfejlesztő 

csoportokban a tehetséges 

gyerekek szociális 

kompetenciáinak fejlesztése 
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a mediációs technikák 

elsajátításával. 

5. A tehetségek 

felismerése, felhívó 

jelek tanulói 

differenciálás 

témakörben 

(6 alkalmas 

továbbképzés) 

2020.11.19-

20-23-25-26-

27. 

Dr. Korpásné 

Bakos Valéria, 

Révészné Dégi 

Virág 

A nemzeti tehetség központ 

által kidolgozott szűrési 

program és fejlesztési 

lehetőségek megismerése. 

6. Testnevelés, 

gyógytestnevelés és 

sport tagozat NPK 

online konferencia 

2020.11.19. Szekeres 

Julianna 

A gyógytestnevelés ellátás 

szervezésének szempontjai, 

lehetőségei a járványügyi 

helyzetben. Az iskolaorvosi 

szűrések helyzete. 

Gyógytestnevelés a 

szakképzési centrumokban. 

7. Az ország 

gerinctornája online 

2021.06.06. Berczi Brigitta 

Rózsa Józsefné 

Szekeres 

Julianna 

Előadások: Pl: 1. A 

derékfájás okai és modern 

kezelése, 

2.Gerincsebészet, 3. 

Gyerekkori 

gerincproblémák, 4. Manuál 

terápiás vizsgálatok és 

kezelések, 5. Fittségi 

sporthoz való visszatérés 

Covid után kaptunk 

betekintést. 

Gyakorlati bemutatók: Pl. 1. 

Preventív gerinctréning, 2. 

TRIPLEX mobility, 3. 3D 

Yoga flow, Szenior 

gerinctorna gyakorlatait 

próbálhattuk ki. 

8. NPK-Pedagógiai 

Szakszolgálati 

Tagozat online-

konferencia, 

Innováció 

2021.03.09. Rózsa Józsefné Tájékozódtam, hogy más 

szakszolgálati 

intézményekben milyen 

innovációs fejlesztések 

voltak a közelmúltban, és 

kifejezetten Dr. Kiss László 

előadására voltam kíváncsi, 

aki a szakszolgálatok 

intézményes rendszerének 7 

évét foglalta össze…a 

gyógytestnevelés –mint 

általában mindig – csak 

érintőleges fél mondat volt. 

9. NPK Testnevelés, 

gyógytestnevelés és 

2020.03.19. Rózsa Józsefné Az éves beszámoló rálátást 

adott a tagozat munkájára. Jó 
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sport tagozat szakmai 

nap, online 

konferencia 

gyakorlatok bemutatásán 

keresztül néhány ötletet 

kaptunk a testnevelés, 

gyógytestnevelés digitális 

oktatásának lehetőségeire. 

10. Boldogság Világnap 

Konferencia (Online 

konferencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.03.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Pásztorné 

Parádi Emőke 

Szekeres 

Julianna 

 

 

 

 

 

 

Az előadások ismertették a 

mindennapi stresszel és 

kihívásokkal szemben 

alkalmazható 

leghatékonyabb stratégiákat; 

érintve a pozitív pedagógia 

alapelveit, a mindennapi 

pedagógiai kihívások 

legyőzésének módszereit. A 

pozitív pedagógia 

alapelveinek ismerete a 

pedagógiai munka 

hatékonyságát támogathatja.  

11. A pedagógusok 

digitális 

kompetenciáinak 

mérése – önértékelés, 

tanfelügyelet, 

minősítés (Online 

szakmai tájékoztató) 

2021.03.26. 

 

Dr. Pásztorné 

Parádi Emőke 

 

A B szekcióban a 

pedagógusok digitális 

kompetenciái fejlesztésének 

lehetőségeiről esett szó 

(ötletbörze), ezáltal új IKT 

alapismeretek birtokába 

jutottunk. 

 

12.  Tehetségeink 

gazdagítása című 

előadássorozat (3 

alkalmas) 

2021.03.30.; 

04.20.; 05.18. 

Pintérné 

Csikós Tímea 

Varga Judit 

Betekintés a tehetségek 

gondolkodásmódjába, a 

velük való foglalkozás, 

képességeik 

kibontakoztatásának 

lehetőségeibe.  

13.  Az Országos 

Iskolapszichológiai 

Módszertani Bázis 

szakmai rendezvénye 

az óvoda-és 

iskolapszichológiai 

koordinátorok 

számára – II. 

koordinátori 

találkozó. 

2021.04.13.  Szabó Anita Számtalan felmerülő 

szakmai kérdésre csak itt 

kaphatunk választ, illetve 

szakmai állásfoglalást.  

14.  Online szakmai 

konferencia a 

tehetséggondozásról 

2021.04.13-

15.  

15.00-17.00 

Szabó Anita Bemutatásra került egy új 

kognitív képességeket 

vizsgáló teszt, mely 

kifejezetten alkalmas a 

tehetségek azonosítására is.   
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15.  Tavaszi Pedagógiai 

Napok 

Információbiztonság 

a pedagógusok 

mindennapi 

munkájában 

2021.04.19. Debreczeniné 

Simon 

Marianna 

Varga Judit 

Az előadás az adatvédelem, 

a biztonságos 

eszközhasználat és online 

kapcsolattartás kérdéseire 

fókuszált az informatikai 

biztonság szemszögéből. 

Ráirányította a figyelmet 

arra hogyan védhetjük meg 

adatainkat. 

16.  Tavaszi Pedagógiai 

Napok  
A Szolnok Városi 

Óvodák Fejlődés- és 

Viselkedésharmoniz

áló Csoport fejlesztő 

szakembereinek 

szakmai előadásai 

 

2021.04.21. Debreczeniné 

Simon 

Marianna 

Bepillantást kaptunk a 

SZVÓ szakembereinek 

munkájába. A program 

tartalma volt: A szülők 

szerepe az együttnevelésben. 

A tanácsadás lehetőségei. 

Hogyan segítik a mesék az 

integrációt? Hallásébresztés, 

hallásterápia támogató 

mechanizmusai. 

17.  Tavaszi Pedagógiai 

Napok 

A Nemzeti 

Köznevelési Portál 

alkalmazási 

lehetőségei, 

feladatok és 

feladatsorok 

készítése a Nemzeti 

Köznevelési Portálon 

 

2021.04.21. Debreczeniné 

Simon 

Marianna 

Az előadás során a Nemzeti 

Köznevelési Portál funkciói, 

tartalmai, szolgáltatásai 

kerültek bemutatásra. Bárki 

számára elérhető és 

használható feladatok 

szerepeltek a programban, 

multimédiás tartalmak, 

tanulási útvonalak és az 

ingyenes regisztráció után 

elérhető szolgáltatások. 

18.  Tavaszi Pedagógiai 

Napok 

A diverzitás, mint 

érték 

2021.04.21. Varga Judit dr. Bakonyi Anna előadása a 

különbözőségek, 

különbségek, másságok 

elfogadásáról, a 

differenciálás lehetőségeiről. 

19.  Tavaszi Pedagógiai 

Napok 

"Disz-Pintyek" - a 

másság kezelése az 

iskolában 

 

2021.04.22. Debreczeniné 

Simon 

Marianna 

A 2020 januárjában készült 

Disz-Pintyek című 

diákszínpadi darab 

megtekintése, beszélgetés a 

tanulási nehézségek, 

spektrumzavarok lehetséges 

iskolai kezeléséről. 

20.  Tavaszi Pedagógiai 

Napok 

Hatékony digitális 

tanítás 10 lépésben 

2021.04.22. Debreczeniné 

Simon 

Marianna 

Varga Judit 

Prievara Tibor több országos 

szakmai díjjal kitüntetett 

gimnáziumi nyelvtanár, több 

kiadvány szerzője, a 

TanárBlog egyik alapítója, 

aki közel 15 éve dolgozik az 
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IKT eszközök iskolai 

használatának terjesztésén. 

Az előadó saját tapasztalatait 

mutatja be. 

21.  Kerekasztal az 

Iskolai Biztonságért 

(KERIB) online 

előadása: Az iskolai 

agresszió 

felismerése, 

megelőzése, kezelése 

2021. 05. 12. 

15.00-18.00 

Szabó Anita Fontos gondolatébresztő volt 

az iskolákban előforduló 

jelenség felismerésére, 

kezelésére, illetve 

támpontokat, ötleteket is 

kaptunk a megoldáshoz 

vezető úthoz.   

22.  DSZIT terápia  

Arató Domonkos 

2021.06.01. Szórád 

Zoltánné 

Varga Judit 

Jó gyakorlat átvétele. 

23.  Tankerületi díjátadó 

ünnepség 

2021.06.09. Turóczi 

Béláné, Tasyné 

Molnár Ildikó, 

Varga Judit 

Kollégáink elismerése, más 

intézmények díjazottjainak 

megismerése 

24.  Városi 

Pedagógusnap 

2021.06.10. Dégi Zoltánné, 

Révészné Dégi 

Virág, Varga 

Judit 

Nyugdíjba vonult 

kolléganőnk elismerése, 

tiszteletadás más 

intézmények díjazottjai előtt  

25.  A pályaválasztás 

horizontjai 

c. online konferencia 

2021.06.14. Berczi Brigitta 

Gulyásné 

Tőrös Erzsébet 

Koczok Ágnes 

Szekeres 

Julianna 

Varga Judit 

Közös cél, együttműködés 

lehetőségei a szakképzési 

centrummal, általános 

iskolákkal 

26.  „Diabétesz oktatási 

program a 

cukorbeteg 

gyerekekért” online 

rendezvény OH POK 

2021.06.21. Szekeres 

Julianna 

Elméleti és gyakorlati 

ismeretek megszerzése a 

diabetes mellitus jelei, 

típusai, tünetei, kezelése és 

diétájáról. 

27.  Tájékoztató a 

„COVID mentális 

pillanatkép a 

szolnoki 

középiskolák 

vonatkozásában” 

2021.06.23.  Szabó Anita A társszakmák 

együttműködése a fiatalok 

megsegítésében.  
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Telephely 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

1. „A tehetségészlelés 

és tehetségfejlesztés 

lehetőségei az 

iskolában” című  

30 órás akkreditált 

pedagógus 

továbbképzés – 

Nemzeti 

Tehetségközpont 

(online képzés) 

 

2020.11. 

19.,20.,23.,25

.,26.,27. 

Dr. Korpásné 

Bakos 

Valéria 

A nemzeti tehetség központ 

által kidolgozott szűrési 

program és fejlesztési 

lehetőségek megismerése. 

2. Tehetségeink 

gazdagítása című 

előadássorozat (3 

alkalmas) 

2021.03.30.;0

4.20.; 

05.18. 

Dr. Korpásné 

Bakos 

Valéria 

Jó szakmai gyakorlatok 

megismerése a 

tehetséggondozás területén. 

 

4.4 A Tagintézmény és telephely továbbtanulói a 2020/2021. tanévben  
Ssz Tovább tanuló 

kolléga neve 

Képzés típusa Képző 

intézmény 

Évfolyam 

1. Angyal Anita Nyelv- és beszédfejlesztő 

pedagógus szakvizsgára 

felkészítő  

Károli Gáspár 

Református 

Egyetem 

I. évfolyam 

2. Farkas Nóra szakvizsgás képzés – 

közoktatási vezető 

GFE I. évfolyam 

3. Hegedűs Zsuzsa szakvizsgás képzés ELTE PPK I. évfolyam 

4. Kovács Lőrinc sportpszichológia szakirányú 

továbbképzés 

Testnevelési 

Egyetem 

II. évfolyam 

5. Kürti Anikó Nyelv és beszédfejlesztő 

szakvizsgás képzés 

Károli Gáspár 

Református 

Egyetem 

II. évfolyam 

6. Laczó Ildikó Tanácsadó szakpszichológus 

szakirányú továbbképzés 

ELTE PPK 

(1075, 

Budapest, 

Kazinczy u. 23-

27.) 

végzés ideje: 

2021. január 

15. 

7. Pápai Bernadett Gyógypedagógiai alapképzés-

logopédia szakirányon 

Eszterházy 

Károly 

Egyetem, Eger 

II. évfolyam 

8. Varga Judit  Nyelv- és beszédfejlesztő 

pedagógus szakvizsgára 

felkészítő  

Károli Gáspár 

Református 

Egyetem 

I. évfolyam 

9. V. Szabó Tünde rajzvizsgálati szakértő képzés, 

online 12 hét 

Rajzelemzési 

Intézet 
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(okleveles rajzvizsgálati 

szakértői 10. tanúsítványt adó 

képzés) 

10. V. Szabó Tünde családterápiás szupervízió, 

módszertani képzés 

Családterápiás 

Egyesület 

utolsó 50 óra 

 

4.5 Tagintézmény és telephely munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott 

továbbképzései a 2020/2021. tanévben 

Tagintézmény 

Ssz Továbbképzésen részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa Képző 

intézmény 

Képzés 

időintervallum

a 

1. Bazsonyiné Benedek Beáta 

Bereczné Szabó Ágota 

Debreczeniné Simon Marianna 

Dr. Pásztorné Parádi Emőke 

Kovács Viktória 

Révészné Dégi Virág 

Salánkiné Szilvás Anett 

V. Szabó Tünde 

BAYLEY-III 

 

OS Hungary 2020.08.27-28. 

és 2020.10.17.  

2. Gulyásné Tőrös Erzsébet 

V. Szabó Tünde 

Tanulástechnika 

tanfolyam, 

online 

Vadaskert 2020.09.17-18. 

3. Bálint Orsolya 

Kürti Anikó 

Farkas Nóra 

Huple-képzés, 

online 

Gézengúz 

Alapítvány 

2020.09.24-26. 

4. Bereczné Szabó Ágota 

Gulyásné Tőrös Erzsébet 

Hegedűs Zsuzsa 

Horváth Csilla 

Salánkiné Szilvás Anett 

V. Szabó Tünde 

Alkalmazott 

meseterápia, 

online 

Vadaskert 

Alapítvány 

 

2020.10.01-02. 

 

 Bereczné Szabó Ágota 

Hegedűs Zsuzsa 

Salánkiné Szilvás Anett 

V. Szabó Tünde 

Serdülőkkel 

folytatott munka 

sajátosságai, 

online 

Vadaskert 

Alapítvány 

 

2020.10.09-10-

16 

 

Telephely 

Ssz Továbbképzésen részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa Képző 

intézmény 

Képzés 

időintervalluma 

1. 

 

Kovács Ágnes 

Szabó Katalin 

Baloghné Bencsik Izabella 

Bayley- III 

tanfolyam. 

OS-

Hungary 

2020.08.27-28. 

és 2020.10.17. 

2. 

 

Kovács Ágnes Huple terápia Gézengúz 

Alapítvány 

2020.09.24-26. 
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4.6 A szabadon választható 2 nap terhére kik, hol voltak rendezvényen a tagintézmény és 

telephely munkatársai közül a 2020/2021. tanévben? 

Tagintézmény 

Ssz A kolléga neve Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely 

intézményben? 

Képzés haszna… 

1. Bálint Orsolya 

Bazsonyiné 

Benedek Beáta 

Kürti Anikó 

Szórád Zoltánné 

X. Nemzetközi 

Konduktív Nevelés 

Világkongresszus 

online 

Semmelweis 

Egyetem Pető 

András Kara 

szervezésében  

2020.11.30-

12.01. 

Megismerhettük a világ 

különböző tájain 

dolgozó konduktorok 

munkáját és betekintést 

nyerhettünk a konduktív 

pedagógiát alkalmazó 

intézmények 

programjába, 

munkatervébe, 

sikereibe. 

Megismerhettük a 

különböző 

mozgásterápiák és a 

kond.ped. együttes 

fejlesztő hatásait. 

2. Bereczné Szabó 

Ágota 

CME: 

Klinikai 

szakpszichológus 

kötelező szinten 

tartó tanfolyam 

online 

a Semmelweis 

Egyetem 

szervezésében 

pontszerző szinten tartó 

képzés 

új ismeretek elsajátítása 

3. Salánkiné Szilvás 

Anett 

Kötelező szinten 

tartó képzés klinikai 

szakpszichológusok 

számára 

2020.11.16-18. 

SE 

Klinikai 

pszichológusként a 

működési engedély 

meghosszabbítása 

további 5 évre Hasznos, 

naprakész ismeretek a 

mindfulness, a szuicid 

veszély, klinikai 

kórképek diagnosztikája 

és terápiás lehetőségei, 

alvásproblémák és 

egyéb mentálhigiénés 

témakörökben. 

4. Berczi Brigitta 

Rózsa Józsefné 

Szekeres Julianna 

Munkaközösségi 

szakmai nap, 

kirándulás 

csónakkal a Tisza-

tavon 2020.10.08. 

JNSZMPSZ A gyógytestnevelés 

munkaközösség 

tagjaival töltött 

csapatépítő program 

5. V. Szabó Tünde Családterápiás 

workshop 

online, 

Családterápiás 

Egyesület 

terápiás munka 

megsegítése az 

egyedülálló szülőkkel, 

fiatalokkal; a 

párkereséssel 
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kapcsolatos nehézségek 

megismerése 

6. Gulyásné Tőrös 

Erzsébet 

Pályaorientációt 

támogató online 

mérőeszköz POM 

használata. 5 órás 

képzés 

TEAMS online 

felületen OH 

szervezésében 

Betekintést kaptunk a 

digitális mérőeszköz 

rendszerébe, 

használatába.  

7. V. Szabó Tünde EFT (Érzelem 

fókuszú terápia) 

alapképzés (4 

napos, egyik nap 

terhére) 

Családterápiás 

Egyesület, Bp. 

Párbeszéd háza 

konfliktusos 

párkapcsolatok, szülő-

gyermek kapcsolatok 

rendezése, átdolgozása 

a terápiában; a 

bizalomteli kötődés 

elősegítése a családi 

kapcsolatokban 

8. Berczi Brigitta 

 

A pályaválasztás 

horizontjai 

2021.06.14. 

JNSZMPSZ 

PVT 

Intézmények közötti 

együttműködés a 

továbbtanulás 

lehetőségei tükrében 

 

Telephely 

Ssz A kolléga neve Milyen rendezvényen vett 

részt? 

Mely intézményben? 

1. Dr. Korpásné Bakos Valéria 2021.05.17. 

Online tehetségkonferencia  

Székesfehérvár  

Fejér Megyei PSZ  

Online 

2. Dr. Korpásné Bakos Valéria 

Baloghné Bencsik Izabella  

2021.06.14. 

Pályaorientáció horizontjai c. 

online konferencia 

 

 

JNSZMPSZ PVT 

Online 

 

4.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában a 2020/2021. tanévben, 

tagintézményi és telephelyi delegáltak 

Tagintézmény 

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Koczok Ágnes (póttag: Farkas Nóra), részt vett: 

Gulyásné Tőrös Erzsébet, Debreczeniné Simon 

Marianna, Varga Judit 

2. Nevelési tanácsadás V. Szabó Tünde munkaközösség vezető, 

Debreczeniné Simon Marianna, részt vett: 

Bazsonyiné Benedek Beáta, Kürti Anikó, Varga 

Judit 

3. Logopédia Benedek Péterné 

4. Korai fejlesztés 

  

Kürti Anikó munkaközösség vezető, Bálint 

Orsolya, Bazsonyiné Benedek Beáta  

4. Gyógytestnevelés Szekeres Julianna munkaközösség vezető, 

Berczi Brigitta, Rózsa Józsefné látogatók 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Pintérné Csikós Tímea 
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7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8. Intézményi Önértékelés (IÖM) Varga Judit 

9. Mérés, értékelés (MÉM) Kovács Lőrinc 

 

Telephely 

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Nagyné Sári Ágnes 

2. Nevelési tanácsadás  

3. Logopédia Szabó Katalin mk. vezető 

4. Korai fejlesztés Kovács Ágnes 

4. Gyógytestnevelés  

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Dr. Korpásné Bakos Valéria 

7. Óvoda- és iskolapszichológia  

8. Intézményi Önértékelés (IÖM)  

9. Mérés, értékelés (MÉM)  

 

4.8 Tagintézményből és telephelyről a 2020/2021. 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. Gleviczky Marianna Éva logopédus 2021.08.31. 

2. Szórád Zoltánné  gyógypedagógus 2022.01.24. 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Pintérné Csikós Tímea  pszichológus 2020.09.01. 

2. Tóth Anett  pszichopedagógus, logopédus 2021.01.18. 

 

Telephely 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Nagyné Sári Ágnes tanulásban akadályozottak 

szakos gyógypedagógus 

2021.09.01. 

 

4.9 Sikeres és sikertelen önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és eljárás  

Tagintézmény 

Ssz Az önértékelt szakember neve Az önértékelés 

időpontja 

S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Laczó Ildikó 2021.02.17. S 

2. Szekeres Julianna 2021.03.03. S 

3. Gleviczky Marianna Éva 2021.03.16. S 

4. Debreczeniné Simon Marianna 2021.04.07. S 

5. Dr. Pásztor Tiborné Parádi Emőke 2021.04.19. S 

6. Révészné Dégi Virág 2021.05.27. S 

 

 

 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 294 

 

 

Telephely 

Ssz Az önértékelt szakember neve Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Baloghné Bencsik Izabella 2021.03.23. S 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.10 A tagintézmény és telephely 2020/2021. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és 

nehézségei: 

Tagintézmény 
Tagintézmény tanévi sikerei Tagintézmény tanévi nehézségei 

Új munkatársak, kollégák  Egyre fokozódó helyhiány, amortizálódó épület, 

eszközök. 

Tehetségkoordináció területén jártas 

szakember munkája nyomán új lendületet 

kapott az ellátási terület 

Kezdeti nehézségek az online világban 

Munkacsoportok olajozott működése, 

szakmai tartalmakkal való gazdagodás 

A munkatársi közösség felszabdalódása a 

korlátozó intézkedések miatt, a személyes 

kommunikáció lehetőségeinek beszűkülése 

A második félév során 6 fő önértékelése és 

4 fő minősítési eljárása történt meg  

Az épület rekonstrukciójának és bővítésének 

elmaradása 

Két kollégánk tankerületi, egy kollégánk 

pedig városi kitüntetésben részesült. 

 

A klientúrát célzó programok sikeréhez a 

kollégák, munkatársak támogatása, 

szervezőmunkája is nagymértékben 

hozzájárult 

 

Jó együttműködés a Főigazgatósággal és a 

Megyei Szakértői Bizottsággal 

 

Jó kapcsolat a telephely munkatársai és a 

tagintézmény kollektívája között 

 

A létszámkorlátozások ellenére is jól 

működő csoportjaink.  

 

A kontakt és on-line feladatellátás közötti 

váltások zökkenőmentesen zajlottak. 

 

Partnereinkkel támogató, jó kapcsolatot 

ápolunk. 

 

Az egyik termosztátállomás 

áthelyezésének köszönhetően az eddig 

 

Ssz Minősítő vizsgán/eljárásban 

részt vevő szakember neve 

A minősítés 

időpontja 

Célfokozat S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. V. Szabó Tünde 2021.02.11. Mester S 

2. Koczok Ágnes 2021.02.18. Ped II S 

3. Dr. Pásztorné Parádi Emőke 2021.02.25. Mester S 

4. Kovács Lőrinc 2021.05.28. Ped  I. S 
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dermesztően hideg vizsgáló helyiségeink 

kellemes hőmérsékletűvé váltak. 

 

Telephely 

Telephely tanévi sikerei Telephely tanévi nehézségei 

A tagintézmény igazgatója és a 

telephelyvezető kölcsönös 

segítségnyújtása, szoros együttműködése 

A vírushelyzet miatti korlátozások miatt több 

program elmaradt (pályázati, személyes 

konzultációk, szakmai találkozók).  

Új gyógypedagógus felvétele, 

pszichológiai óraadók a tagintézményből 

és a főigazgatóságról 

A pszichés megsegítésre fokozatosan nőtt az 

igény, amit előre nem lehetett felmérni. 

A szakértő tevékenység beindítása és a 

tagintézményi szakértői bizottság 

vezetőjével való sikeres együttműködés  

A számítógépes adatok megsemmisülése – új 

rendszer felépítése 

Tagintézményi szakterületi titkár 

segítsége a dokumentáció 

átláthatóságának érdekében 

A szakszolgálati titkári személyi csere, a 

betanulással járó nehézségek. 

Jó munkahelyi légkör alakult ki, szakmai 

együttműködés van a szakemberek között. 

 

A főigazgatósági ellenőrzések során 

többnyire rendben találtak minden 

területet. 

 

Egy sikeres önértékelés megvalósítása a 

második félévben. 

 

 

4.11 A tagintézmény és telephely együttműködései 

Tagintézmény 

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

JNSZMPSZ Főigazgatóság Napi kapcsolattartásban a szakmai, 

munkaszervezési és gazdasági működéssel 

összefüggő ügyekben a gördülékeny, produktív 

végrehajtásért.  

Szolnoki Tankerület Központ A Főigazgatóságon keresztül a fenntartói 

támogatás, felügyelet céljából 

JNSZMPSZ MSZB Szakmai együttműködés, információ csere a 

kliensek szakszerű ellátása érdekében 

Szolnok járás bölcsődéi A korai fejlesztésben részesülő kisgyermekek 

fejlesztése, az ellátási formák metszéspontjainak 

kiaknázása 

Köznevelési intézmények, nevelési-

oktatási intézmények 

A közösen ellátott gyermekek, tanulók ügyében 

szakmai konzultáció, időpontegyeztetés, egymás 

segítése 

Gyermekpszichiátriai gondozó Kliens utalása, információcsere, kölcsönös szakmai 

segítségnyújtás 

Országos Szakértői Bizottságok  Végrehajtás, információcsere, kölcsönös szakmai 

segítségnyújtás 

Házi gyermekorvosok, védőnők Tájékozódás és tájékoztatás 
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Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Esetmegbeszélések, esetkonferenciák, a családok 

együttes támogatása 

 

Telephely 

Telephely együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Újszászi önkormányzat, Zagyvarékasi 

önkormányzat 

Az épület zavartalan működtetésével 

kapcsolatos műszaki kérdések, szakmai munka 

segítése, logopédus utaztatása   

Az ellátási körzetbe tartozó bölcsődék A korai fejlesztés és a nevelési tanácsadás 

keretében zajló fejlesztés megszervezése, 

szakmai együttműködés  

Az ellátási körzetbe tartozó óvodák, 

iskolák 

Szakmai együttműködés a gyógytestnevelés, 

nevelési tanácsadás, szakértői tevékenység 

Házi gyermekorvos, védőnők Szakmai együttműködés a gyógytestnevelés, 

korai fejlesztés és a szakértői tevékenység 

megsegítésére 

Család-és gyermekvédelmi Szolgálat Szakmai együttműködés, konzultáció a 

szakértői tevékenység és a nevelési tanácsadás 

területén 

 

4.12 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 munkaközösségek vezetői között szép számmal jelennek meg 

tagintézményünk munkatársai. A találkozókon delegáltjainkon kívül érdeklődő látogató 

kollégák is részt vesznek. 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 hétre volt betervezve munkatársi megbeszélés, melyek java 

része a vírusvédelmi intézkedések miatt nem valósult meg. Ezek célja és feladata az 

információk első kézből történő átadása és az ezek kapcsán felmerülő kérdések, 

gondolatok megfogalmazása. 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 főigazgatósággal napi kapcsolatban állunk, 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. 
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Külső kapcsolatok  

Tagintézmény 

 Szolnok járás bölcsődéivel főként a korai fejlesztés kapcsán állunk napi kapcsolatban. 

Különösen szoros az együttműködés a szolnoki Városmajor Úti Bölcsődével, akik helyet 

biztosítanak arra, hogy a tagintézményünk által ellátott gyermekek egy részének ott 

nyújthassuk a korai fejlesztést. A szolnoki és a járásban működő köznevelési 

intézményekkel is szoros szakmai kapcsolatban vagyunk. Rendszeres kapcsolatban 

állunk a Gyermekpszichiátriai gondozóval, házi gyermekorvosokkal, védőnőkkel, 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központtal, Családok Átmeneti Otthonával. Az Országos 

hatáskörű szakértői bizottságokkal is szakmai kapcsolatban állunk. 

 

Telephely 

 Fenntartjuk a régió oktatási-nevelési intézményeivel, bölcsődéivel, egészségügyi szféra 

dolgozóval (védőnőkkel, gyermekorvossal), Gyejó (Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központtal és a települések önkormányzatával a kapcsolatot. Különösen az Újszászi 

Önkormányzat műszaki vezetőjétől kapunk támogatást az épület fenntartása kapcsán.  A 

Szászbereki Önkormányzat a logopédus utaztatását oldja meg. A korai fejlesztés és 

nevelési tanácsadás beindítása a korai életszakaszban a bölcsődékkel helyszíni ellátási 

formában jó szakmai kapcsolat alakult ki  

 

4.13 Tagintézményi/telephelyi vezetői belső ellenőrzések 

Tagintézmény 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést végző 

vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid összefoglalása 

1. Gleviczky 

Marianna Éva 

Baloghné Bencsik 

Izabella 

Dokumentáció ellenőrzés, mely kiterjedt a 

Logopédiai vizsgálati véleményre, az online 

ellátás e-mailes dokumentumra és INYR 

vezetésére. 

Logopédiai vizsgálati vélemény 15/2013. 

(II.26.) EMMI Rendeletben előírt 

paramétereknek teljes mértékben megfelel. 

Az INYR vezetése naprakész. Az online 

ellátás az eljárásrendnek megfelelő. 

2. Laczó Ildikó Koczok Ágnes Az ellenőrzés kiterjedt a szakértői bizottsági 

vizsgálat pszichológiai részének 

megfigyelésére, a dokumentumok és az INYR 

ellenőrzésére egyaránt. A szakember magas 

szakmaisággal végezte a vizsgálatot, érthetően 

kommunikált a szülővel. A dokumentumokat 

és az INYR-T a protokollnak és a 

jogszabálynak megfelelően vezeti, 

naprakészen, precízen. 

3. Szekeres 

Julianna 

Varga Judit A pandémia miatti korlátozások következtében 

az óralátogatás elmaradt. Az INYR vezetése 

naprakész, precíz, a foglalkozások anyaga 

szakmai és emberi igényességet mutat. 
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4. Révészné Dégi 

Virág 

Koczok Ágnes Az ellenőrzés kiterjedt a szakértői bizottsági 

tevékenységben a dokumentumok és az INYR 

ellenőrzésére egyaránt. A gyógypedagógus 

szakember magas szakmaisággal készíti el a 

szakértői véleményeket, vezeti a 

dokumentumokat és az INYR-T a 

protokollnak és a jogszabálynak megfelelően 

naprakészen, precízen. 

 

Telephely 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést végző 

vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Kovács Ágnes Baloghné Bencsik 

Izabella 

Forgalmi napló és INYR vezetése 

naprakész, áttekinthető, az adatok 

pontosak. Az INYR –ben rögzített két 

pontatlanság javítása megtörtént.  

2. Dr. Korpásné Bakos 

Valéria 

Baloghné Bencsik 

Izabella 

Forgalmi naplóban és az INYR-ben 

rögzített adatok megegyezőek. az egyéni 

és csoportos ellátás jól nyomon követhető. 

A dokumentáció precíz, naprakész. 

3. Erdei Daniella Baloghné Bencsik 

Izabella 

Forgalmi naplóban és az INYR-ben 

rögzített adatok megegyezőek. A 

bejegyzések az INYR Szabályzatnak 

megfelelően rögzítettek. 

 

4.14 Innovációk a tagintézményben, telephelyen 

 A telephely és a tagintézmény szakemberek átjárásával segíti egymást. Két tagintézményi 

pszichológus a telephely munkáját segíti, egy, a telephelyen dolgozó fejlesztőpedagógus 

a tagintézmény tehetségkoordinációs ellátásában dolgozik. 

 Innovációnak minősül az online megvalósított Tűz- és munkavédelmi oktatás és más, az 

online világban megszervezett megbeszélések. 

 Online kapcsolódással megvalósult csoportos fejlesztő foglalkozások. 

 

4.15 Intézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

Pedagógiai folyamatok: Tervezésünk alapját a 

főigazgatóság által meghatározott 

paraméterek a központi dokumentumok és a 

munkaközösségek tervei képezik, melynek 

alapja a beszámoló. Az egységes 

folyamatszabályozás és a rugalmas 

helyzetkezelés biztosítja zavartalan 

működésünket. A kliens állapotára, életkorára 

és igényeire tekintettel a visszajelzés 

folyamatosan történik. Évente megvalósul a 

mérési eredmények elemzése és a fejlesztési 

célok meghatározása. 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 299 

 

 

Az intézményben folyó pedagógiai munkával 

összefüggő eredmények: A változások, 

értékelési eredmények pontos vezetése, 

nyomon követése, elemzése. A partnerekkel 

való hatékony kommunikáció. A 

kliensközpontú szemlélet. 

 

Az intézményben folyó pedagógiai 

munkával összefüggő eredmények: A 

lemorzsolódók, illetve az ellátást nem 

igénylők adatainak rögzítésére és 

elemzésére ki fogunk dolgozni egy 

nyilvántartó rendszert. A családok segítése a 

gyermekneveléssel, kommunikációval 

kapcsolatos kihívások felismerésében, 

leküzdésében szülőcsoportok szervezésével, 

indításával. 

Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció területén: Korrekt, naprakész 

információátadás. 

 

Az intézmény külső kapcsolatai területén: 

Folyamatos, tudatos kommunikáció a 

partnerekkel. 

 

A pedagógiai működés feltételei területén: A 

működés szempontjából érzékeny látásmód, a 

munkatársak és a kliensek szempontjainak 

képviselete. 

 

 

4.16 A tagintézmény és telephely környezetvédelmi, környezettudatosságot szem előtt tartó 

intézkedései 

Tagintézmény 

Ssz Környezetvédelmi intézkedések Intézkedések eredményei 

1. Szelektív hulladékgyűjtés folytatása partnerek és munkatársak 

környezettudatossága, környezetünk 

megóvása 

2. Takarékos áramhasználat környezettudatosság, takarékosság, 

intézményünk állagának megóvása 

3. Takarékos vízhasználat környezettudatosság, takarékosság, 

intézményünk állagának megóvása 

4. A fűtés megfelelő beállítása környezettudatosság, takarékosság, 

intézményünk állagának megóvása 

5. Nyomtatások ésszerűsítése környezettudatosság, takarékosság, 

intézményünk eszközeinek 

megóvása 

6. Papír újra felhasználása környezettudatosság, takarékosság, 

kreativitás 

7. Használt tárgyak, eszközök újra 

hasznosításának átgondolása, megvalósítása 

környezettudatosság, takarékosság, 

kreativitás 

8. Kupakgyűjtés környezettudatosság, közös cél, 

jótékonyság 

 

Telephely 

Ssz Környezetvédelmi intézkedések Intézkedések eredményei 

1. Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése partnerek és munkatársak 

környezettudatossága 
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2. Takarékos áramhasználat környezettudatosság, takarékosság, 

intézményünk állagának megóvása 

3. Takarékos vízhasználat környezettudatosság, takarékosság, 

intézményünk állagának megóvása 

4. A fűtés megfelelő beállítása környezettudatosság, takarékosság, 

intézményünk állagának megóvása 

5. Nyomtatások ésszerűsítése környezettudatosság, takarékosság, 

intézményünk eszközeinek megóvása 

6. Papír újra felhasználása környezettudatosság, takarékosság, 

kreativitás 

7. Használt tárgyak, eszközök újra 

hasznosításának átgondolása, megvalósítása 

környezettudatosság, takarékosság, 

kreativitás 

 

4.17 A 2020/2021. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

Tagintézmény 

Ssz Felsőoktatási intézmény neve Hallgatók szakja Fő 

1. Eszterházy Károly Egyetem 

Jászberényi Campus 

Pszichopedagógia-logopédia 2 fő 

Pszichopedagógia-inkluzív nevelés 1 

fő 

Pszichopedagógia 1 fő 

4 

2. Eszterházy Károly Egyetem 

 

Gyógypedagógia BA 5 

3. Eszterházy Károly Egyetem 

Jászberényi Campus 

Logopédia 2 

4. Debreceni Egyetem Gyógypedagógia 1 

5. ELTE Bárczi Gusztáv Gyp kar Szomatopedagógia 3 

 
Telephely 

Ssz Felsőoktatási intézmény neve Hallgatók szakja Fő 

1. Eszterházy Károly Egyetem 

Pedagógiai kar 

Pszichopedagógia-logopédia 1 

 

4.18 Javaslatok, kérések a következő tanévre 

 Előre kérünk szépen tájékoztatást a hallgatók gyakorlaton való részvételének feltételeiről, 

pl.: egészségügyi alkalmassági, érvényes tüdőszűrő igazolás a bölcsődében zajló 

gyakorlat esetében. 

 Szeretnénk kétnapos közösségépítő kirándulást szervezni a többletkötelezettség vállalás 

keretében. 

 Tagintézményünkben és telephelyünkön is szükséges már a tisztasági festés. 

 A tagintézmény kapujára csak felnőtt által nyitható mágneszárat kérünk szépen 

felszerelni a gyermekek biztonsága érdekében. 

 

5. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2021. március 8-tól május 7-ig (online 

időszak): 

5.1 Korai fejlesztés 

Online korai fejlesztés órát kapott: 6 fő, nem kérték: 16 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 39 fő, postán: 0 fő 

Összes korais ellátott: 34 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 4 fő 
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A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei  

Sikerek 

 A tavalyi tanév online időszaka után sokkal könnyebb volt ezt az ellátási formát 

biztosítani. Az akkor összeszedett anyag nagy előny volt, volt mihez hozzányúlni. A 

szülők nagy része hetente visszajelzett a feladatok elvégzéséről, a gyermek aktuális 

állapotáról, fejlődéséről e-mailben vagy Messenger üzenet formájában, várták az 

ötleteket, javaslatokat.. Nehézséget okozott az élő videó hívás megvalósítása, a szülők 

testvér jelenlétére vagy egyéb okokra hivatkoztak. 

 A küldött anyagokat jól hasznosították, erről rendszeres visszajelzést is kaptak a 

szakemberek.  

 Kiemelhetők a szülői aktivitás, feladatvállalás, szülői pozitív visszajelzések, személyes 

szakmai fejlődés elemek. 

 Mindenki nagyon várta a személyes találkozást.  

Nehézségek: 

 Hatalmas munka az online kapcsolattartás videóelemzéssel, visszajelzésekkel, 

telefonokkal, e-mailekben feladatokkal A gyermekek együttműködése korlátozott volt, 

az online óra inkább szülői megsegítésre, tanácsadásra adott alkalmat. Speciális 

felkészülést kívánt, hiszen mindent úgy kellett tervezni, hogy a szülők megértsék a 

feladatokat és lelkesedéssel vegyenek részt a munkában. Nehézség volt az időbeosztás 

egyeztetése a szülőkkel, a személyes kapcsolat hiánya.  

 

Telephely 

Az online időszakban korai fejlesztésben nem részesült senki, korai fejlesztésben június 1-je 

óta részesül egy gyermek. 

 

5.2 Logopédiai ellátás 

Tagintézmény 

Online logopédiai órát kapott: 107 fő, nem kérték: 220 fő 

Csak logopédiai fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 273 fő, postán: 44 fő 

Összes logopédiai ellátott: 407 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 11 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei  

Sikerek 

 Az új eszközök, módszerek, lehetőségek megismerése, IKT eszközhasználat biztosabbá 

válása, alternatív megoldások kipróbálása.  

 Lettek tünetmentes gyerekek. Az online óra volt a leghatékonyabb, mert ott nehezített 

terepen, de tényleg hárman dolgoztunk együtt: a szakember, a szülő és a gyerek.  

 Néhány aktív szülővel sokkal intenzívebb munkakapcsolat, több online „személyes” 

találkozó; a jó együttműködés eredményeképpen megfelelő sikeresség, eredményesség; 

pozitív szóbeli és írásbeli visszajelzések a szülőktől a gyakorlatokra, foglalkozásra, 

haladásra vonatkozóan. 

 Akik a videóchat-es kapcsolódást kérték pozitív visszajelzést adtak és nagyon hálásak 

voltak a lehetőségért. Sokan videókat, hangfelvételeket is küldtek, náluk később meg is 

látszódott az eredmény.  

 

Nehézségek 

 A szülőkkel való kapcsolattartás akadályai. 

 A logopédiai terápia komplex személyiségfejlesztő hatásai kiaknázatlanok maradtak 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 302 

 

 

 Többen nem igényelték a személyesebb online órákat. Sok hátrányos helyzetű családban 

élő kliens nem rendelkezett a megfelelő eszközökkel, ezért velük postai úton próbáltunk 

kapcsolatban maradni 

 Az online, vagy postán kiküldött tananyag nem hatékony, mert a szülő nem tudja, mit kell 

pontosan csinálni, nem tud/ nem képes/ nincs ideje a gyerekével tanulni.  

 Aki rendszeresen gyakorolta otthon a feladatokat, köztük volt olyan eset, hogy az 

óvodában derült ki, hogy hibásan tette azt: nem volt jó a kiejtés, visszaesett a gyerek 

beszédállapota, mert nem kapott visszajelzést szakembertől. 

 A csoportos online foglalkozások (leginkább 6 fős) azonos időbe történő szervezésének 

lehetetlen volta miatt, a nagy létszámú egyéni ellátás rendkívül hosszadalmas és fárasztó 

volt. Többször újra tervezést igényelt, gyakran kettős feladatteherrel járt (online óra után 

email küldés is, válasz-viszontválasz adása stb.). A hálózati leterheltség miatt többször 

nehézkes volt a kapcsolódás, és a szülőt sokszor a megvalósításban is segíteni kellett (az 

online foglalkozáshoz való kapcsolódás technikai lépéseinek előzetes megismertetése, 

némítás, visszakapcsolódás stb.). 

 Ezt tetőzte a folyamatos, megnövekedett adminisztrációs feladat (saját nyilvántartás 

vezetése, adatküldés a tagintézményi nyilvántartáshoz, INYR vezetése, heti beszámoló); 

sok gyermeknél a rendszeres, személyes utánkövetés lehetőségének korlátozott volta 

miatt a gyakorlás hiánya, megtorpanás, visszaesés a fejlesztő folyamatban.  

 Előfordultak: akadozások, képlefagyás, homályos kép, torz hang stb. Illetve nagyon 

hiányzott a személyes interakció a gyakorlatok pontos kivitelezésének a bemutatásához. 

Továbbá bizonyos gyerekek kevésbé voltak motiváltak a feladatok elvégzésére az online 

térben. 

 Kevés visszajelzés az email-es, illetve a postán kiküldött anyagokról. 

 

Telephely 

Online logopédiai órát kapott: 6 fő, nem kérték: 61 fő 

Csak logopédiai fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 35 fő, postán: 25 fő  

Összes logopédiai ellátott: 66 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 61 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei  

Sikerek 

 Szülői konzultáció, együttműködés arányának növekedése az előző online időszakhoz 

mérten IKT eszközhasználatban való gyakorlottság. 

 

Nehézségek  

 A logopédiai terápia hatékonyságának csökkenése a személyes kapcsolat hiánya miatt. 

 Az online órák hangminősége a pontos hangkiejtések ellenőrzését nehezítette. 

 A komplex személyiségfejlesztés nem valósult meg. 

 

 

5.3 Nevelési tanácsadás 

Tagintézmény 

Online pszichológiai órát kapott: 87 fő, nem kérték: 29 fő 

Csak pszichológiai anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 50 fő, postán: 0 fő 

Összes pszichológiai ellátott: 143 fő, várólistás: 4 fő, nem kérte: 21 fő 

 

Online gyógypedagógiai órát kapott: 57 fő, nem kérték: 62 fő 
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Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 141 fő, postán: 5 fő 

Összes gyógypedagógiai ellátott: 207 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 4 fő 

 

Összes nevelési tanácsadásban ellátott: 350 fő, várólistás: 4 fő, nem kérte: 25 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei  

Pszichológusok 

Sikerek 

 Idén könnyebben sikerült keretezni az online munkát, sokkal több online órát tudtunk 

megvalósítani, mint előző tanév során. Az is jó volt, hogy többször megtartottuk a 

pszichológusok team-megbeszélést online, a tapasztalatok megosztása segített abban, 

hogy ne érezzük magunkat egyedül a helyzetben. 

 Túléltük a karantént, nincs lemorzsolódás, sikerült megtartani a klienseket, az ellátás 

formájában rugalmasak voltunk a kliensek igényeinek és lehetőségeinek megfelelően. 

 A szülők az átküldött anyagokat hasznosnak találták. Az online lezajlott 

szülőkonzultációk eredményesnek bizonyultak. Serdülőkkel hatékonyan lehetett az 

online ellátás alatt dolgozni. 

 A szülők technikailag felkészültebbek voltak, így többen kérték az online ellátást, mint 

legutóbb. Ennek köszönhetően jobb, eredményesebb volt a megsegítés. Súlyosabb 

eseteknél ez kifejezetten szükséges volt (pl: falcoló kamaszoknál). 

 Valódi motiváció alapján szelektálódtak az esetek, az igazán motiváltaknál az online 

forma is aktívan és hasznosan telt. Kisebb gyermekek esetében a szülőkkel tudtunk 

aktívabb együttműködést kialakítani, mely nagyon hasznosnak bizonyult, a gyermek 

állapota is lényeges javulást mutatott. 

 Akik körülményeik miatt nem kértek online órákat, csak pszichológiai anyagokat, azok 

használták, alkalmazták a kiküldött feladatokat és anyagokat, rendszeresen és részletesen 

vissza is jeleztek róla. 

 

Nehézségek 

 Karantén idején sok esetben nem volt elfogadható a videó hívásos, vagy telefonos 

megoldás a szülőknek. Online formában nem olyan hatékony a pszichés megsegítés, 

különösen kisebb gyermekek esetében életidegen. Az online időszak alatt az esetek nagy 

része passzív ellátást igényelt, őket elsősorban emailben kiküldött anyagokkal láttuk el. 

Az általános iskolai tanulók nem úgy tudtak figyelni a gép előtt, ez kevésbé hatékony 

együttműködést eredményezett az online ellátás alatt.  

 Nehézség a határok tartása, az intimitás és a terápiás tér megteremtése (szülők, testvérek 

benyitottak, beszaladtak a szobába). Óvodás gyerekeknél a valódi munka, a játék 

megvalósítása szinte lehetetlen volt. 

 Szakadozó internet és a nonverbális információk egy része elveszett. Nehezebb volt 

online rapportot teremteni. 

 A kevésbé motiváltak vagy nem is kértek semmit, vagy pedig visszajelzés nélkül 

maradtak a kiküldött anyagok. Közülük sok esetben már a személyes találkozás 

lehetőségét sem kérték. 

 Az online időszak ismét megszakította és jelentősen átalakította a pszichés ellátások 

tervezett folyamatait, továbbra is nehézséget jelentett az ellátás online megvalósítása pl. 

a keretek biztosításának nehézségei, a diagnosztikai lehetőségek hiánya stb. 
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Gyógypedagógusok, konduktorok 

Sikerek 

 Nagyon jól működött az első bejelentkezésnél az online úton (Messengeren) történő 

anamnézis felvétel, a gyermek megfigyelése játékos tevékenységben. A szülők nyitottak 

voltak arra is, hogy rövid videofelvételt küldjenek gyermekeikről. Ez volt a jellemzőbb, 

kevésbé az élő bejelentkezés.  

 A szülők többsége elfogadta az online oktatást. A legtöbben rendszeresen küldtek 

visszajelzést e-mailben, fotókkal s rövid videókkal is alátámasztva otthoni 

tevékenységüket.  

 Otthoni tanulási szokások, technikákról konzultálás a szülőkkel, esetleges tanácsadás a 

rossz szokások változtatásához. 

 Új információk, elérhetőségek, szakmai kapcsolatok kialakítása, netes szakmai 

csoportokkal spontán tudásmegosztások. Számítástechnikai ismeretek, eszköztár 

bővülése. 

 Az online időszak alatt is sok terápia fennmaradt, sok szülő aktívan részt vett benne, 

haladt a legtöbb fejlesztés.  

 Az online térben tartott órák nagyszerű fejlődési lehetőségeket rejtettek nemcsak a 

gyermekek és szülők számára, de a szakembernek is. Aktívan vettek részt a 

foglalkozásokon a gyermekek, élvezték így is az együtt munkálkodást. Akik feladatokat 

kértek és kaptak, azok többsége hétről-hétre szorgalmasan dolgozott, küldte vissza a 

feladatmegoldásokat, sőt még vissza is jeleztek a szülők a sikerekről és nehézségekről 

egyaránt, így lehetett differenciáltan dolgoztatni a klienseket. 

 

Nehézségek 

 Hiányzott a személyes kontakt kapcsolat.   

 Nehézség a gyermekek és szülők túlterheltsége. Adminisztráció sokasága. 

 A személyes kapcsolat hiánya nehézséget jelentett az online fejlesztés során. 

 A foglalkozások szervezésének, vezetésének az eredeti tervezéshez viszonyított részbeni 

újra gondolása, módosítása. 

 Sajnos néhányan csak többszöri kérésre, vagy egyáltalán nem jeleztek vissza. 

 

Telephely 

Online pszichológiai órát kapott: 12 fő, nem kérték: 5 fő 

Csak pszichológiai anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 5 fő, postán: 0 fő 

Összes pszichológiai ellátott: 17 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

Online gyógy/fejlesztőpedagógiai órát kapott: 3 fő, nem kérték: 86 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 52 fő, postán: 25 fő 

Összes gyógy/fejlesztőpedagógiai ellátott: 80 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 9 fő 

 

Összes nevelési tanácsadásban ellátott: 97 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 9 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei  

Sikerek 

 A pszichés ellátásban a szülők örültek a kapcsolatfelvételnek, az online foglalkozás 

megvalósulásának. Igyekezték biztosítani annak zavartalan megvalósulását. A 

serdülőkkel hatékonyan lehetett az online ellátás alatt dolgozni.  
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Nehézség  

 Az alsós osztályosokkal az online óra kivitelezése nehezített volt, nem úgy tudtak figyelni 

a gép előtt, ez kevésbé hatékony együttműködést eredményezett.  

 A fejlesztő anyagokra történő visszajelzések többszöri kérésre történtek sok esetben, több 

szülő nagyon motiválatlan volt. 

 

5.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Online tehetséggondozás órát kapott: 0 fő, nem kérték: 0 fő – az iskolák kérték, hogy online óra 

helyett emailben kapjanak anyagokat a gyerekek. 

Csak tehetségfejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 48 fő, postán: 0 fő 

Online tehetségazonosításban részesült: 0 fő, nem kérték: 0 fő 

  

Összes tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció formában ellátott: 48 fő, várólistás: 

0 fő, nem kérte: 0 fő  

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei  

 Nehézség volt, hogy nem tudtam élő kapcsolatot kialakítani egyelőre a gyerekekkel, de 

az írásban küldött anyagok előnye, hogy a szülők is át tudták olvasni, nekik is nyújthatott 

új információt, és segíthettek egyénileg átbeszélni a gyerekkel a kapott anyagokat. 

 

5.5 Szakértői bizottsági tevékenység 2021. március 8-tól május 10-ig: 

 

Tagintézmény 

A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 151 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0 db 

 

Telephely 

A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 13 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0 db 

 

5.6 Gyógytestnevelés 

Tagintézmény 

Online gyógytestnevelés órát kapott: 0 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak gyógytestnevelés gyakorló anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 873 fő, postán: 10 

fő 

Összes gyógytestnevelésben ellátott: 883 fő, várólistás: 84 fő, nem kérte: 0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei  

 

Sikerek 

 Miután sikerült felvenni az online kapcsolatot a tanulókkal, kisebb gyermekek esetén a 

szülőkkel a megfelelő felületen, gördülékenyen mentek a dolgok.  

 A visszaküldött tanulói munkák a heti étrendek, tevékenység naplók, a kupakokból fűzött 

gerincoszlopok, edzés naplók, talplenyomatok témakörben vagy az akadály pálya 

tervezéséről készített rajzok. A visszajelzések a kapott játékos feladatok megoldása során 

kialakult jó hangulatról. Az egész család együtt játszott a mozgásos feladatban.  

 Az online ellátás során elsősorban az alsós tanulók szülei jeleztek vissza, nem teljes 

számban. A visszajelzések pozitívak voltak, együttműködtek, segítették, támogatták 
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gyermekeiket a feladatok végrehajtásában és a visszajelzésekben. A felsős tanulók 

önállóan végezték a gyakorlatokat, sok esetben érkeztek válaszok, visszajelzések és 

fotók, videók. Eredmény, hogy nagyon sok digitális szakmai anyag gyűlt össze az online 

időszakban, amiből mindig lehetett tanulni, valami újat meríteni, ez egy kicsit 

sokszínűbbé teszi a mozgás lehetőségeket, jelentős részét a jelenléti tanításban is jól lehet 

alkalmazni. 

 

Nehézségek  

 Az online órák tartásának, felületek kezelésének hiányos ismerete. 

 Nehéz megítélni az online oktatás hatékonyságát, a gyógytestnevelés esetében azért 

egyértelműen elmondható, hogy a gyógytestnevelő által gondosan összeállított 

gyakorlatanyag nem biztos, hogy megfelelő módon ért célba. A személyes kapcsolat ezen 

a területen sem csak a közvetlenség, motiválás, megfelelő légkör kialakítása miatt fontos, 

hanem a jól végrehajtott, sokszor irányított, folyamatos hibajavítással kontrollált 

gyakorlati végrehajtás miatt. 

 

Telephely 

Online gyógytestnevelés órát kapott: 55 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak gyógytestnevelés gyakorló anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 55 fő, (teams) 

postán: 0 fő 

Összes gyógytestnevelésben ellátott: 55 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei  

Sikerek 

Az iskolában elvárt Microsoft Teams csatornán minden gyermekhez eljutottak a feladatok. 

 

Nehézség  

A visszajelzésekre erősen motiválni kellett a tanulókat.  

 

5.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

Az egyéni esetek közül: 

Online pszichológiai órát kapott: 4 fő, nem kérték: 1 fő 

Csak pszichológiai anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 1 fő, postán: 0 fő 

 

A tanév során a korábban megszokott, havi rendszerességű, személyes jelenlétű szakmai 

teamek megtartására nem volt lehetőség. Ebben a rendkívüli helyzetben viszont fokozott igény 

volt a szakmai támogatásra, együttgondolkodásra, ezért kéthetente, az online térben – Google 

meet /zoom – tartottunk szakmai összejöveteleket, ahol esetmegbeszéléseket folytattunk, illetve 

az aktuálisan felmerülő kérdéseket, problémahelyzeteket tudtuk átbeszélni, megoldásokat 

találni. Sokkal intenzívebbé vált az OIP kollégákkal a kapcsolattartás, rendszeresek voltak az 

egyéni konzultációk. Sajnos egy-egy krízishelyzet kapcsán is folyamatos konzultációban 

voltunk a kollégákkal. Az online időszak alatt, 2021 márciusától egy kolléganő új 

intézményekben kezdett dolgozni, áprilistól pedig egy új iskolapszichológus érkezett, az ő 

munkájukat is folyamatosan nyomon követte koordinátorunk, mentorálta őket. 

Együttműködtünk az Egészségfejlesztés és Megelőzés Munkacsoporttal, mely egy felmérést 

kezdeményezett a középiskolás diákok körében az „online lét” hatásáról. A felmérés 

tapasztalatai alapján kidolgozott akcióterv megvalósítása a következő tanév feladata lesz, mely 

szintén összehangolt munkát igényel.  



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 307 

 

 

Bekapcsolódtunk az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis szakmai online 

előadásaiba is. 

Az egyéni esetvezetéseknél a kisebb gyermekek esetében a szülőkonzultációknak volt 

létjogosultsága, a kamaszokkal viszont online formában is lehetett hatékony és sikeres egyéni 

tanácsadásokat végezni. 

 

Jelzett problémakörök 

Online etikett (házirend módosítása, kiegészítése a tantermen kívüli, digitális oktatás 

szabályainak beépítésével). 

Kérdések gyűjtése a tanulói és a tanári kérdőívhez, mely az online oktatás hatásaira fókuszál.  

Az iskolapszichológus szerepe egy krízishelyzetben (állásfoglalás írása). 

Ha szükséges a diákot továbbítani a gyermek- és serdülőpszichiátriára, hogy lehet 

együttműködésre bírni a szülőt? 

A válófélben lévő/elvált szülők a másik fél tájékoztatásával, együttműködésével igényelhetik 

az iskolapszichológiai ellátást (szülői nyilatkozat, melyben tiszták a keretek). A szülői 

felügyeleti jog gyakorlására, rendezésére vonatkozó szabályozások áttekintése.  

 

Nehézség volt, hogy elmaradtak a személyes szakmai megbeszélések, viszont jól kiépült és jól 

működött az online szakmai teamek rendszere.  

 

6. A tanév összesítő adatai (kontaktban történő ellátás - 1. oszlop; csak online ellátás – 2. 

oszlop): 

Tagintézmény 

 

Szakszolgálati terület 

1. 

Kontakt ellátotti 

létszám 

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült 

(fő) 

3. 

 

Összesített 

adatok 

Korai fejlesztés 39 34 73 

Logopédia ellátás 449 407 856 

Nevelési tanácsadás 592 350 942 

Tehetséggondozás 355 48 403 

Gyógytestnevelés 967 883 1850 

Óvoda-és  iskolapszich. 8 5 13 

 

 SZB vizsgálatok száma 888 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 832 
IÉV 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 76 304 56 13 288 151 888 

 

*IÉV= OH által kirendelt szakértői vizsgálat.  
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Telephely 

 

Szakszolgálati terület 

1. 

Kontakt ellátotti 

létszám 

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült 

(fő) 

3. 

 

Összesített 

adatok 

Korai fejlesztés 1 0 1 

Logopédia ellátás 73 66 139 

Nevelési tanácsadás 120 97 217 

Tehetséggondozás 0 0 0 

Gyógytestnevelés 57 55 112 

Óvoda-és  iskolapszich. 0 0 0 

73
856 942

403

1850

13
832

Összesítő adatok 2020-2021. tanév 
Szolnoki Tagintézmény

 SZB vizsgálatok száma 76 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 68 
IÉV Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Dokumentum 

elemzés 

alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

Össze-

sen 

Fő 6 32 2 0 23 13 76 
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A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai: 

Tagintézmény 

 Szakértői vélemény aktuális állapotról: Hibátlan, alaki és tartalmi előírásokat szem előtt 

tartó, ám előfordul, hogy hiányzik a kolléga aláírása, helyette „sk” szerepel. (Megjegyzés: 

az ellenőrzött dokumentumok a karantén időszakában készültek el, ezért nem tudták a 

kollégák aláírni azokat.) 

 Felülvizsgálati szakértői vélemény: Hibátlan, alaki és tartalmi előírásokat, határidőket 

szem előtt tartó, ám előfordul, hogy hiányzik a kolléga aláírása, helyette „sk” szerepel. 

(Megjegyzés: az ellenőrzött dokumentumok a karantén időszakában készültek el, ezért 

nem tudták a kollégák aláírni azokat.) 

 Ütemterv/vizsgálati beosztás: Minden lényeges információt tartalmaz, ami a pedagógiai 

szakszolgálati feladatellátást lefedi: szakemberek nevei, ellátott gyermekek nevei, 

szakterületek, megvalósítási óra, megvalósult / meg nem valósult óraszám és hiányzás. 

 Jegyzőkönyv – Emlékeztető: Az Emlékeztető-jegyzőkönyvek nem vezetői teameket, nem 

intézményi munkaértekezletet dokumentálnak, hanem munkacsoport megbeszéléseket. 

Alakilag és tartalmilag rendben vannak, a címük helyes (2021.03.02.; 2021.04.12.; 

2021.05.03.). 

 

Telephely 

A Szakértői vélemények aktuális állapotról és a Felülvizsgálati szakértői vélemények is 

hibátlan, alaki és tartalmi előírásokat, határidőket szem előtt tartó igényes, precíz munka. 

Az ütemterv/vizsgálati beosztás nem megfelelő, mert nem tartalmazza a vizsgáló szakemberek 

nevét, az óraszámok teljesülését, a meg nem jelenés esetén történő pótlásra, a beavatkozás 

mikéntjére. 

Jegyzőkönyv - Emlékeztető: Alakilag rendben vannak, aláírás, hitelesítés szerepel, intézményi 

bélyegző viszont nem. A jegyzőkönyvek nem tartalmaznak utalást az igazgatótanácson 

elhangzottakra, kizárólag a helyi vezető tájékoztatását írják le, nagyon kevés hozzászólással. A 

teamek konzultatív jellegét az Emlékeztető jegyzőkönyvek nem tükrözik. 

 

 

1

139

217

0

112

0
68

Összesített adatok 2020-2021. tanév Újszászi 
Telephely
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7. A beavatkozások eredményességének mérése: 

Tagintézmény 

 

Korai fejlesztés 

 
A korai fejlesztésben ellátott gyermeklétszám: 31 fő 

Ebből: - 22 %; + 77 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 1 6 14 9 1 

% 3 19 45 29 3 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Logopédiai ellátás 

 
 

 

A logopédiai ellátásban résztvevő gyermeklétszám: 214 fő 

Ebből: - 3 %; + 97 % 
 Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen javult Tünetmentes 

Fő 0 6 57 94 57 

% 0 3 27 43 27 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Nevelési tanácsadás (pszichológiai és gyógy/fejlesztőpedagógiai gondozás) 

3%

19%

45%

29%

3%

Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

0% 3%

27%

43%

27%
Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 311 

 

 

 
 

Nevelési tanácsadás keretében ellátott gyermeklétszám: 246 fő 

Ebből: - 8 %; + 92 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetmente

s 

Fő 2 18 49 106 71 

% 1 7 20 43 29 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Gyógytestnevelés 

 
Gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 464 fő 

Ebből: - 19 %; + 81 % 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 42 46 110 168 98 

% 9 10 24 36 21 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Szakértői bizottsági tevékenység  

 

1%

7%
20%

43%

29%
Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

9% 10%

24%

36%

21% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

44%

56%

Határidőre elkészült

Határidőre nem
készült el
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Szakértői bizottsági vizsgálatok száma: 66 fő 

Ebből: - 56 %; + 44 % 

 Határidőre elkészült Határidőre nem készült el 

Fő 29 37 

% 44 56 

Intézkedési terv készítése szükséges: 56 %-os az alacsony eredményesség! 

 

Telephely 

Logopédiai ellátás  

 
A logopédiai ellátásban résztvevő gyermeklétszám: 64 fő 

Ebből: - 3 %; + 97 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen javult Tünetmente

s 

Fő 0 2 17 26 19 

% 0 3 27 40 30 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Nevelési tanácsadás (pszichológiai és gyógy/fejlesztőpedagógiai gondozás) 

 
Nevelési tanácsadás keretében ellátott gyermeklétszám: 103 fő 

Ebből: - 4 %; + 96 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetmente

s 

Fő 0 4 32 38 29 

% 0 4 31 37 28 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

 

 

0% 3%

27%

40%

30%
Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

0% 4%

31%

37%

28%
Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes
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Gyógytestnevelés 

 
Gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 55 fő 

Ebből: - 31 %; + 69 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetmente

s 

Fő 5 12 13 15 10 

% 9 22 24 27 18 

Intézkedési terv készítése szükséges: 31 %-os az alacsony eredményesség! 

 

Szakértői bizottsági tevékenység 

 
Szakértői bizottsági vizsgálatok száma: 8 fő 

Ebből: - 0 %; + 100 %  

 Határidőre elkészült Határidőre nem készült el 

Fő 8 0 

% 100 0 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

8. Az elégedettség-mérés eredményei: 

A gyógytestnevelés terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények körében 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye a gyógytestnevelés terén 

együttműködik. A kérdőívet összesen 13 partnerintézmény töltötte ki. 

 

9%
22%

24%

27%

18% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

100%

0%

Határidőre elkészült

Határidőre nem
készült el
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92. ábra: A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – gyógytestnevelés 

Tagintézményünk 26 partnerintézményéből 13-an töltötték ki az on-line kérdőívet. A 

felmérésben a szakemberek professzionális felkészültsége és emberi hozzáállása területeket 

maximális pontszámmal értékelték, ez a terület erőssége. Az intézmények közötti 

kapcsolattartás és kommunikáció kapott alacsonyabb értékeket, s ez megerősíti a 

tagintézményünkben tapasztaltakat. Három főállású gyógytestnevelőnk mellett 8 fő 

megbízással dolgozik az ellátásban. A munkacsoport koordinátora rendszeres, személyes 

kapcsolatban áll minden szakemberrel, s naprakészen biztosítja az információáramlást a 

tagintézmény és közöttük. Tagintézményünk a partnerintézményekkel főként e-mailben tartja 

a kapcsolatot, így a kapcsolattartás, a tájékoztatás fejlesztendő területnek számít. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A gyógytestnevelés terén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye gyógytestnevelés szolgáltatásban 

részesültek. Összesen 65 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 
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93. ábra: A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – gyógytestnevelés 

A kérdőívet kitöltő szülők elismerik a szakemberek felkészültségét, szakmai tapasztalatát. Ez 

tekintjük erősségnek. A legalacsonyabb pontszámot a gyógytestnevelők és más szakemberek 

közötti kommunikáció kapta. Gyógytestnevelőink rendszeresen konzultálnak az iskolaorvossal, 

a védőnővel, egyéb szakorvosokkal, munkaközösségi összejövetelikre meghívnak 

pszichológusokat, dietetikusokat. Így tehát az alacsony pontszámot az eredményezi, hogy a 

szülők nem értesülnek ezekről a konzultációkról. A második legalacsonyabb mutatót, a 

szakemberek és a szülők közötti kommunikációt tekintem fejlesztendő területnek, hiszen 

szakembereink csak elenyésző számban vannak közvetlen kapcsolatban a szülőkkel. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség van, egy területen az elégedettség értéke 3,2 pontérték alatti. 

 

A gyógytestnevelés terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye a gyógytestnevelés területén 

együttműködik. Az intézmény kliensköréből 112 tanuló töltötte ki.  
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94. ábra: A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – gyógytestnevelés 

A tanulók többsége a barátságos, elfogadó légkört értékeli a legmagasabb pontszámmal, ez 

tekinthető erősségnek, s egyben nagyon fontos a motiváció, eredményesség szempontjából. Az 

elért legalacsonyabb értékelés is meghaladja a 3,5 pontot, ez a tanulói elégedettséget mutatja. 

A legalacsonyabbra mégis a tanulói érdeklődés felkeltésére és fenntartására fordított 

igyekezetet értékelték, így ennek a területnek a kommunikációját kell erősítenünk. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények 

körében 

 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye a szakértői bizottsági 

tevékenység terén együttműködik. A kérdőívet összesen 31 partnerintézmény töltötte ki. 
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95. ábra: A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

A szakértői vélemények informatív jellege és felhasználhatósága, valamint bizottságunk 

elérhetősége kiemelkedő területnek számítanak a partnerek szerint. A problémakezelés és 

kapcsolattartás területek kicsit alacsonyabb pontszámot értek el, de a legalacsonyabb, mely a 

segítségnyújtásra vonatkozik, sem alacsonyabb 3,61-nél. A tendencia azt mutatja, hogy a 

partner intézmények több támogatást, szorosabb kapcsolattartást igényelnek, így ezt a két 

területet jelölöm meg fejleszthetőnek.  

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenységterén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye szakértői bizottsági tevékenység 

szolgáltatásban részesültek. Összesen 38 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 
96. ábra: A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 
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A szakemberek hozzáállásával minden szülő maximálisan elégedett volt, ez tehát az 

erősségünk, amit fontos továbbra is ezen a szinten tartani a bizalomteli légkör megteremtése és 

fenntartása érdekében. Minden területre kiemelkedően magas pontszámot kaptunk, a két 

legalacsonyabb az előzetes tájékoztatásra vonatkozik. Fejleszthető terület tehát a szülők érthető, 

informatív tájékoztatása. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye a szakértői bizottsági tevékenység területén 

együttműködik. Az intézmény kliensköréből 14 tanuló töltötte ki.  

 

 
97. ábra: A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

A tanulók elégedettek a tájékoztatás tartalmával és a szakemberek hozzáállásával. A vizsgálati 

környezetet kevésbé tartják vonzónak, talán azért, mert jellemzően a fiatalabb gyermekek 

igényeihez lettek kialakítva a helyiségek. A legalacsonyabb pontszámot a vizsgálat során 

közvetített információk területe kapta. Ez azt mutatja, hogy a tanulók igénylik a saját 

képességeiket részletező korrekt tájékoztatást, ez a fejleszthető terület. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett elégedettség mérés 

a partnerintézmények körében 
A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye a kiemelten tehetséges 

gyermekek és tanulók gondozása terén együttműködik. A kérdőívet összesen 3 

partnerintézmény töltötte ki. 

 

Igénybe vett szolgáltatások megoszlása:  
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Tanuló Tehetséggondozása 80% 

Tanácsadás pedagógus, szülő, tanuló számára 20% 

 

 
98. ábra: JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményben igénybe vett szolgáltatások megoszlása a partnerintézmények 

körében – kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

A kördiagrammon nem látszik, de a tanulók szűrése és gondozása mellett szülők és 

pedagógusok számára szervezett tanácsadások is történtek. Bár az alkalmak az intézményekben 

lettek meghirdetve, megvalósulásukról a fentiek alapján nem szereztek tudomást. Ennek oka 

talán a járványhelyzet miatt kialakult on-line kapcsolattartás volt, hiszen a szülőcsoport 

munkája ezen a platformon zajlott. Ugyanakkor 12 fő pedagógus személyes tanácsadásban 

részesült.  

Az elégedettség mérő kérdőívek válaszainak aránya a tagintézmény ellátási területeire 

vonatkoztatva az alábbiak szerint oszlik meg: 

 
99. ábra: A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

 

7 tehetségkoordinációs tevékenységbe vont intézményből 3 töltötte ki a kérdőívet, valamennyi 

területen maximális pontszámot kaptunk. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 
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A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett szülői elégedettség 

mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye tehetség tanácsadás 

szolgáltatásában részesültek. Összesen 5 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

A szolgáltatások igénybevétele az alábbiak szerint valósult meg: 

 

 
100. ábra: JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményben igénybe vett szolgáltatások megoszlása a szülők körében – 

kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 
 

A kérdőívet mindössze öt szülő töltötte ki, pedig igen nagy volt az érdeklődés a szolgáltatás 

iránt. Az alacsony kitöltési létszámot a gyógytestneveléshez hasonlóan azzal magyarázom, 

hogy a szakember nincs közvetlen kapcsolatban a szülőkkel. 

       

 
101. ábra A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

A kapott értékek alapján személyes konzultáció, tanácsadás igénye merül fel a szülők részéről, 

így ezt tekintem fejlesztendő területnek. A tájékoztatás iránya és mértéke, valamint hasznossága 

területeken maximális pontszámot kaptunk.   

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

0

5

0

tanácsadás tanuló tehetségazonosítása rendezvény látogatása

4,00
3,80

4,00
3,80

4,00
Elegendő információt kaptam a
kérdésemre

Segítséget kaptam ahhoz, hogy
hogyan foglalkozzak a
gyermekemmel

Felvilágosítást kaptam a gyermekem
képességéről

Segítséget kaptam abban, hogy
helyes döntést hozzak a
gyermekemről

A tanácsadás hasznos volt
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A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett tanulói elégedettség 

mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerülhettek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye a kiemelten tehetséges gyermekek 

gondozása területén együttműködik. Az intézmény kliensköréből egy tanuló sem tanuló töltötte 

ki, így adatszolgáltatást nem áll módunkban nyújtani. Ez azzal magyarázható, hogy a mérés 

időszakában már nem álltunk kapcsolatban a tanulókkal. 

 

Telephely 

 

A gyógytestnevelés terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények körében 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelye a 

gyógytestnevelés terén együttműködik. A kérdőívet összesen 1 partnerintézmény töltötte ki. 

 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

Elégedett 

vagyok 

adott 

szakszolgál

ati 

tagintézmén

yben 

végzett 

gyógytestne

velés 

szakterülett

el 

kapcsolatos 

tájékoztatás

sal, 

információá

ramlással. 

Hasznosnak 

ítélem a 

gyógytestne

velésben 

részesült 

gyermekek 

fejlődése 

szempontjá

ból a kapott 

segítséget. 

Elérhetőség Kapcsolatfe

lvétel és 

kapcsolattar

tás 

Partnerközp

ontú 

szemlélet 

(minden 

résztvevő 

elvárásainak 

és 

igényeinek 

figyelembe 

vétele) 

Gyermekkö

zpontúság 

Problémake

zelés 

(szociális 

érzékenység

, 

segítőkészsé

g) 

Szakmai 

segítségnyúj

tás 

(aktuális, 

gyors, 

hasznos, 

innovatív) 

átlag 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Maximális elérhető érték 4,0 

Beérkezett kérdőívek száma: 1 db 
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102. ábra: A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely partnerintézményi elégedettség mérő 

kérdőív válaszainak összesített eredménye – gyógytestnevelés 

A telephely egy intézményben végez gyógytestnevelés szakellátást. Az általános iskola 

vezetőségével és két gyógytestnevelés szakos pedagógussal szoros szakmai kapcsolatot tartunk. 

Igyekszünk időben részletes információt nyújtani, a partnerközpontú szemléletet szem előtt 

tartani a gyermekek fejlődésének érdekében. A kérdőívek alapján maximálisan elégedett a 

partnerintézmény a szakszolgálati munkával. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 
 

A gyógytestnevelés terén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelye 

gyógytestnevelés szolgáltatásban részesültek. Összesen 48 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. 
48 db Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátásáról 

megfelelően részletes 

és érthető 

tájékoztatást kaptam 

Gyermekem 

fejlődése 

szempontjából 

hasznosnak bizonyult 

a kapott segítség. 

Az intézmény 

szakemberei 

megbízható 

szakértelemmel és 

megfelelő 

tapasztalattal 

rendelkeznek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai szükség 

esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, 

gyermekorvos, 

családgondozó, 

gyermekpszichiáter 

stb.) konzultálnak, 

segítséget kérnek 

Az intézmény 

munkatársai igény 

esetén elérhetőek, 

kérdéseimre 

válaszolnak, 

problémáimat meg 

lehet velük beszélni. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Elégedett vagyok adott szakszolgálati 

tagintézményben végzett 

gyógytestnevelés szakterülettel 
kapcsolatos tájékoztatással, 

információáramlással.
Hasznosnak ítélem a gyógytestnevelésben 

részesült gyermekek fejlődése 

szempontjából a kapott segítséget.

Elérhetőség

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet (minden 

résztvevő elvárásainak és igényeinek 

figyelembe vétele)

Gyermekközpontúság

Problémakezelés (szociális érzékenység, 

segítőkészség)
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gyermekem 

érdekében. 

átlag: 3,83 3,60 3,65 3,25 3,63 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 48 db 

 
103. ábra: A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely szülői elégedettség mérő kérdőív 

válaszainak összesített eredménye – gyógytestnevelés 

JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelye a gyógytestneveléshez kapcsolódó 

szülői elégedettség: 

A szülő elégedettség mérésének idejében 55 tanuló részesült gyógytestnevelés ellátásban, a 48 

beérkezett szülői kérdőív nagyon magas arányúnak mondható. A legelégedettebbek (3,83) a 

szakszolgálati ellátással kapcsolatos részletes és érthető tájékoztatással voltak. A szülők 

jelentős többsége szerint a szakemberek megbízható szakértelemmel és tapasztalattal 

rendelkeznek (3,65), a szakemberek elérhetőek, a kérdésekre válaszolnak, a problémákat meg 

lehet velük beszélni (3,63). Hasznosnak tartják a gyermekük fejlődése szempontjából kapott 

segítséget (3,60). 

Fejlesztendő terület a szülők véleménye alapján a más szakemberekkel való konzultáció, ill. 

segítségkérés (3,25), valószínűsíthető, hogy a szülők nem tudnak ezekről a védőnővel, 

gyermekorvossal, osztályfőnökkel történt konzultációkról bizonyos esetekben. 

3,83

3,60 3,65

3,25

3,63

Gyermekem szakszolgálati ellátásáról
megfelelően részletes és érthető
tájékoztatást kaptam

Gyermekem fejlődése szempontjából
hasznosnak bizonyult a kapott
segítség.

Az intézmény szakemberei
megbízható szakértelemmel és
megfelelő tapasztalattal
rendelkeznek.

A pedagógiai szakszolgálat
munkatársai szükség esetén más
szakemberekkel (pedagógus, óvónő,
gyermekorvos, családgondozó,
gyermekpszichiáter stb.)
konzultálnak, segítséget kérnek
gyermekem érdekében.
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A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A gyógytestnevelés terén végzett tanulói elégedettség mérése 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelye a gyógytestnevelés 

területén együttműködik. Az intézmény kliensköréből 50 tanuló töltötte ki.  

 

50 db 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan tanulók 

részére 

A gyógytestnevelő 

barátságos, elfogadó 

légkört alakít ki 

A szakember igyekezett 

felkelteni és fenntartani 

az érdeklődésemet 

A foglalkozások során a 

visszajelzések, 

egyértelműek, érthetőek 

voltak. 

A foglalkozásokon a 

problémámnak 

megfelelő 

segítségnyújtást kaptam. 

átlag: 3,38 3,08 3,40 3,36 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 50 db 

 
104. ábra: A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – gyógytestnevelés 

JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelye a gyógytestneveléshez kapcsolódó 

tanuló elégedettség: 

Az elégedettség mérésének idejében 55 tanuló részesült gyógytestnevelés ellátásban. A magas 

kitöltési arány (50 fő) annak tudható be, hogy a megjelölt instrukció ellenére az intézmény 

jelzése alapján nem csak a 13 év fölötti korosztály, hanem az alsó tagozatos tanulók is 

kitöltötték a kérdőívet. Így nem ítélhető meg pontosan a mutatók megbízhatósága, ennek okán 

intézkedési terv készítése nem várható el. 

A legmagasabb értéket (3,40) a visszajelzések egyértelműek, érthetők voltak kategória kapta, 

mely a szakemberek gyermekközpontú szemléletét, tudatosságát mutatja. Hasonló arányokban 

elégedettek a tanulók a foglalkozás elfogadó légkörével és a probléma specifikus 

segítségnyújtással, mely területek erősségnek tekinthetők. Fejlesztendő terület a tanuló 

érdeklődésének felkeltése és fenntartása, mely a tanulók céltudatosságával, monotónia 

tűrésével függhetnek össze, mely kisgyermekkorban nem olyan fejlettségi szinten van, mint 

felső tagozatban. Valószínűsíthető, hogy nehezebb az érdeklődést felkelteni 0. órában.  

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség van, egy területen az elégedettség értéke 3,2 pontérték alatti. 

3,38
3,08

3,40 3,36

A gyógytestnevelő barátságos,
elfogadó légkört alakít ki

A szakember igyekezett felkelteni és
fenntartani az érdeklődésemet

A foglalkozások során a
visszajelzések, egyértelműek,
érthetőek voltak.

A foglalkozásokon a problémámnak
megfelelő segítségnyújtást kaptam.
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A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények 

körében 

 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelye a 

szakértői bizottsági tevékenység terén együttműködik. A kérdőívet összesen 5 

partnerintézmény töltötte ki. 

 

 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

információ-

áramlással. 

Elégedett 

vagyok a 

szakértői 

vélemények 

információtartal

-mának 

felhasználhatós

ágával 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem és 

a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködéss

el: Elérhetőség 

terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem és 

a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködéss

el: 

Kapcsolattartás 

terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem és 

a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködéss

el: 

Problémakezelé

s terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem és 

a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködéss

el: Szakmai 

segítségnyújtás 

terén 

Átla

g 
3,80 4,00 3,80 4,00 4,00 4,00 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 5 db 

 
105. ábra: A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely partnerintézményi elégedettség mérő 

kérdőív válaszainak összesített eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

3,80

4,00

3,80

4,00 4,00 4,00
Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
információáramlással.

Elégedett vagyok a szakértői
vélemények információtartalmának
felhasználhatóságával

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Elérhetőség terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Kapcsolattartás
terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Problémakezelés
terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Szakmai
segítségnyújtás terén
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A 8 kiküldött kérdőívből 5 partnerintézmény jelzett vissza, mely azt a szándékot erősíti, hogy 

a következő tanévben tájékoztató szakmaközi fórumot kívánunk tartani a partnerintézmények 

meghívásával. 

4 területet maximálisra értékeltek a partnerek: a szakértői vélemények információtartalmának 

felhasználhatósága, kapcsolattartás, problémakezelés, szakmai segítségnyújtás területe. 

Különösen örömteli tény, hogy elégedettek a partnerek a szakértői vélemények 

információtartalmának felhasználhatóságával, mely a szakmai elköteleződésünket bizonyítja. 

Az intézmények vezetőivel, titkársági dolgozóival, fejlesztő- és gyógypedagógusaival 

telefonon, e-mailben, sőt személyesen is szinte napi kapcsolatban vagyunk. Az 

információáramlás és az elérhetőség területe a fejlesztendő terület (3,80). Az elérhetőség 

területén a titkári dolgozók váltása, ill. helyettesítésük, valamint a titkársági telefon időszakos 

meghibásodása okozhatott nehézséget a partnerek számára. Az új titkársági telefon beállítása 

az elérhetőséget nagyban segíti. Az információáramlás kommunikációjára a jövőben nagyobb 

figyelmet fordítunk. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 
A szakértői bizottsági tevékenységterén végzett szülői elégedettség mérése 
A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelye szakértői 

bizottsági tevékenység szolgáltatásban részesültek. Összesen 8 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. 

 8 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

 

A vizsgálatra 

történő 

behívásról szóló 

értesítés érthető 

volt 

A vizsgálati 

környezettel 

elégedett voltam. 

Az előzetes 

tájékoztatásban a 

vizsgálat 

folyamatáról 

elegendő 

információt 

kaptam. 

A szakemberek 

hozzáállásával 

elégedett voltam. 

A vizsgálat 

segített abban, 

hogy újabb 

információt 

szerezzek 

gyermekem 

képességeiről. 

 

A vizsgálat 

eredményéről 

pontos, részletes, 

érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

Átlag: 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 8 db 

 
106. ábra: A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
A vizsgálatra történő behívásról szóló
értesítés érthető volt

A vizsgálati környezettel elégedett
voltam.

Az előzetes tájékoztatásban a
vizsgálat folyamatáról elegendő
információt kaptam.

A szakemberek hozzáállásával
elégedett voltam.
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JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelye a szakértői bizottsági tevékenységhez 

kapcsolódó szülői elégedettségi mutatói minden területen maximális elégedettséget mutatnak. 

Az ebben az időszakban behívott 10 gyermek/tanuló közül 9 jelent meg a vizsgálaton. A 8 

leadott kérdőív nagyon jó arányúnak mondható. A szülők egy része szóban is kifejezte 

elégedettségét, különösen a szakemberek segítőkészségével kapcsolatosan. 
A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelye a szakértői bizottsági 

tevékenység területén együttműködik. Az intézmény kliensköréből 1 tanuló töltötte ki.  

 

1 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan tanulók részére 

 

Elegendő tájékoztatást 

kaptam a vizsgálat 

folyamatáról. 

Elégedett vagyok a 

vizsgáló szakember 

hozzáállásával. 

Elégedett vagyok a 

vizsgálati környezettel. 

A vizsgálat során újabb 

tapasztalatokat 

szereztem 

képességeimről. 

 

Átlag: 4,00 4,00 3,00 2,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 1 db 

 
107. ábra: A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

Az adott időszakban 1 lány volt 13 év feletti, a vizsgált kliensek jelentős többsége a tanév többi 

részében is óvodás és kisiskolás korú. 

Az elégedettségi kérdőívet leadott tanuló betöltötte a 16. életévét, nem köteles további 

felülvizsgálatra. A szubjektív tényezőkkel, azaz a tájékoztatással és a vizsgáló szakemberek 

hozzáállásával maximálisan elégedett volt. A többszöri felülvizsgálat és a napi iskolai 

tapasztalatok következményeként a tanuló tisztában van a szövegértési képességével. A 

vizsgálat egy tágas fejlesztő helyiségben zajlott, ami főként a kisgyermekeknek szóló színes, 

igényes dekorációval van ellátva. A kisgyermekek, és külön a tanulók számára is megfelelő 

bútorzat áll rendelkezésre. Elképzelhető, hogy a kintről beszűrődő zaj zavarta a tanulót a 

vizsgálat során. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség van, két területen az elégedettség értéke 3,2 pontérték alatti. 

4,00 4,00

3,00

2,00

Elegendő tájékoztatást kaptam a
vizsgálat folyamatáról.

Elégedett vagyok a vizsgáló
szakember hozzáállásával.

Elégedett vagyok a vizsgálati
környezettel.
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VI.8 A JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény 

Krómi Zoltánné 

tagintézményigazgató-helyettes 

 

 

 

1. A tagintézmény személyi feltételei:   

Főállásban dolgozók: 8 fő 

 1 fő fejlesztőpedagógus, tagintézmény igazgató helyettes, vezetői feladatellátás 

 3 fő pszichológus- ebből 1 fő gyakornok  

 1 fő gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szak) – félállásban  

 1 fő logopédus  

 1 fő szakszolgálati titkár 

 1 fő takarító napi 4 órában 

Közcélú foglalkoztatott:1 fő napi 8 órában 

1 fő pszichológus Gyed-en 

A szakemberek közül szakvizsgával rendelkezik 5 fő. 

 

Megbízással dolgozók: 6 fő 

 1 fő pszichológus – heti 5 órában 

 2 fő logopédus – heti 6 és 4 órában 

 1 fő gyógypedagógus - heti 5, majd 10 órában 

 1 fő gyógypedagógus – szurdopedagógus - heti 5 órában 

 1 fő gyógypedagógus - tanulásban akadályozottak szak – heti 2 órában  

   

Változások: személyi változások a tanév során 

 1 fő gyógypedagógus – szurdopedagógus -2020.09.18-tól megbízással főállás helyett 

- 1 fő pszichológus távozott 2020. szeptember 30. 

- 1 fő gyógypedagógus érkezett és távozott – 2020.10.01-től 2021.01.08-ig 

- 1 fő gyógypedagógus - tanulásban és értelmileg akadályozottak pedagógiája szak 

– 2021 01.18. 

- 1 fő pszichológus Gyes-ről érkezett - 2021. 01.05. 

- 1 fő pszichológus Gyes-ről érkezett – 2021.03.08. 

Érkezett 5 fő, távozott: 3 fő, mérleg +2 fő. 

 

2. A tagintézmény tárgyi feltételei: 

Az épület állapota megfelelő, eredményes szervezéssel sikerül a helyhiányból adódó 

nehézséget megoldani. A szolgálati autónk régi, aktuális lenne egy új gépjármű beszerzése. 

Informatikai parkunk tovább bővült, minden szakalkalmazott rendelkezik saját, munkahelyi 

laptoppal pályázati beszerzésből. Megtörtént az önálló Sulinet internethálózat kiépítése. A 

szükséges vizsgáló eszközökkel rendelkezünk. 

 

3. Szakszolgálati feladatellátás szakterületenkénti beszámolója 

         2020. szeptember 1-től 2021. március 5-ig, majd május 10-től augusztus 20-ig, összesítve:  

 

3.1 Korai fejlesztés 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 10 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan, várólistás 

0 fő).  
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Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén 

Sikerek 

A járásból hozzánk tartozó gyermekek számára biztosítani tudjuk az ellátást.  A szakemberek 

és szülők kapcsolatára az aktív együttműködés jellemző, ami a terápia eredményességét növeli. 

Az EFOP-3.1.6 pályázati és fenntartói forrásból beszerzett új fejlesztő és vizsgáló eszközök 

(SEED, Bayley) az ellátás színvonalát emelte. A szakemberek új módszertani és vizsgálati 

ismeretei bővítették a vizsgálati lehetőségeket.  

Nehézségek 

A korai fejlesztésben a fejlődés igen lassú ütemben regisztrálható. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 83 fő, tanácsadásba vont: 5 fő, (ellátatlan, 

várólistás 0 fő) 

 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén  

Sikerek 

A logopédiai terápiára szeretnek a gyerekek járni. A szülők egy része aktív, érdeklődő. A 

szakemberek esetmegbeszélésekkel, szakmai tanácsokkal segítik egymást. Az ellátott 

intézmények vezetőivel, pedagógusaival nagyon jó az együttműködés. A szülőkkel való 

kommunikáció segítette az információátadást és az ellátás eredményességét. Pályázati forrásból 

újabb fejlesztő eszközök beszerzése valósult meg. A vizsgálatok határidőre történő elvégzése.  

Nehézségek 

A tanév során több gyermek is gyakran hiányzott a logopédiai foglalkozásokról a Covid helyzet 

miatt. Volt olyan gyerek, akivel, néhány alkalommal tudtak a szakemberek találkozni.  A szülők 

nem érzik saját felelősségük fontosságát, bár tanácsot kérnek, de kevesen gyakorolnak otthon 

a gyermekükkel, a heti egy alkalom kevés az eredményességhez.  

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 238 fő, 

tanácsadásba vont: 21 fő, (ellátatlan, várólistás: 9 fő) 

Ebből pszichológiai gondozás: 98 fő 

Ebből gyógypedagógiai ellátás: 132 fő 

Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 39 fő 

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén 

Sikerek 

A tanév közben történő többszöri személyiváltozás ellenére, sikerült megoldani a szakterület 

zavartalan működését. A gyerekek erősségei és gyengeségei még inkább előtérbe kerültek a 

foglalkozásokon, és így nem csak a szakember, de a velük foglalkozó pedagógusok is, még 

inkább tudták őket segíteni. Az órarend kialakítását meg tudtuk oldani úgy, hogy minden 

szempontból (tanulók iskolai tanrendje, szakszolgálat nyitva tartása, terembeosztás) megfelelt 

mindenkinek. Pályázati forrásból újabb fejlesztőeszközök beszerzése valósult meg. A 

partnerintézményeinkkel kialakított jó kapcsolat segíti a fejlesztő munka hatékonyságát.  

Nehézségek 

Az órarend tervezése, több tanulót csak egymás utáni hetekben, váltakozva lehetett behívni 

ellátásra, meghiúsult órák pótlása, néhány esetben az együttműködés kialakítás. A fejlesztés 

több helyszínen folyik, nehéz időre eljutni az eszközökkel együtt. 
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3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 0 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 9 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Tehetségkoordinációba vont intézmény: 3, pedagógus: 18, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma:19, tehetségszűrés: 37 fő  

Sikerek és nehézségek a tehetség-azonosítás, - gondozás és – koordináció terén 

Sikerek 

A pedagógusok, valamint a szülők és gyerekek is örömmel fogadják a lehetőséget. Az 

önismereti foglalkozások beindítása a 2. félévben sikerült. 

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma: 126, ebből aktuális állapot: 34, felülvizsgálat: 92, várólistás: 3 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 9 

 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén 

Sikerek 

A szakértői vélemények elkészítésénél betartjuk a törvény által előírt határidőket. Minden 

korosztály számára rendelkezünk pszichológiai tesztekkel. 

Nehézségek 

Az intézmények tájékoztatása ellenére gyakori a hiányosan kitöltött, illetve a hiánypótlásra 

visszaküldött vizsgálati kérelem.  

  

3.6 Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 0 fő, (ellátatlan 0 fő) 

Szakember hiány miatt a feladatellátás nem megoldott. 

 

3.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja: 

A területen dolgozó pszichológusok száma: 0, óraszáma: 0, ellátott intézmények száma:0 

 

4.Egyéb tevékenységek: 

4.1 Tagintézményi megvalósult pályázati programok a 2020/2021. tanévben 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Rendezvény 

célcsoportja 

Megvalós

ítók 

Résztve 

vők  

száma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Hősök Tere 

Program 

EFOP-3.1.6 

2020.10.12. pedagógu-

sok 

 1 Gyakorlati 

eszköztár 

bővülése.  

2. Pályázati 

összefoglaló –

pályázat 

fenntartó 

szakmai 

műhely 

EFOP-3.1.6 

2020.11.27. tagintéz-

ményi 

dolgozók 

tagintéz

ményi 

dolgozók 

8 A rendezvény 

sikeres volt. 
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4.2 Tagintézményi saját programok a 2020/2021. tanévben 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso – 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztve 

vők 

létszá- 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Csapatépítő 

program, 

kiégés 

prevenció 

(2020. év 

többletkötele

zettség 

terhére) 

2020.09.28. tagintéz-

mény 

dolgozói 

tagintéz-

mény 

dolgozói 

9 Szakmai nap 

keretében a 

kollégák 

figyelmének 

felhívása a 

kiégésre utaló 

jelekre, a 

megelőzés 

fontosságára. 
 

2. Karácsonyi 

ebéd (többlet-

kötelezettség 

terhére)  

2020.12.15 tagintéz-

mény 

dolgozói 

tagintéz-

mény 

dolgozói 

8 A közösségi 

összetartozás 

erősítése.  

 

3. Műhelyfoglal

kozás: A 

szakszolgá-

lati pályaori-

entációs 

tevékenység 

bemutatása. 

2021.01.19. szakalkalma

zottak 

 

Császár 

István 

előadó 

6 A pályaori-

entációs 

munka 

megismerése. 

 

4. Félévi 

értekezlet –  

2021.01.26. tagintéz-

mény 

dolgozói 

tagintéz-

mény 

dolgozói 

7 Az elért 

eredmények 

megismerése. 

5. Online 

szakmai 

műhelyfoglal

kozás:  

2021.05.04. intézményi 

gyógypedag

ógusok, 

fejlesztőped

agógusok, 

pedagógu-

sok 

szakalkal-

mazottak 

20 Szakértői 

bizottsági 

tevékenységg

el kapcso-

latos infor-

mációk meg-

osztása, szak-

mai együtt-

működés erő-

sítése, prob-

lémák feltá-

rása, megbe-

szélése 

6. Műhelyfoglal

kozás 

2021.06.08. tagintéz-

mény dol-

gozói 

Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

Éva 

8 Kiégés 

megelőzése. 

7. Csapatépítő 

program, 

kiégés pre-

2021.06.09. tagintéz-

mény dol-

gozói 

Krómi 

Zoltánné 

9 Jó munka-

helyi lágkör, 

személyes 
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venció (több-

letkötelezett-

ség terhére) 

Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

Éva 

kapcsolatok 

erősítése. 

8. Tanévzáró 

saját érte-

kezlet, 

Pedagógus 

napi ebéd 

2021.06.15. tagintéz-

mény dol-

gozói 

tagintéz-

mény 

dolgozói 

9 Az éves 

munka 

bemutatása.  

Pedagógus 

napi polgár-

mesteri elis-

merő oklevél 

átadása. 

 

4.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2020/2021. tanévben 
Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. POK- 

Tanévelőkészítő 

szakmai értekez-

letek 

2020.08.27. Krómi 

Zoltánné 

Előadás tartása. Szakszolgálatok 

és az oktatási intézmények 

együttműködési lehetőségeinek 

bemutatása. 

2. A korai fejlesztés 

lehetőségei- ágazat-

közi egyeztetés a 

tiszaszőlősi család-

segítő és nevelésben 

részt vevő kollégák-

kal online értekezlet 

2020.09.23. Tóth Judit Az ágazatközi együttnűködés 

lehetőségei. 

A korai fejlesztés jelentősége. 

3. Család- és Gyermek-

jóléti Szolgálat 

Tiszaderzsi Szakmai 

Egységének szakma-

közi megbeszélése 

2020.09.28 Krómi 

Zoltánné 

Ágazatközi együttműködés. 

4. Alma a fán - 

Műhelysorozat – 

Fókuszban a társa-

dalmi befogadás az 

oktatásban - online 

2020.10.01. 

2021.05.20. 

Krómi 

Zoltánné 

Szakmai tudás frissítése. 

 

5. Járási Fórum és 

Kerekasztal rendez-

vény „Segítő jelenlét 

szüléstől a szakkép-

zésig-EFOP-1.5.1. 

Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

Egyesület - 

2021.01.28. Krómi 

Zoltánné 

Ágazatközi együttműködés. 
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6. „Nyitott kapuk a 

logopédián” 

2021.03.03.

-05. 

Krómi 

Zoltánné 

Mályiné 

Koór 

Cecília 

A nyelv- és beszédfejlődéssel 

tudományos kutatási eredmé-

nyeket ismerhettünk meg.  

 

7. Károli Gáspár 

Református Egyetem 

TF Kara online 

előadássorozata: 

Tehetségeink 

gazdagítása 

2021.03.30-

tól 

2021.06.22-

ig  

(4 alkalom) 

Dombrádi 

Annamária, 

Krómi 

Zoltánné, 

Rédainé 

Kisnémet 

Nóra 

Új módszerek, nézőpontok 

ismerete a tehetséggondozás 

területén belül 

8. Család- és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Tiszaszőlősi 

Szakmai Egységének 

szakmaközi 

megbeszélése 

2021.04.04. Krómi 

Zoltánné 

Ágazatközi együttműködés. 

9. Család- és Gyermek-

jóléti Szolgálat 

Tiszaderzsi Szakmai 

Egységének szakma-

közi megbeszélése 

2021.05.12. Krómi 

Zoltánné 

Ágazatközi együttműködés. 

10. A "Gyermekút" 

program bemutatása, 

kiadványok ismer-

tetése a VEKOP 

pályázathoz kapcso-

lódóan 

2021.03.21. Tóth Judit Ágazatközi együttműködés. 

A pályázat eddigi eredményeinek 

bemutatása. 

11. Kamaszkor - online 

előadás 

 Dombrádi 

Annamária 

Krómi 

Zoltánné 

Jól hasznosítható szakmai 

információk cseréje. 

 

12. A tehetségészlelés és 

tehetségfejlesztés 

lehetőségei az iskolá-

ban 

2020. 

11.04-06. 

 

Krómi 

Zoltánné 

Új módszerek, nézőpontok 

ismerete a tehetségészlelés és 

tehetségfejlesztés területén belül. 

13. NPK-Pedagógiai 

Szakszolgálat 

tagozat- Innováció a 

pedagógiai szakszol-

gálatokban 

2021.03.09. Krómi 

Zoltánné 

Jól hasznosítható szakmai 

információk cseréje. 

 

14. V. Országos szakta-

nácsadói konferencia  

2021.03.18. Krómi 

Zoltánné 

Új módszerek, nézőpontok 

ismerete. 

15. Szakmai bemutató 

 „ A tanítás és tanulás 

20 legfontosabb 

2021.04.08. Krómi 

Zoltánné 

Új módszerek, nézőpontok 

ismerete. 
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pszichológiai 

alapelve az oktatás-

ban 

16. „ Keresd tehetséget” 

- konferencia 

2021. 

04.13-15. 

Krómi 

Zoltánné 

Új módszerek, nézőpontok 

ismerete a tehetséggondozás 

területén. 

17. A pályaorientáció 

horizontjai – konfe-

rencia 

2021.06.14. Krómi 

Zoltánné 

Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

Éva 

Új módszerek, nézőpontok 

ismerete. 

18. „A köznevelés keret-

rendszeréhez kapcso-

lódó mérési-értéke-

lési és digitális 

fejlesztések, innova-

tív oktatásszervezési 

eljárások kialakítása, 

megújítása“ – konfe-

rencia 

2021.06.18. Krómi 

Zoltánné 

Új módszerek, nézőpontok 

ismerete. 

19. Család- és Gyermek-

jóléti Szolgálat 

Tiszaszőlősi Szak-

mai Egységének 

szakmaközi megbe-

szélése 

2021.06.21. Krómi 

Zoltánné 

Ágazatközi együttműködés. 

20. „Nem probléma” –

konfliktuskezelő 

előadás 

2021.06.29. Szabóné 

Bukta 

Henriatta 

Éva  

Előadás tartása. 

Új módszerek, nézőpontok 

ismertetése. 

21. III. Kárpát-medencei 

Pedagógus Szabad-

egyetem – „Pedagó-

gusok a végzettség 

nélküli iskolaelha-

gyás elleni küzdelem 

szolgálatában” 

2021.  

08.13 -15. 

Krómi 

Zoltánné 

Új módszerek, nézőpontok 

ismerete. 

 

4.4 Tagintézmény továbbtanulói a 2020/2021. tanévben: - 
 

4.5 Tagintézmény munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott továbbképzései a 

2020/2021. tanévben 
Ssz Továbbképzésen részt 

vevő munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időintervalluma 

1. Mályiné Koór Cecília Bayley képzés 

EFOP.-3.1.6. 

online 2020. 10.17. 

 

2. Tóth Judit Bayley képzés online 2020. 10.17. 
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EFOP.-3.1.6.  

3. Krómi Zoltánné Tanulástechnika  

EFOP.-3.1.6. 

Vadaskert 

online 

2020.09.17-18. 

4. Marton Ibolya  TSMT képzés 

EFOP.-3.1.6. 

Budapest 

online 

 

 

4.6 A szabadon választható 2 nap terhére kik, hol voltak rendezvényen a tagintézmény 

munkatársai közül a 2020/2021. tanévben? 

Ssz A kolléga neve  Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely intézményben? Képzés haszna… 

1. Mályiné Koór 

Cecília 

Olvasástanítás 

fonomimikával 

2020.11.20. 

online Logopédiai terápi-

ákon hasznosítani 

az előadáson hal-

lottakat.  

2. Mályiné Koór 

Cecília 

„Nyitott kapuk a 

logopédián” 

2021.03.05. 

online Logopédiai terápi-

ákon hasznosítani 

az előadáson hal-

lottakat. 

3. Dombrádi 

Annamária 

Tehetség Konfe-

rencia: 

„A tehetség befo-

gadó támogatása” 

2021.05.17. 

Fejér Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

(online, Microsoft 

Teams) 

Tehetséggondozás 

ismereteinek, esz-

köztárának bővítése 

 

4.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában a 2020/2021. tanévben, 

tagintézményi delegáltak:  

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Tóth Judit 

2. Nevelési tanácsadás Dombrádi Annamária 

3. Logopédia Mályiné Koór Cecília 

4. Korai fejlesztés Tóth Judit 

4. Gyógytestnevelés - 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Krómi Zoltánné 

7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8.  Intézményi Önértékelés (IÖM) Krómi Zoltánné 

9. Mérés, értékelés (MÉM) - 

 

4.8 Tagintézményből a 2020/2021. tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 

Ssz A távozó szakember 

neve 

A távozó szakember szakja A távozás 

időpontja 

1. Marton Ibolya gyógypedagógus-szurdopedagógus 2020.09.18. 

2. Zatrochová Zsuzsanna okleveles pszichológus 2020.09.30. 

3. Varga Anna gyógypedagógus-pszichopedagógus 2021.01.08. 
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Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett szakember szakja A fölvétel 

időpontja 

1. Varga Anna gyógypedagógus-pszichopedagógus 2020.10.05. 

 

4.9 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 (pedagógus önértékelés) 2021. 02.17. S 

 

4.10 A tagintézmény 2020/2021. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és nehézségei: 

Tagintézmény tanévi sikerei Tagintézmény tanévi nehézségei 

- Sikerült biztosítani a szakembereket - 

pszichológussal főállásban, 

logopédusokkal, gyógypedagógussal 

megbízásban - a zavartalan 

feladatellátás érdekében. 

- Jó kollektíva, csapatszellem. Összetartó 

szakembergárda. 

- Kiváló együttműködés, összefogás 

megyénk szakszolgálataival. 

- Jó együttműködés és kapcsolat a 

hozzánk tartozó oktatási 

intézményekkel, pedagógusokkal, 

vezetőkkel. 

- Szakmai továbbképzéseken, 

rendezvényeken aktív részvétel, belső 

tudásmegosztás. 

- Tovább bővült az eszközparkunk, újabb 

eszközök érkeztek az EFOP pályázat 

keretében.  

- Barátságos, jól felszerelt munkahely. 

- INYR vezetése, papírdokumentációk 

elhagyásával az adminisztrációs terhek 

csökkenése. 

- TSMT torna beindítása. 

- A kliensek, a szülők, valamint a 

pedagógusok pozitív visszajelzései. 

- Képzési napok eredményes 

felhasználása. 

- Tagintézményen belül megoldható a 

gyakornoki mentorálás (pszichológia). 

- Csökkent a pszichológiai várólistán 

lévők száma. 

- Online feladatellátás sikeres 

lebonyolítása. 

- A vezetői ellenőrzések pozitív 

megállapításai.  

- Szakemberek távozása tanév közben. 

- Járványügyi helyzet. 

- Szakemberek hiánya: gyógytestnevelő, 

logopédus, gyógypedagógus. 

- Tehetségkoordináció megszervezése. 

- Pszichológiai várólista. Érezhető az óvoda- és 

iskolapszichológusok hiánya. 

- Szolgálati autónk amortizációja.  

- Szakemberek leterheltsége: egy szakember 

többféle szakszolgálati feladatellátásban is 

részt vesz.   

- Online feladatellátásnál helyenként a 

kapcsolattartás (feltételek hiánya)  
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- Az elégedettségi és eredményesség 

mérések eredményei. 

- A többletkötelezettség vállalás terhére 

szervezett programok.  

- OH kirendelt iskolába lépéshez 

szükséges vizsgálatok lebonyolítása. 

 

4.11 A tagintézmény együttműködései 

Tagintézmény együttműködő 

partnerei 

Az együttműködés célja 

Nagy-Tóth Kinga, gyógytornász   

 

Folyamtatos konzultáció a korai fejlesztésben 

részesülő közös gyerekekről (akik hozzá is járnak 

Dévény-tornára). Kölcsönös ágazatközi 

együttműködés. 

Család- és Gyermekjóléti Központ, 

Tiszafüred  

Folyamtatos konzultáció. Kölcsönös ágazatközi 

együttműködés. Szakmai fórumon, kerekasztal 

megbeszélések.  

Tiszaszentimrei Református Szociális 

Szolgáltató Központ, Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Folyamtatos konzultáció. Kölcsönös ágazatközi 

együttműködés. Szakmai fórumon, kerekasztal 

megbeszélések.  

Tiszafüredi Bölcsőde Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

 

4.12 Kapcsolatok 

 Belső kapcsolatok: 

 Törekszünk az emberi és szakmai kapcsolattartásra a JNSZMPSZ többi 

tagintézményével, a Főigazgatósággal és a Szolnoki Tankerülettel.  

 Munkaközösségi foglalkozásokon rendszeres a delegált tagok részvétele. A tanév 

során online formában valósult meg. 

 Heti egy alkalommal tagintézményi Team megbeszélések, digitális feladatellátás 

idején online formában. 

 Havi egy alkalommal igazgatói tanács megbeszélés – online formában. 

 

 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. Esetmegbeszélésen online formában részvétel. 

 Védőnői Szolgálat: Korai fejlesztésbe bevont gyermekekkel kapcsolatos közös 

konzultációk. 

 Járásunk Oktatási és Nevelési Intézményeivel szoros kapcsolattartás. 

 Karcagi Tankerület: Szakértői tevékenység ügyekben. 

 Gyámhivatal: Nevelési tanácsadásba, korai fejlesztésbe bevont gyermekek 

ügyében. 

 Főiskolai hallgatók fogadása. 
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4.13 Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések 

Ssz Ellenőrzött szakember Ellenőrzést végző 

vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. Nagy Barbara Noémi  Krómi Zoltánné Hospitálás -szakértői bizottsági 

tevékenység  

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert.  

2. Mályiné Koór Cecília Krómi Zoltánné Hospitálás -szakértői bizottsági 

tevékenység  

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert. 

3. Nagy Barbara Noémi Krómi Zoltánné INYR vezetés (2020.09.01-10.31.) teljes 

körű ellenőrzés; Szakértői vélemények 

készítése 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert. 

4. Tóth Judit Krómi Zoltánné INYR vezetés (2020.09.01-10.31.) teljes 

körű ellenőrzés; Szakértői vélemények 

készítése 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert. 

5. Mályiné Koór Cecília Krómi Zoltánné INYR vezetés (2020.09.01-10.31.) teljes 

körű ellenőrzés; Szakterületi 

vélemények, szakértői vélemények 

készítése 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert. 

6. Mári Anita Mária Krómi Zoltánné INYR vezetés (2020.09.01-10.31.) teljes 

körű ellenőrzés; Szakterületi 

vélemények készítése 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert. 

7. Bodóné Marek 

Gabriella 

Krómi Zoltánné INYR vezetés (2020.09.01-10.31.) teljes 

körű ellenőrzés; Szakterületi 

vélemények készítése 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert. 

8. Gacsalné Zsoldos 

Ibolya 

Krómi Zoltánné INYR vezetés (2020.09.01-10.31.) teljes 

körű ellenőrzés; Egyéni fejlesztési 

tervek  
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Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert. 

9. Dombrádi Annamária Krómi Zoltánné INYR vezetés (2020.09.01-10.31.) teljes 

körű ellenőrzés; Szakértői vélemények 

készítése 

10. Szakérői bizottsági 

feladatot ellátó 

szakemberek 

Krómi Zoltánné A szakértői bizottsági tevékenység 

rögzítése az INYR rendszerben, és a 

hatályos szakértői vélemények csatolása 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert. 

11. Szakérői bizottsági 

feladatot ellátó 

szakemberek 

Krómi Zoltánné A szakértői bizottsági tevékenység 

rögzítése az INYR rendszerben, és a 

hatályos szakértői vélemények csatolása 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert. 

12. Szakérői bizottsági 

feladatot ellátó 

szakemberek 

Krómi Zoltánné A szakértői bizottsági tevékenység 

rögzítése az INYR rendszerben, és a 

hatályos szakértői vélemények csatolása 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert. 

13. Logopédus 

szakemberek 

Krómi Zoltánné A belső vezetői szakmai ellenőrzés 

alapján javasolt korrekciók elvégzésének 

ellenőrzése a logopédiai szűréseknél 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert. 

14. Minden 

szakalkalmazott 

Krómi Zoltánné Az INYR vezetés és az online 

feladatellátás megvalósulásának 

ellenőrzése a beküldött dokumentációk 

és jelentések alapján.  

Online feladatellátás mind formailag, 

mind szakmailag megfelel az 

elvárásoknak  

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert. 

15. Madarászné Kis 

Tünde 

Krómi Zoltánné A szakemberek online feladatellátásának 

megvalósulásáról beküldött 

dokumentációk és jelentések 

rögzítésének ellenőrzése. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert. 
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16. Rédainé Kisnémet 

Nóra 

Krómi Zoltánné Az INYR vezetés és az online nevelési 

tanácsadás feladatellátás 

megvalósulásának ellenőrzése a 

beküldött dokumentációk és jelentések 

alapján felmerült hiányosságok pótlása. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert. 

17. Gacsalné Zsoldos 

Ibolya 

Krómi Zoltánné Vezetői ellenőrzés, hospitálás 

vizsgálaton. A vizsgálótárssal és a 

szülővel való kommunikáció. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert. 

18. Dombrádi Annamária Krómi Zoltánné Vezetői ellenőrzés, hospitálás 

vizsgálaton. A vizsgálótárssal és a 

gyámmal/nevelőszülővel szülővel való 

kommunikáció. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól feljegyzés 

készült, aminek tartalmát az érintett 

kolléga megismert. 

 

4.14 Innovációk a tagintézményben 

 2019. novemberében kezdődött „EFOP-VEKOP-1.9.5 A kora gyermekkori intervenció 

ágazatközi fejlesztése” projekt folytatása. 

 Kiégés elleni prevenció (EFOP-3.1.6. programelem továbbvitele) a tagintézmény 

szakemberei számára felnőtt klinikai szakpszichológus vezetésével. A koordinátori 

feladatokat szakszolgálati területen Tóth Judit gyógypedagógus látja el. 

 EFOP-3.1.6. pályázati elemek, segédanyagok beépítése a szakszolgálati ellátásba. 

(TSMT torna, Okoskocka család, Szépen szól-e?) 

 

4.15 Intézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

I. A stratégiai tervek aktuális elemei 

megjelennek az intézményi 

dokumentumokban. 

I. A szakterületenkénti eredményesség 

mérésének finomítása. 

 

III. Az intézmény a partnereivel törekszik a 

kölcsönös kapcsolattartás kiépítésére és az 

információcsere fenntartására. 

A pedagógusok magas szakmai-pedagógiai 

felkészültséggel és elkötelezettséggel 

rendelkeznek. 

III. A mérési mutatók elemzése, értékelése. 

A kapott eredmények alapján a mérési, 

értékelési folyamatok fejlesztése, szinten 

tartása. 

IV. Az intézmény munkatársai számára 

biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való 

hozzáférés. 

 

IV. Nincs 
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V. A külső stratégiai partnerekkel történő 

kapcsolatok rendszeres ápolása, folyamatos 

működtetése. 

A tagintézmény partneri kapcsolatai a 

munkatervben meghatározott célokkal 

összehangoltak. 

V. Az intézmény fokozottabb jelenléte a 

különböző társadalmi, szakmai szervezetek 

munkájában és a helyi közéletben. 

 

VI. A pedagógusok végzettsége, 

szakképzettsége megfelel a nevelő-oktató 

munka feltételeinek és az intézmény deklarált 

céljainak. 

VI. Szakalkalmazotti létszám bővítése. 

 

4.16 A tagintézmény környezetvédelmi, környezettudatosságot szem előtt tartó intézkedései 

Ssz Környezetvédelmi intézkedések Intézkedések eredményei 

1. Energiahasználat csökkentése. Kevesebb energiafogyasztás. 

2. Újrahasznosított eszközök használatának növelése. Műanyag hulladék mennyisége 

csökkent. 

3. Eszközhasználat gazdaságossága. E-dokumentáció. Csökken a papír használat és a 

toner használata. Fénymá-

solóhoz tartozó toner 

élettartamának növekedése. 

4. Környezetkárosító anyagok csökkentése. Környezet megóvása. 

 

4.17 A 2020/2021. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

Ssz Felsőoktatási intézmény neve Hallgatók szakja Fő 

1. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési 

és Gyógypedagógiai Kar, 

Hajdúböszörmény  

Tanulásban akadályozottak szakirány 1 

 

4.18 Javaslatok, kérések a következő tanévre 

 Az online feladatellátás pozítiv hatásainak beépítése kontakt ellátásba. 

 A JNSZMPSZ dolgozóinak munkahelyi e-mail cím létrehozása, melyen történhetne a 

kapcsolattartás szülővel, munkahellyel, stb.  

 A vezetői alkotói nap továbbra is felhasználható legyen a következő tanévben.  

 

5. Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló, 2021. március 8-tól május 7-ig (online 

időszak): 

5.1 Korai fejlesztés 

Online korai fejlesztés órát kapott: 4 fő, nem kérték:0 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán: 0 fő 

Összes korais ellátott: 4 fő, várólistás:0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

Sikerek 

Valamennyi korai fejlesztésben résztvevő család be tudott kapcsolódni az ellátásba.  

A szülők többsége online (video) formában vállalta a fejlesztést.  

Nehézségek 

A közvetlen kommunikáció hiánya, minden, ami személyes jelenlétben adott. 
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5.2 Logopédiai ellátás 

Online logopédiai órát kapott: 39 fő, nem kérték: 2 fő 

Csak logopédiai fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 29 fő, postán: 16 fő 

Összes logopédiai ellátott: 84 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 2 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

Sikerek 

A szülők aktívak voltak, többen kérték az online ellátást kamerás óra formájában. Jó hangulatú, 

aktív órák. A szülők maximálisan együttműködőek voltak, látták az óra menetét, megismerték 

a nyelvgyakorlatok helyes kivitelezését. A gyakorló feladatokat megoldották a szülők a 

gyerekekkel, rögtön volt visszajelzés a fejlődés terén, artikulációs hibák javítása is sikeres volt.  

A szülő-gyerek aktivitás aránya az online feladatlapok esetében is magas volt a visszaküldött 

válaszok alapján. A szülők együttműködőek voltak, próbáltak a lehető legtöbb órán jelen lenni.  

Nehézség 

Azokkal a gyerekekkel nem lehetett aktív kapcsolatot létesíteni, akik postán kapták a 

feladatlapot (informatikai eszközök hiánya). Sajnos sok gyermek/szülő esetében problémát 

okozott az online eszköz (telefon, számítógép, laptop, nootebook, internet) megléte, ill. 

használata. Többgyermekes családoknál előfordult, hogy a kötelező iskolai tanulás és a szülők 

home office munkarendje mellett alig maradt idő a szülőknek a logopédiai feladatokra. A 

kezdeti időszakban a szülőknek meg volt a lendületük, sajnos az idő előre haladtával ez 

csökkent.  

 

5.3 Nevelési tanácsadás 

Online pszichológiai órát kapott: 25 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak pszichológiai anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 22 fő, postán: 0 fő 

Összes pszichológiai ellátott: 47 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

Online gyógy/fejlesztőpedagógiai órát kapott: 14 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 50 fő, postán: 26 fő 

Összes gyógy/fejlesztőpedagógiai ellátott: 90 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 12 fő 

 

Összes nevelési tanácsadásban ellátott: 137 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 12 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

Sikerek 

A tavalyi évhez képest több online, videós óra megtartására volt lehetőség, több szülői 

visszajelzés érkezett, hatékonyabb együttműködés a szülőkkel. A rugalmas órabeosztás 

lehetősége segítette a feladatellátást. A többség együttműködő volt ugyan, de sokuknak, nincs 

internet kapcsolatuk, így nekik csak a papír alapú feladat ellátás működött. Nem mindig 

mutatott reális képet a gyermek tudásáról az elkészített feladat (segítséggel csinálta meg). 

Nehézségek 

A személyes jelenlét és kapcsolat hiánya, ami elengedhetetlen a pszichológiai foglalkozásokon. 

A visszajelzések sokszor későn jöttek.   

 

5.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Online tehetséggondozás órát kapott: 0 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak tehetségfejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán: 0 fő 

Online tehetségazonosításban részesült: 0 fő, nem kérték:0 fő 
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Összes tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció formában ellátott: 17 fő, várólistás: 

0 fő, nem kérte:0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

Siker 

Rugalmas időbeosztás, szülők az eredményeket elfogadták, hasznosnak találták a tanácsadást. 

Nehézség 

A távolság miatt, online formában nehezebb volt a tehetségszűrés eredményeinek megmutatása, 

átadása. 

 

5.5 Szakértői bizottsági tevékenység 2021. március 8-tól május 10-ig 

A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 10 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0 db 

 

5.6 Gyógytestnevelés 

Online gyógytestnevelés órát kapott: 0 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak gyógytestnevelés gyakorló anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán: 0 fő 

Összes gyógytestnevelésben ellátott: 0 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

5.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

Nem történt feladatellátás. 

 

6.A tanév összesítő adatai (kontaktban történő ellátás -  1. oszlop; csak online ellátás – 2. oszlop): 

 

 Szakszolgálati terület 

1. 

Kontakt ellátotti 

létszám 

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült  

(fő) 

3. 

 

Összesített adatok 

Korai fejlesztés 10 4 10 

Logopédia ellátás 88 84 92 

Nevelési tanácsadás 238 137 375 

Tehetséggondozás 9 0 9 

Gyógytestnevelés 0 0 0 

Óvoda-és  iskolapszich. 0 0 0 

 

  SZB vizsgálatok száma 145 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 

IÉV 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  9  34  15  6  86  10  160 

*IÉV= OH által kirendelt szakértői vizsgálat. 
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7. A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai: 

1. Szakértői véleményaktuális állapotáról: Hibátlan, alaki és tartalmi előírásokat, határidőket 

szem előtt tartó, igényes és precíz munka. 

2. Felülvizsgálati szakértői vélemény: A címben nem szerepel, hányadik felülvizsgálat történik, 

egyébként az 1. pontban leírtak érvényesek. 

3. Ütemterv/vizsgálati beosztás: Kizárólag a szakértői tevékenységre készült, azaz igazi 

vizsgálati beosztás, az egyéb pedagógiai szakszolgálati feladatok ütemezését (órarendjét) nem 

tartalmazza. A dokumentumban látható a vizsgálatokat végző szakemberek neve, szakja, a 

vizsgálat kezdetének időpontja, de a ráfordított idő nem. Úgy a pszichológusok, mint a 

gyógypedagógusok esetében a létszám alultervezett, ugyanakkor megjegyezendő, hogy egyéb 

szakszolgálati feladat nem látszik a tervezésben. A tagintézmény nyitvatartását a szakemberek 

munkakezdése nem követi. 

4. Jegyzőkönyv-Emlékeztető: „Jegyzőkönyv” címmel készülnek. Mindhárom jegyzőkönyv 

teljes mértékben megfelel az elvárásoknak, alakilag és formailag rendben vannak. 

 

 

8. A tagintézmény eredményesség mérésének megállapításai: 

 

Korai fejlesztés 

 
A korai fejlesztésben ellátott gyermeklétszám: 4 fő 
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Ebből: - 25 %; + 75 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 1 1 2 0 

% 0 25 25 50 0 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Logopédiai ellátás 

 
A logopédiai ellátásban résztvevő gyermeklétszám: 87 fő 

Ebből: -15 %; + 85 %  

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünet-

mentes 

Fő 2 11 28 26 20 

% 2 13 32 30 23 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Nevelési tanácsadás (pszichológiai és gyógy/fejlesztőpedagógiai gondozás) 

 
Nevelési tanácsadás keretében ellátott gyermeklétszám: 151 fő 

Ebből: - 14 %; + 86 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmen-

tes 

Fő 3 18 57 41 32 

% 2 12 38 27 21 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 
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Szakértői bizottsági tevékenység  

 
Szakértői bizottsági vizsgálatok száma: 16 fő 

Ebből: - 0 %; + 100 % 

 Határidőre elkészült Határidőre nem készült el 

Fő 16 0 

% 100 0 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

9. Az elégedettség-mérés eredményei: 

A gyógytestnevelés terén végzett elégedettség mérés  

Az elégedettség mérés a feladatellátás hiánya miatt (szakember hiány) nem valósult meg, így 

adatszolgáltatást nem áll módunkban nyújtani. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények 

körében 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézmény a szakértői bizottsági 

tevékenység terén együttműködik. A kérdőívet 18 partnerintézmény közül összesen 9 töltötte 

ki. 

 

 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

információár

amlással. 

Elégedett 

vagyok a 

szakértői 

vélemények 

információtartal

mának 

felhasználhatósá

gával 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem és 

a szakértői 

bizottság közötti 

együttműködéss

el: Elérhetőség 

terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem és 

a szakértői 

bizottság közötti 

együttműködés-

sel: 

Kapcsolattartás 

terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem és 

a szakértői 

bizottság közötti 

együttműködés-

sel: 

Problémakezelé

s terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem és 

a szakértői 

bizottság közötti 

együttműködés-

sel:Szakmai 

segítségnyújtás 

terén 

 

Átlag 4,00 3,89 3,89 3,89 3,78 3,78 

100%

0%

Határidőre elkészült

Határidőre nem
készült el
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108. ábra: A JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

Kifejtés, elemzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított szakértő bizottsági 

tevékenységgel elégedettek a megkérdezett intézmények. A szakterülettel való elégedettségük 

átlagos értéke 3,87. Az intézmény és a szakértői bizottság közötti információ áramlással minden 

válaszadó 100% elégedett. Fejlesztendő terület a viszonylag alacsonyabb (3,78) értéket kapott 

a problémakezelés és a szakmai segítségnyújtás, valamint a partnerintézményektől kapott 

visszajelzések mennyiségének növelése. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenységterén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézmény szakértői bizottsági tevékenység 

szolgáltatásban részesültek. Összesen 20 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet, ebből 

értékelhető 17 kérdőív. 3 esetben téves kitöltés történt. 

17 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

A vizsgálatra 

történő 

behívásról 

szóló értesítés 

érthető volt 

A vizsgálati 

környezettel 

elégedett 

voltam. 

Az előzetes 

tájékoztatásban 

a vizsgálat 

folyamatáról 

elegendő 

A szakemberek 

hozzáállásával 

elégedett 

voltam. 

A vizsgálat 

segített abban, 

hogy újabb 

információt 

szerezzek 

A vizsgálat 

eredményéről 

pontos, 

részletes, 

érthető 

4,00
3,89 3,89 3,89

3,78 3,78
Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
információáramlással.

Elégedett vagyok a szakértői
vélemények információtartalmának
felhasználhatóságával

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Elérhetőség terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Kapcsolattartás
terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Problémakezelés
terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Szakmai
segítségnyújtás terén
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információt 

kaptam. 

gyermekem 

képességeiről. 

tájékoztatást 

kaptam. 

Átlag 4,00 3,94 3,94 4,00 3,88 3,94 

 

 
109. ábra: A JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

Kifejtés, elemzés 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított szakértői bizottsági 

tevékenységgel elégedettek a megkérdezett szülők. A szolgáltatással való elégedettségük 

átlagos értéke 3,93. Magas értéket kapott (4) a vizsgálatra történő behívó értesítő érthetősége 

és a szakemberek hozzáállása.  

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy tanuló sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem 

áll módunkban nyújtani. A mérés időszakában 14 éven aluli tanulók/gyermekek vizsgálata 

történt meg. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett elégedettség mérés 

a partnerintézmények körében 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézménye a kiemelten tehetséges 

gyermekek és tanulók gondozása terén együttműködik. A kérdőívet összesen 1 

partnerintézménynek küldtük ki, a kérdőívet az intézmény nem töltötte ki, így adatszolgáltatást 

nem áll módunkban nyújtani. 

 

4,00 3,94 3,94 4,00
3,88 3,94

A vizsgálatra történő behívásról szóló
értesítés érthető volt

A vizsgálati környezettel elégedett
voltam.

Az előzetes tájékoztatásban a
vizsgálat folyamatáról elegendő
információt kaptam.

A szakemberek hozzáállásával
elégedett voltam.

A vizsgálat segített abban, hogy
újabb információt szerezzek
gyermekem képességeiről.

A vizsgálat eredményéről pontos,
részletes, érthető tájékoztatást
kaptam.
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Az elégedettség mérés időszakban egy partnerintézménynél történt meg a tehetségszűrés, a 

csoportos ellátás szervezése történt. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett szülői elégedettség 

mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézményében tehetség tanácsadás 

szolgáltatásban részesültek. Összesen 11 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

Az igénybe vett szolgáltatások igénybevétele az alábbiak szerint valósult meg: 

 

 
110. ábra: A JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézményben a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

esetén az igénybe vett szolgáltatások megoszlása 

Kifejtés, elemzés: 

Az igénybe vett szolgáltatások tekintetében elmondható, hogy a legmagasabb arányban a 

tanácsadások száma szerepel ezen a téren, a tanulók tehetségazonosítására nem érkezett igény, 

a pandémiás helyzet miatt nem történt rendezvényszervezés tagintézményünk által. 

 

11 db 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása tevékenységre 

vonatkozóan Szülők részére 

 

Elegendő 

információt kaptam a 

kérdésemre 

Segítséget kaptam 

ahhoz, hogy hogyan 

foglalkozzak a 

gyermekemmel 

Felvilágosítást 

kaptam a gyermekem 

képességéről 

Segítséget kaptam 

abban, hogy helyes 

döntést hozzak a 

gyermekemről 

A tanácsadás 

hasznos volt 

Átlag: 4,00 3,73 4,00 3,73 3,73 

11

00

tanácsadás tanuló tehetségazonosítása rendezvény látogatása
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111. ábra: A JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

Kifejtés, elemzés 

Tagintézményünk egy intézményben végezte el a tehetségszűrést (szakember hiány, pandémia), 

tehetségazonosítás, önismereti csoport vezetése a mérési időszakig nem történt meg. 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított tevékenységgel 

elégedettek a megkérdezett szülők. A szakterülettel való elégedettségük átlagos értéke 3,84. 

Az elégedettségre vonatkozó kérdések tekintetében a szülők a megfelelő tájékoztatást, valamint 

a gyermekük képességére vonatkozó felvilágosítás értékelték kimagasló területnek (4). Magas 

érteket kapott a segítségadás formájának meghatározása a szakemberek részéről a szülők felé 

intézményi szinten, valamint a tanácsadás hasznossága. A segítségnyújtás a szülői 

foglalkoztatással kapcsolatban, a tanácsadás hasznossága, valamint a helyes döntéshozatalban 

való segítségnyújtás további erősítendő célterületként határozható meg. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

 

 

 

VI.9 A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény és Fegyverneki Telephely 

Szabó Judit 

tagintézmény-igazgató 

Szabó Ildikó 

tagintézményigazgató-helyettes 

 

 

1. A tagintézmény és telephely személyi feltételeinek leírása:  

 

Tagintézmény 

A tanév folyamán új kolléga nem érkezett hozzánk és távozó kolléga sincs. 1 fő kivételével, aki 

2021 szeptemberében kezdi meg a képzést, mindenki szakvizsgázott. 

Jelenlegi alkalmazotti létszám 

2 fő pszichológus 

2 fő logopédus-gyógypedagógus (oligofrénpedagógia szakos) 

4 fő gyógypedagógus 

- 1 fő oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, vezető 

4,00
3,73

4,00
3,73 3,73 Elegendő információt kaptam a

kérdésemre

Segítséget kaptam ahhoz, hogy
hogyan foglalkozzak a gyermekemmel

Felvilágosítást kaptam a gyermekem
képességéről

Segítséget kaptam abban, hogy helyes
döntést hozzak a gyermekemről

A tanácsadás hasznos volt
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- 1 fő értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus 

- 1 fő tanulásban és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos, e mellett nyelv és 

beszédfejlesztő pedagógus 

- 1 fő tanulásban és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos, valamint 

szometopedagógia szakos gyógypedagógus 

2 fő fejlesztőpedagógus 

1 fő gyógytestnevelő 

1 fő tehetségkoordinátor (heti 11 órában) 

1 fő szakszolgálati titkár 

1 fő takarító (napi 4 órában)  

 Megbízással 

 2 fő gyógytestnevelő 

 

Telephely 

A tanév folyamán nem érkezett új kolléga, és távozás sem volt.  

Jelenlegi alkalmazotti létszám 

3 fő főállású gyógypedagógus: 

- 1 fő szakvizsgázott oligofrénpedagógia – pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, 

vezető 

- 1 fő szakvizsgázott tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, 

okleveles tehetségfejlesztő tanár 

- 1 fő szakvizsgázott tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus 

1 fő szakvizsgázott logopédus-gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája) 

1 fő szakvizsgázott főállású pszichológus  

1 fő szakszolgálatit titkár (napi 4 órában ellátja a takarítási feladatokat is) 

 

Megbízással 

1 fő szakvizsgázott logopédus-gyógypedagógus (oligofrénpedagógia – pszichopedagógia 

szakos) 

2 fő logopédus-gyógypedagógus (oligofrénpedagógia szakos) 

 

2. A tagintézmény és telephely tárgyi feltételeinek leírása: 

Tagintézmény 

A tanév folyamán 5 laptoppal gazdagodtunk, így mindenkinek biztosítani tudjuk az eszközt, 

aki igényelte. A pszichés gondozás eszköztára is bővült a következőkkel: gyermek és felnőtt 

PFT teszt, COPE és RESILIO OH-kártyacsomag, Az érzelmek birodalma társasjáték, Viva 

Montanya együttműködési társasjáték 

A napi kényelmünket segíti egy kis hűtő, egy kávéfőző és egy mosógép, ami az ősszel került 

beszerzésre. Irodánk egy irattári helyiséggel bővült, tárolási célra pedig kaptunk egy 

mobilgarázst, ezáltal a túlzsúfoltság némileg enyhült. Az épület akadálymentesítése továbbra is 

feladat, valamint a talaj mozgásából adódóan több helyen repedések vannak a falakon, ezért a 

fal javítása és festése is szükségessé vált.  

 

Telephely 

A telephely tárgyi feltételei a tanév során tovább javultak. Az EFOP 3.1.6 pályázat beszerzése 

révén újabb, kis értékű eszközökkel lettünk gazdagabbak, valamint a Bayley III vizsgálóeljárást 

is megkaptuk. Lehetőségünk volt laptop igénylésre, így két eszközzel javult az ellátottságunk a 

tankerületi beszerzésnek köszönhetően, valamint egy hűtőszekrény vásárlási lehetősége is 

hozzájárult az alkalmazotti közösség munkakörülményeinek jobbá tételéhez. A tanév, de a 
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szakszolgálati működés eddigi legnagyobb tankerületi beruházása a telephely ablakainak 

cseréje, mely által a korábbi, már veszélyesnek ítélhető ablakok eltávolításra kerülnek 

augusztus végén. Az új, esztétikus műanyag nyílászárók a későbbiekben a fűtés 

gazdaságosabbá válását is szolgálni fogják. A tároló helyiségünk szűkös a kartonok valamint a 

tisztító- és egyéb szerek tárolására, az utánrendeléskor mindezt szem előtt kell tartanunk. A 

három évvel ezelőtt leselejtezett bútorzat nem került még elszállításra, tárolásuk jelentős 

problémát okoz. 

A munkavédelmi előírásoknak megfelelően az őszi időszakban átvizsgáltuk az épületet. 

 

3. Szakszolgálati feladatellátás szakterületenkénti beszámolója 

          

3.1 Korai fejlesztés 

Tagintézmény 

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

0 fő) 

 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén 

 A szülők bevonása nagyon eredményes volt, a kommunikáció és a kapcsolattartás 

folyamatosan megvalósult.  

 Kihívásokkal teli esetek ellenére eredményesen tudtunk dolgozni, előre haladni. A 

foglalkozásokon való rendszeres megjelenés, és az otthon végzett fejlesztő gyakorlatok 

pozitívumokként visszatükröződtek gyermekek állapotában.  

 Lelkiismeretes, precíz munkát segítették az esetmegbeszélések, konferenciák, terápiás 

órákon való hospitálások. 

 Negatívum: a pandémiás helyzet miatt a gyermekek sokat hiányoztak. 

 

Telephely 

A korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 1 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan, várólistás 

0 fő) 

 

Sikerek a korai fejlesztés terén 

 Az ellátási körzetünkben élő korai fejlesztést igénylő gyermekek közül infrastruktúra és 

szakemberhiány miatt a mozgásfejlesztést igénylő klienseket nem tudjuk helyben ellátni, 

fejlesztésüket a Törökszentmiklósi Tagintézmény biztosítja.  

 A telephelyen ellátott kisgyermek fejlesztését az online időszak elején kezdtük meg, majd 

kontakt ellátásban folytattuk. Siker, hogy a szülő aktívan együttműködött a szakemberrel 

mind az online mind pedig a kontakt ellátás időszakában gyermeke fejlődésének 

érdekében.  

 

3.2 Logopédiai ellátás 

Tagintézmény 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 122 fő, tanácsadásba vont: 5 fő, (ellátatlan, 

várólistás 12 fő) 

 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén 

 Az 5 évesek szűrését a hiányzások, valamint a csoport és óvodabezárások mellett is 

sikerült elvégeznünk. 
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 Akadályozó tényező volt a, hogy a település óvodáiban a szülő otthon tarthatta gyermekét 

a járványügyi helyzetre tekintettel, illetve egyes tünetek megjelenésekor 10 napra azonnal 

kiírták a gyermekeket. A logopédiai ellátás így sok esetben elmaradt, rendszertelen volt. 

 Az év végi statisztika azt mutatja, hogy a tanköteles gyermekek közül több gyermek megy 

úgy el az iskolába, hogy beszédhibája nem szűnt meg. A velük való további terápiára fel 

kell készülnünk, hiszen az iskolákban nincs logopédus csak az SNI ellátásra. 

 

Telephely 

A logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 100 fő, tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan, 

várólistás 2 fő). Tanév végén értékelést kapott 92 fő, év közben elköltözés, illetve SNI státuszba 

kerülés miatt a létszám 8 fővel csökkent. 

 

Elvégzett SZÓL-E? szűrés: 112 fő Részletes logopédiai vizsgálat: 91 fő 

 

Sikerek a logopédiai ellátás terén 

 A logopédus kollégák rutinosan végezték a szűréseket, vizsgálatokat, majd a csoportok 

kialakítását is.  

 A csoportos terápiák általában 3-4 fős csoportokban történtek.  

 A gyerekek szívesen vettek részt a foglalkozásokon, zömében javulás regisztrálható a 

beszéd állapotában. 

 Az óvodapedagógusok együttműködőek, a problémákat jelzik, tanácsot kérnek az óvodai 

megsegítéshez. 

 Vannak érdeklődő, aktív szülők is, akik igyekvőek az otthoni rendszeres gyakorlásban, 

mely a gyermek beszédfejlődésében tetten is érhető. 

 

Nehézségek a logopédiai ellátás terén 

 Még mindig több az érdektelen szülő, akik gyermekükkel otthon nem gyakorolnak, így a 

fejlődés is lassabb ütemű. 

 A munka zökkenőmentes és további magas színvonalú végzéséhez elkerülhetetlen 

továbbra is a fogyóeszközök pótlása (minőségi fénymásolópapír, minőségi színes ceruza, 

ragasztó stb…). 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

Tagintézmény 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 284 fő, 

tanácsadásba vont: 8 fő, (ellátatlan, várólistás 9 fő) 

Ebből pszichológiai gondozás:  94 fő 

Ebből gyógypedagógiai ellátás: 65 fő (ebből 21 fő KOFA szűrés alapján ellátva) 

Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás:     125 fő (ebből 25 fő KOFA szűrés alapján ellátva) 

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén 

Sikerek 

Gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai ellátás 

 Prevenciós ellátásban, és a 3 éves jelentős nyelvi késést mutató gyermekek fejlesztésében 

az óvónőkkel és a szülőkkel egyre jobb partneri kapcsolatot sikerül kialakítani. 

 3 éves jelentős nyelvi késést mutató gyermekek ellátását igen magas számban tudtuk 

megkezdeni. A beszédindítást nyelv és beszédfejlesztő pedagógusok, és 
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gyógypedagógusok végezték, mely 17 gyermek esetében hangsúlyosan 

mozgásfejlesztéssel is kiegészült. 

 a gyerekek motiváltak, a foglalkozásokat nagyon várják, a napi rutintól eltérő feladatok 

inspirálóan hatnak rájuk. Örömmel vesznek részt a kreatív vagy a mozgásos feladatokban. 

Pszichológiai gondozás 

 Könnyebb volt az időpontegyeztetés a szülőkkel, gyerekekkel elsősorban az iskola 

bezárásának időszakában, ez különösen a nehezen elérhető középiskolás korosztálynál 

volt fontos. 

 Az online időszak eszköztára beépült a kontakt ellátásba. 

 A két pszichológus szervezetten, jól kommunikálva tudott dolgozni közös eseteiken (pl. 

iskolai bullying két szereplőjével párhuzamos munka) 

 A krízishelyzeteket (pl. gyászesetek, kamasz-krízis) azonnal sikerült orvosolni. 

 Megnőtt a beszédproblémás gyerekek száma (nem beszélő, dadogó, levegőt kapkodó, 

stb.), az ő ellátásuk azonban hatékonyabbá vált, főleg az alacsony életkorban megkezdődő 

team-ellátás miatt. 

 A pszichiáterek indokoltnak találták azon gyerekek ellátását, akiket küldtünk hozzájuk.  

 

 

Nehézségek 

 A sok betegség, illetve annak gyanúja miatt, valamint a Covid-fertőzés miatti félelem 

kapcsán a gyerekek nagyon sokat hiányoztak az óvodából, így fejlesztő foglalkozáson 

való részvétel sok esetben rendszertelenné vált. 

 Az esetek jellegét befolyásolta a vírushelyzet. Több klienst kellett tovább küldenünk 

serdülőambulancia, gyermekpszichiátria, gyermekjólét irányába. 

 A maszkviselés egyeseknél pánik tüneteket provokált, főleg kamaszoknál. 

 Az online tevékenységformából a visszaállás a nyár elején nagy gondot okozott, sokan 

nem jelentek meg az alkalmakon, kifejezetten sok volt a hiányzó. 

 Az óvodapedagógusok az egyre problémásabb csoportösszetétel, és túlterheltség miatt 

kezdenek ellenállóak lenni egy-egy nehezebb gyerek csoportba illesztésével, vele való 

többlet foglalkozással, javaslatok elfogadásával kapcsolatosan 

 Az óvodai-iskolai online időszakok miatt a gyerekek mentális, kognitív képességei, 

állapota egyértelműen romlott egyre súlyosabb problémákkal próbálnak hozzánk 

bejelentkezni (obszesszív-kompulzív zavar, major depresszió), továbbra is hozzánk 

irányítja őket a gyermekorvos/más szakember 

 A gyermekjólét és a gyámügy ismételten igazságügyi szakértői ill. egészségügyi terepen 

klinikusi kompetenciát igénylő feladatokat próbál nekünk delegálni, küldik hozzánk a 

szülőket. 

 

Telephely 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 129 fő, 

tanácsadásba vont: 0 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Ebből pszichológiai gondozás: 36 

Ebből gyógypedagógiai ellátás: 93 

Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 0 

Tanév végén értékelést kapott 121 fő, elköltözés, illetve SNI státusz miatt a létszám 8 fővel 

csökkent. 
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Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén 

Sikerek 

 Az ellátott intézmények pedagógusaival építő jellegű, jó kapcsolatot ápolunk. 

 A gyerekek szeretik a foglalkozásokat, szívesen vesznek részt. 

 A pszichés gondozást igénylő kliensek mindegyikénél meg tudtuk kezdeni az ellátást. 

 Számos krízishelyzet adódott, nemcsak a mi ellátási körzetünkben, melyeket sikerült 

megfelelően a kellő mederben tartani 

 

Nehézségek 

 A foglalkozások megszervezése nehezített az óvodai programok miatt, de megoldható. 

 A fejlesztő helyiségek adottsága egyes óvodákban nem kedvező pl. a 

mozgásfejlesztésnek. 

 A szülőkkel való kapcsolattartás nehezen volt megvalósítható, melyet tovább rontott a 

pandémiás helyzet is. 

 A pszichés gondozás megszervezése a gyermekek iskolai délutánig tartó órarendje miatt 

nehezített. 

 Megszaporodott az iskolai kortárs bántalmazások száma, több esetünk óvoda- illetve 

iskolapszichológusi kompetencia 

 Az online ellátás alatt megnövekedett a pszichés problémákat mutató fiatalok száma 

(pánik, depresszió, evészavar stb.), többüket szakorvosi rendelésre irányítottuk 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tagintézmény 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 2 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 14 fő, (ellátatlan, várólistás 16 fő) 

Tehetségkoordinációba vont intézmény: 5, pedagógus: 12, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma: 13. 

5 iskolában összesen 177 tanuló tehetségszűrése valósult meg a tanév folyamán. E mellett 

tehetséggondozó és más szakemberekkel (belső kapcsolatok) 39 alkalommal került sor szakmai 

megbeszélésre. Külső szakmai szervezetekkel 6 alkalommal történt kapcsolatfelvétel, 

konzultáció. Szakmai napon, konferencián, továbbképzésen 11 alkalommal vett részt a 

szakember. 

 

Sikerek és nehézségek a tehetség-azonosítás, - gondozás és –koordináció terén 

 Az igazgatókkal nagyon jó az együttműködés. Az intézmények minden évben igénylik, 

jónak és hasznosnak tartják a munkájuk kapcsán a tehetséggondozás ellátására kialakított 

rendszert, mind a bemeneti mérést (a 4 vagy az 5. évfolyamon), mind a kimeneti mérést 

a (7. és/vagy a 8. évfolyamon). Az azonosításra küldött tanulókat és az önismereti 

csoportok indítását is eredményesnek tartják.  

 Nehézség: az egyeztetések az intézményben dolgozó pedagógussal, osztálytanítókkal az 

eredmények megbeszélése, nem minden intézményben megy gördülékenyen, a 

különböző iskolai kötelezettségek miatt nehéz megfelelő időpontot találni.    

 

Telephely 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 0 fő, (ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 6 fő, (ellátatlan 0 fő, várólistás 0 fő) 

Tehetségkoordinációba vont intézmény: 2, pedagógus: 9, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma: 19 
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Tehetség-szűrésbe vont gyermeklétszám: 60 fő, szülő: 14 

Szakszolgálati tehetségkoordinátorok konzultációjában résztvevők száma 3 fő, 

tehetségkoordinációs konzultációk száma: 16 

 

2 iskolában 60 tanuló tehetségszűrése valósult meg, tehetségkonzultációk száma 

tehetségkoordinátorokkal és pedagógusokkal összesen a tanév során 37 alkalommal valósult 

meg. 

 

Sikerek  

 A tehetségszűrésben résztvevő intézmény vezetőinek, kapcsolattartóinak és a szűrésben 

résztvevő gyermekek osztályfőnökeinek rugalmas, támogató hozzáállása a szűrés 

megszervezésében és kivitelezésében. 

 A szűrések eredményeihez való pozitív, megerősítő hozzáállás jellemző volt mind a 

szülők mind pedig az osztályfőnökök részről. 

 A meglévő kapcsolatok ápolásának lehetőségei.  

 Szakmai nap terhére online konferencián, képzéseken való részvétel lehetősége. 

 

Nehézségek  

 Nehézségbe ütközött a tehetségszűrés elindítása és kivitelezése.  

 Az ígért segítségek/megbeszélések/egyeztetések csak részben valósultak meg, 

visszajelzés, megerősítés nem történt. 

 A szűrés eredményéről való tájékoztatás során gondot okozott a szülők elérése, illetve 

több szülő passzív hozzáállása. 

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Tagintézmény 

Vizsgálatok száma:161, ebből aktuális állapot: 70 fő, felülvizsgálat: 91 fő várólistás: 18 fő 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 23 fő 

A várólistán szereplők vizsgálati kérelmei a nyár folyamán érkeztek, így előre nem volt 

tervezhető. Megkezdődött, de nem zárult le a vizsgálat 6 fő esetében. 4 gyermeknél orvosi 

leletre várunk. 

 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén  

 Mind az OH kirendelésre végzett vizsgálatok, mind a dokumentumelemzéssel készült 

felülvizsgálatok lebonyolítása sokkal gördülékenyebb volt, mint előző évben. 

 Egyre bonyolultabb és összetettebb esetek kerülnek a vizsgáló szakemberekhez, 

melyeknek jelentős része komolyabb szakorvosi vizsgálatot is igényel. A vizsgálatok 

elvégzését a pandémiás helyzet is lassítja, de a szülők egyrésze sem veszi komolyan 

ezeknek a vizsgálatoknak a fontosságát. 

 Az intézmények nem veszik figyelembe, hogy a pandémiás helyzet miatt (bezárások, 

karantén, megbetegedések) az 1. és 2. évfolyamos gyermekek kontakt oktatása 

gyakorlatilag alig valósult meg, a tapasztalható elmaradásokat tanulási problémaként 

kezelik, és küldik a gyerekeket vizsgálatra. 

 Ebben a tanévben június végén és júliusban is érkeztek új vizsgálati kérelmek és 

kontrollkérelmek is, akiket elfelejtettek időben felterjeszteni, ez a nyári épületátalakítási 

munkálatok és a kollégák szabadságolása miatt nehézséget okoz számunkra. Az indoklás 

az volt, hogy a szülővel most tudták aláíratni a vizsgálati kérelmeket. 
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Telephely 

Vizsgálatok száma:118, ebből aktuális állapot: 62, felülvizsgálat: 56 várólistás: 1 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 13 

 

11 esetben megkezdtük a vizsgálatokat, melyből 1 esetben az első, 7 esetben az ismételt 

behívásra sem jelent meg a szülő gyermekével, illetve egy felülvizsgálati kérelem a nyári 

szabadságolás előtt érkezett, ő várólistán van, vizsgálatát augusztus hónap utolsó hetében 

elvégezzük, behívása megtörtént. Valamint 2 BTMN kontrollvizsgálat tankerületi eljárás során 

történő vizsgálatát is akkorra kezdeményeztük. A további tankerületi behívások szeptembertől 

kerülnek folyamatosan ütemezésre, ezek mindegyike alapvizsgálat. 3 elvégzett vizsgálat 

esetében várunk szakorvosi, illetve hallásvizsgálati eredményre.  

Így összesen 14 vizsgálat van, mely ütemezésre, illetve lezárásra vár.  

 

Sikerek 

 A hivatalból történő felülvizsgálatokat el tudtuk végezni a tanév végéig.  

 A jogszabály által előírt határidőket tudtuk tartani, kivéve a pandémia ideje alatt 

beérkezett alapvizsgálatokat. 

 Az OH kirendelések alapján végzett vizsgálatokat is határidőre elvégeztük. 

 Minden korosztály számára rendelkezünk pszichológiai teszttel. 

 A vizsgálaton való megjelenést az intézmények jelentősen segítették a szülők 

felkeresésével, a vizsgálaton való megjelenés szükségességének nyomatékosításával.  

 Eredményes az együttműködés a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat családgondozóival. 

 

Nehézségek  

 Sajnos még mindig akadnak hiányosan kitöltött felterjesztések. 

 Gyakori volt az első illetve az ismételt vizsgálati időpontban való meg nem jelenés. 

 A diagnosztizálást az alsó tagozatos, főként 1-2. osztályosoknál megnehezíti a pandémiás 

időszak online oktatása, az ismerethiány, elmaradás miatt is vizsgálatokat kérnek, 

megnehezíti a diagnosztizálást 

 Sok energiát igényel a pontos diagnózis megállapításához szükséges szakorvosi 

vizsgálatok, illetve hallásvizsgálat elvégeztetése, a szülők több esetben nem érzik a 

probléma fontosságát. 

 Az online időszak előtti hetekben, illetve az alatt magas számban érkezetek alapvizsgálati 

kérelmek. 

 Több összetett, komplex ártalommal érkező klienst vizsgáltunk, a diagnosztizálás és 

fejlesztés egyre nagyobb komplexitást és szakértelmet kíván. 

 

3.6 Gyógytestnevelés 

Tagintézmény 

A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 135 fő, (ellátatlan 61 fő) 

 

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén  

 A Tiszatenyői Szent István Általános Iskolában és a Kengyeli Kossuth Lajos Általános 

Iskolában – a járvány miatti online oktatástól eltekintve – a szokott rendben, délutáni 

külön időpontokban zajlottak a gyógytestnevelés órák. Sikert jelent, hogy bár ezek az 

órák az 5 testnevelés órán felül vannak, a hiányzás mégis alacsony, a gyerekek aktívak. 
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 A Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolájában és a Bercsényi Miklós 

Katolikus Gimnáziumban megbízással, heti 2 órában el tudtuk látni a tanulókat. 

 A Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában csak az első 

félévben tudtunk kontaktórákat tartani, mert február 1-től az iskola tanulóit 7 telephelyre 

költöztették szét az elkezdődött felújítási munkálatok miatt. Sajnos ezeken a helyeken 

nem tudtak termet biztosítani, így a 2. félévben online oktatás folyt, amelynek a hatásfoka 

elmarad a jelenléti foglalkozásokétól. 

 Szakemberhiány miatt, csak heti 2 órában tudunk ellátást biztosítani, de még így is 

ellátatlan részben a Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola, és nem tudtunk szakembert megbízni a Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola 

kiszűrt tanulóinak ellátására sem. 

 

Telephely 

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

 

A telephelyen az idei tanévben sem volt gyógytestnevelés feladatellátás, mert az 

igényfelméréskor az intézmények nem jeleztek ellátandó tanulót. 

 

3.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

 

A Tagintézmény és a Telephely ellátási területén, nincs óvoda-, és iskolapszichológus, így a 

koordináció sem valósulhat meg. 

 

4. Egyéb tevékenységek: 

 

4.1 Tagintézményi és telephelyi, megvalósult pályázati programok a 2020/2021. tanévben 

Tagintézmény 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Rendezvény 

célcsoportja 

Megvalósí-

tók 

Résztve 

vők  

száma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Mini záró 

konferencia 

2020.12.07. Tagintéz-

mény 

dolgozói 

Szabó 

Judit 

Kóródi 

Anikó 

Hoppál 

Imréné 

12 fő A pályázati 

megvalósított 

programok 

hasznosulásának, a 

képzésekből 

származó ismeretek 

felhasználásának 

sikerei, az 

eszközbeszerzések 

pozitívumai 

áttekintésre 

kerültek, az 

élmények 

felidéződtek. 
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Telephely 

Ssz Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Rendezvény 

célcsoportja 

Megval

ósítók 

Résztve 

vők  

száma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Visszatekintő 2020.11.20. a telephely 

alkalmazotti 

közössége 

Szabó 

Ildikó 

Szabó 

János 

5 fő A rendezvény 

keretében össze-

foglalóan áttekin-

tettük az elmúlt 3 

év sikereit, nehéz-

ségeit, számot 

vetettünk a tárgyi 

és szakmai fejlő-

désről. 

 

4.2 Tagintézményi és telephelyi saját programok a 2020/2021. tanévben 

Tagintézmény 

A vírushelyzet idejére meghozott rendkívüli intézkedések miatt a tervezett programok 

megvalósítása elmaradt. Csak a pedagógusnapot ünnepelhettük meg, meg. 

 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso – 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Pedagógusnap 2021.06.25 Tagintézm

ény 

dolgozói 

Orosz 

Máténé 

Takács Edit 

Szabó Judit 

12 fő Nagyon jó 

hangulatú 

rendezvény 

volt, minden 

ételt közösen 

készítettünk, 

a pandémiás 

helyzet miatt 

fellazult 

személyes 

kapcsolatokat 

sikerült 

megerősíteni. 

 

Telephely 

A vírushelyzet idejére meghozott rendkívüli intézkedések miatt a tervezett programok 

megvalósítása elmaradt. A karácsonyt és a pedagógusnapot ünnepeltük meg. 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Célcso – 

portja 

Megvalósí 

tók 

Résztve 

vők 

létszá 

ma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Karácsonyi 

ünnepi ebéd 

2020.12.18. telephely 

alkalma-

zottai 

telephely 

alkalma-

zottai 

6 fő jó hangulat-

ban eltöltött 

délután kere-

tében össze-
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geztük a 

szeptembertő

l eltelt idő-

szak eredmé-

nyeit, zártuk 

az évet 

2. Pedagógus-

napi 

ünnepség 

2021.06.16. telephely 

alkalma-

zottai 

telephely 

alkalma-

zottai 

6 fő kellemes 

hangulatban, 

értekezlet 

keretén belül 

összegeztük a 

tanév 

tapasztalatait, 

majd finom 

ebéd mellett 

hosszas 

beszélgetésse

l zártuk a 

napot 

 

4.3 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2020/2021. tanévben 

Tagintézmény 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. Tiszafüredi 

Tagintézmény 

látogatás 

2020. 

10.08. 

Récziné 

Halmai 

Hédi 

tapasztalatcsere 

2. Zárókonferencia 

EFOP 3.1.6 

2020. 

12.16 

Szabó Judit A pályázat megvalósításának 

áttekintése, tapasztalatai, 

eredményei, hasznos informá-

ciókkal szolgált a jövőre 

vonatkozóan is. 

3. Családbarát Ország 

Nonprofit 

Közhasznú Kft. és 

SE Pető András 

Pedagógiai 

Intézete rendezett 

workshop 

2021. 

03.23 

Juhász Olga 

Fehér 

Henriett 

Az esemény az EFOP-1.9.5-

VEKOP-16-2016-00001 azono-

sítószámú. A korai gyermekkori 

intervenció ágazatközi fejlesztése" 

elnevezésű kiemelt projekt 

szervezésében kerül megren-

dezésre a Családbarát Ország 

Nonprofit Közhasznú Kft (CSBO) 

által. A program szervezői: CSBO 

és Semmelweis Egyetem Pető 

András Pedagógiai Intézete. 

érdekes előadásokat hallgattunk, 

hasznos szakmai információt 

kaptunk a gyermek fejlődésbeli 
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rendellenességének felismerséről, 

fejlődésének nyomonkövetéséről 

4. KRE TFK: 

Tehetségeink 

gazdagítása: (6 óra) 

2021. 

03.30. 

04.20, 

05.18. 

Orosz 

Máténé 

Olyan segítő konkrét teszteket 

kaptunk, amelyek az 

azonosításban és szűrésben jól 

használhatóak. 

5. Pályaorientációs 

online konferencia  

2021. 

06. 

14. 

Stefán 

Edina 

Szabó Judit 

Orosz 

Máténé 

Átfogó képet kaphattunk a 

továbbtanulást segítő különböző 

programokról, rendezvényekről, 

internetes felületekről, 

lehetőségekről 

6. A tehetségészlelés és 

tehetségfejlesztés 

lehetőségei az 

iskolában 

2020. 

11.19-

11.27 

Orosz 

Máténé 

Gyermekközpontú képzés során az 

iskolai tehetségészlelés és 

fejlesztés lehetőségeinek 

megismerése, módszertani 

tudásbővítés 

 

Telephely 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztve-

vők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. Hősök tere online 

képzés 

2020.10.12. Csíkné 

Gábli 

Erika 

az iskolai bántalmazás meg-

előzéséhez, kezeléséhez adott jó 

ötleteket, eszközöket, valamint a 

gyermekek (de akár felnőttek) 

önbecsülésének, önbizalmának 

erősítését elősegítő gyakorlatokat 

ismerhették meg a résztvevők. 

2. A tehetségészlelés és 

tehetségfejlesztés 

lehetőségei az 

iskolában 30 óra-

online képzés 

2020.11.19.

-11.27. 

Varga 

Mária 

Szabó 

Ildikó 

Gyermekközpontú képzés során az 

iskolai tehetségészlelés és 

fejlesztés lehetőségeinek megis-

merése, módszertani tudásbővítés 

3. Záró konferencia – 

EFOP 3.1.6-16 

2020.12.16. Szabó 

Ildikó 

A pályázat megvalósításának 

tapasztalatai, hozadéka, összegző 

visszatekintés. 

4. A fejlődésbeli 

rendellenességek 

felismerése, illetve a 

gyermek 

fejlődésének nyomon 

követése-online 

konferencia 

2021.03.27. Varga 

Mária 

Szakmai ismeretek bővítése, az új 

„iskolaérettségi” vizsgálat bemu-

tatása videós anyaggal támogatva 

5. Tehetségeink 

gazdagítása-online 

előadássorozat 

2021.03.30.,

04.20.,05.18

. 

Varga 

Mária 

Gyakorlatorientált képzés, szak-

mai anyagok közre bocsátása 
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6. Keresd a tehetséget!-

online konferencia 

2021.04.13-

15. 

Varga 

Mária 

Látókör bővítése, a tehetség-

felismerés, azonosítás és gondozás 

lehetőségei 

7. Információbiztonság 

a pedagógusok 

mindennapi 

munkájában-online 

2021.04.19. Szabó 

János 

Az adathalászattól a vírusokig 

terjedő veszélyforrások bemuta-

tása, melyek a személyes 

adatainkat veszélyeztethetik. 

8. Digitális rajztábla 

nemcsak rajzórán-

online 

2021.04.22. Szabó 

János 

A digitális rajztábla lehetséges 

felhasználási módjai- az eszköz 

használata a tanórák vezetésében, 

a különböző szemléltető anyagok, 

összefüggések modellezésében, 

dokumentációk, feladatlapok sze-

rkesztésében. 

6. Szakmaközi 

konferencia - Csorba 

Mikro-térségi 

Szociális 

Alapszolgáltatási 

Központ 

2021.05.13. Szabó 

Ildikó 

Éves összefoglaló értékelés, 

beszámoló a gyermekvédelmi 

jelzőrendszer működéséről, 

tapasztalatcsere, a következő évi 

találkozók tematikájának meg-

beszélése. 

10. A pályaorientáció 

horizontjai – online 

konferencia 

2021.06.14. Szabó 

Ildikó 

Pályaorientáció területei, lehető-

ségek, innovációk megismerése a 

témában. 

11. Rajzelemzés – Prof. 

Dr. Vass Zoltán- 

online 

2021.04.25.

-06.30. 

Csíkné 

Gábli 

Erika 

szemléltető előadássorozat révén 

segítséget kaptak a részt vevők a 

gyermekrajzok értelmezéséhez, az 

elemzés adekvát alkalmazásához. 

 

4.4 Tagintézmény és telephely továbbtanulói a 2020/2021. tanévben  

Tagintézmény 

Ssz Tovább tanuló 

kolléga neve  

Képzés típusa  Képző intézmény  Évfolyam 

1. Gazdig Dóra Tanácsadó szakpszic-

hológus szakirányú 

szakképzés (4. félév) 

1075 Budapest, 

Kazinczy u. 23-27. 

ELTE PPK 

2. 

diplomát 

szerzett 

2. 

 

 

Takács Edit Nyelv és beszéd-

fejlesztő szakvizsgára 

felkészítő képzés. 

Károli Gáspár 

Református Egyetem 

Pedagógusképző Kar 

Kecskemét 

2. 

diplomát 

szerzett 

3. Takács Edit Gyógypedagógus BA Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és 

Gyógypedagógiai Kar 

1. 

4. Gácsi Margit szakvizsgás képzés Károli Gáspár 

Református Egyetem 

Tanítóképző Főiskolai 

Kar Pedagógusképző 

Intézet, Kecskemét 

2. 

diplomát 

szerzett 
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5. Fehér Henriett Gyógypedagógus 

szakvizsga 

ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai 

Főiskola 

2. 

diplomát 

szerzett 

6. Farkas István Gyógypedagógus 

szakvizsga 

ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai 

Főiskola 

diplomát 

szerzett 

 

Telephely 

A telephelyen a tanévben nem volt továbbtanuló kolléga. 

 

4.5 Tagintézmény és telephely munkatársainak pályázati forrásból finanszírozott 

továbbképzései a 2020/2021. tanévben 

Tagintézmény 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Telephely 

 

Ssz Továbbképzésen 

részt vevő 

munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időintervalluma 

1. Csíkné Gábli Erika Bayley III. OS Hungary 2020.08.27-

2020.10.17. 

2. Varga Mária Bayley III. OS Hungary 2020.08.27-

2020.10.17. 

 

4.6 A szabadon választható 2 nap terhére kik, hol voltak rendezvényen a tagintézmény és 

telephely munkatársai közül a 2020/2021. tanévben? 

Tagintézmény 

 A kolléga neve  Milyen 

rendezvényen vett 

részt? 

Mely intézményben? Képzés haszna… 

1. Kóródi Anikó Önismereti képzés Családterápiás 

egyesület 

A családterápiás alap-

képzés és a tanácsadó 

szakpszichológusi 

Ssz Továbbképzésen részt 

vevő munkatárs 

Képzés típusa  Képző intézmény  Képzés 

időintervalluma 

1. Kóródi Anikó Williams 

életkészségek 

Selye János 

Magyar 

Magatartástudo

mányi és 

Magatartásorvos

lási Társaság 

 

2. Gácsi Margit Bayley képzés OS Hungry 2020.08.27.-

2020.10.17 

3. Gácsi Margit Hupple képzés Gézengúz 

Alapítvány 

2020.09.26 

4. Juhász Olga Hupple képzés Gézengúz 

Alapítvány 

2020.09.26 

5. Fehér Henriett Hupple képzés Gézengúz 

Alapítvány 

2020.09.26 
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képzés elvégzésének 

is feltétele a 150 órás 

önismeret 

megszerzése 

2. Gácsi Margit A fejlődő agy-

online konferencia 

(BHRG 

Alapítvány) 

online Legújabb kutatások, 

legjobb szakmai elő-

adók orvosi, fejlő-

déspszichológiai, 

neurológiai és peda-

gógiai területen. 

3. Gácsi Margit GMP, GOH 

tanfolyam 

MAGYE szervezése Diagnosztikai 

ismeretek bővítése 

akusztikai vizsgálat 

irányában beszéd-

problémákkal össze-

függésben 

 

Telephely 

Ssz A kolléga 

neve 

Milyen rendezvényen 

vett részt? 

Mely intézményben? Képzés haszna… 

1. Varga Mária A tehetség befogadó 

támogatása-online 

konferencia 

Fejér Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Elismert előadóktól 

jól hasznosítható 

ismeretek gyűjtése. 

 

4.7 Részvétel a megyei szakmai munkaközösségek munkájában a 2020/2021. tanévben, 

tagintézményi és telephelyi delegáltak:  

Tagintézmény 

Ssz Megyei munkaközösség neve A munkaközösségbe delegált(ak) neve 

1. Szakértői bizottsági tevékenység Szabó Judit 

2. Nevelési tanácsadás Kóródi Anikó 

3. Logopédia Farkas István 

4. Korai fejlesztés Fehér Henriett 

4. Gyógytestnevelés Récziné Halmai Hédi 

6. Tehetséggondozás, pályaorientáció Orosz Máténé 

7. Óvoda- és iskolapszichológia - 

8.  Intézményi Önértékelés (IÖM) Szabó Judit 

9. Mérés, értékelés (MÉM) - 

        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 (IÖM) Szabó Ildikó 

9. Mérés, értékelés (MÉM) - 
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4.8 Tagintézményből és telephelyről a 2020/2021. tanév során távozó szakemberek száma,  

újonnan fölvett alkalmazottak száma, neve, szakja: 

A Törökszentmiklósi Tagintézményben és a Fegyverneki Telephelyen a tanévben nem volt sem 

érkező, sem távozó kolléga. 

 

4.9 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. Gazdig Dóra 2021.03.12 S 

2. Szabó Judit – vezetői önértékelés 2021.04.06 S 

3. Burai Zsuzsanna 2021.04.26 S 

 

 

Ssz Minősítő 

vizsgán/eljárásban 

részt vevő 

szakember neve 

A minősítés 

időpontja 

Célfokozat S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Orosz Máténé 2021.02.05 Ped.II. S 

 

Telephely 

 A telephelyen a tanévben 1 fő önértékelése, és 1 fő minősítési eljárása zajlott le sikeresen. 

Ssz Az önértékelt szakember neve Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Szabó Ildikó 2021.04.10. S 

 

 

Ssz Minősítő 

vizsgán/eljárásban 

részt vevő 

szakember neve 

A minősítés 

időpontja 

Célfokozat S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Farkasné Rózant 

Ildikó 

2021.02.11. Ped.II. S 

 

4.10A tagintézmény és telephely 2020/2021. tanév vonatkozó szakaszának sikerei és nehézségei: 

Tagintézmény 

Tagintézmény tanévi sikerei Tagintézmény tanévi nehézségei 

A tanév folyamán az ellátás minden 

szakterületen folyamatos volt, a sok 

továbbtanuló mellett is. 

A dolgozói létszámot tekintve kevés a fejlesztő 

szoba, és nincs közösségi tér/tanári. 

5 kollégánk sikeresen szakvizsgát tett A kihelyezett ellátásoknál gyakran nem 

megfelelő a környezet. 

A járványügyi előírásokat be tudtuk 

tartani, tartatni, a fertőtlenítés folyamatos 

volt 

A Hunyadi iskola átépítése miatt a második 

félévben a gyógytestnevelés órák csak online 

formában voltak megvalósíthatóak. 

A főigazgatóság ellenőrzései és a belső 

ellenőrzések, jelentős hiányosságokat nem 

Az óvodáskorú gyermekeknél az online ellátást 

akadályozta a nem megfelelő informatikai 
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jeleztek, kisebb korrekciókra van csak 

szükség. 

eszközpark 8család részéről), illetve a dolgozó 

szülők gyermekei nehezen voltak elérhetőek. A 

szülők motivációja az idő előrehaladtával sok 

esetben csökkent. A visszajelzések sokszor nem 

érkeztek, vagy rendszertelenül küldték. 

az eredményességmérés kiértékelése 

alapján intézkedési tervre nincs szükség 

A pandémiás helyzet megnövelte a pszichés 

gondozásra jelentkezők számát. Súlyosabb 

esetek is gyakrabban jelentek meg. 

az elégedettségmérés eredményeinek 

kiértékelése alapján intézkedési tervre 

nincs szükség 

a jelentős mennyiségben érkező fertőtlenítő- és 

tisztítószerek szavatossági ideje bizonyos 

esetekben rövid, illetve tárolásukat nehezen 

tudjuk megoldani a tároló helyiség szűkössége 

miatt 

A Tankerülettel sikerült a leltárból a 

többszörösen rögzített tételeket törölni, 

valamint kikerültek olyan eszközök, amik 

nem a tagintézményben vannak. 

Az INYR-nem működik mindig megfelelően, 

adatvesztés is tapasztalható. A szűrési funkciók 

működése, gyakran megnehezíti az ellenőrzést. 

Gazdagodtunk fejlesztő és informatikai 

eszközökkel, valamint a dolgozók 

kényelmét szolgáló berendezésekkel. 

A hálózat túlterhelése, viharkárok és egyéb 

problémák miatt az internet szolgáltatás gyakran 

bizonytalan, kis sebességű, vagy nem működő. 

A nyár folyamán megtörtént a belső 

átalakítás, így egy irattárral bővültünk. 

Tárolási gondok enyhítésére pedig 

felállításra került egy mobil garázs. 

Az intézmények a nyár folyamán küldtek sok új 

felterjesztést, illetve elmaradt kontroll vizsgálati 

kérelmeket, mivel az intézmények 

visszanyitásakor kezdtek evvel foglalkozni. A 

vizsgálatkéréseknél sok esetben nem veszik 

figyelembe, hogy az adott 1-2 osztályos 

gyermek, nagyon rövid ideig vett részt kontakt 

órákon és az ismeretanyag nem lett rögzítve. 

 

Telephely 

Telephely tanévi sikerei Telephely tanévi nehézségei 

a tanév során sikerült biztosítanunk a 

folyamatos működést 

a kollégák átdolgozása más tagintézménybe 

jelentős alkalmazkodást kíván mind a 

szakemberektől, mind pedig az operatív 

munkatervezést illetően 

sikerült megtartanunk a két megbízással 

dolgozó logopédus kollégát 

néhány köznevelési intézményben a fejlesztő 

helyiség adottsága nem ideális 

fertőtlenítő- és tisztítószerekkel, valamint 

védő felszereléssel ellátottak vagyunk, 

dokumentációjuk vezetése naprakész 

a jelentős mennyiségben érkező fertőtlenítő- és 

tisztítószerek szavatossági ideje bizonyos 

esetekben rövid, illetve tárolásukat nehezen 

tudjuk megoldani a tároló helyiség szűkössége 

miatt 

dokumentációs munkánk pontos, precíz az INYR többször akadozó, a naplók letöltése 

több esetben nem lehetséges 

a saját belső vezetői ellenőrzés során 

jelentős hiány nem volt tapasztalható 

az INYR felületen a szűrés funkció nem 

működik megfelelően, az ellenőrzés nehezített, 

időigényessé válik 
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a főigazgatóság vezetői ellenőrzései 

jelentős hiányosságot, korrekciós 

szükségletet nem rögzítettek 

- 

az eredményességmérés kiértékelése 

alapján intézkedési tervre nincs szükség 

az online ellátás az eredményességet kevésbé 

segíti, hatékonysága megkérdőjelezhető főként 

a postai úton történő kapcsolattartás esetében  

az elégedettségmérés eredményeinek 

kiértékelése alapján intézkedési tervre 

nincs szükség 

egyes szakterületeken a szülői, valamint az 

intézményi visszajelzés kevésbé aktív 

a leltárt elkészítettük a több éve leselejtezett bútorzat elvitele nem 

történt meg a tanév során, tárolása gondot okoz 

zökkenőmentesen sikerült átállnunk az 

átmeneti online munkára 

az online ellátás során a visszajelzés a szülőktől 

akadozott, a fejlesztés hatékonysága nehezen 

ellenőrizhető 

a járványügyi helyzetben az előírások 

betartása és betartatása sikeres volt 

- 

a veszélyes hulladékot a jogszabálynak 

megfelelően tároljuk 

- 

 

4.11 A tagintézmény és telephely együttműködései: 

Tagintézmény: 

Tagintézmény 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, Petőfi Sándor u. 

33.  

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, Kossuth Lajos út 

167. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás 

Hunyadi Mátyás Magyar - Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

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. 
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Székács Elemér Református Gimnázium, 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Technikum, Szakképző Iskola 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 műhelyfoglalkozásokra 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 

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, 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 369 

 

 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás, együttműködés 

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 műhelyfoglalkozásokra 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 

Bölcsőde 

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 műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás, együttműködés 

Kengyel Községi Önkormányzat 

Gyermekjóléti Szolgálata 

5231 Kengyel, Sallai út 16. 

 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás,  

együttműködés a gyermekek, tanulók 

vizsgálaton való megjelenésének segítése 

érdekében, 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

Csorba Mikro-térségi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

5231 Fegyvernek, Szent E. út 173. 

 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás,  

együttműködés a gyermekek, tanulók 

vizsgálaton való megjelenésének segítése 

érdekében, 
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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. 

Kaszap Nagy István Református Iskola és 

Óvoda Kétpói Tagintézmény 

5411 Kétpó, Almásy tér 2. 

 

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 

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.  

Kiadványok használata, eseményeiken való 

részvétel. 

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Tehetséggondozó 

Munkaközössége 

Képzéseken, továbbképzéseken való részvétel, 

szakmai konzultáció 

Gyógytestnevelés a Gyermekekért 

Országos Egyesület 

1123 Budapest, Alkotás utca 44. 

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 műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás, együttműködés 

Védőnői Szolgálat  

Kerepesi-Bakos Krisztina 

5232 Tiszabő, Petőfi S. út 2. 

 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, 

egyeztetések, 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás, együttműködés 
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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 Szolgál-

tatás 

5232 Tiszabő, József A. út 51. 

 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás,  

együttműködés a gyermekek, tanulók 

vizsgálaton való megjelenésének segítése 

érdekében, 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői 

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 

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.  

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

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.  

Fegyverneki Móra Ferenc Általános 

Iskola Szalai Sándor Tagintézménye 

5222 Örményes, Iskola u. 24. 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás.  

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői 

Általános Iskola 

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.  
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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 

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 Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

Székács Elemér Református Gimnázium, 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

Gyermekorvosi Szolgálat  

Dr. Kukszova Valentyina 

5231 Fegyvernek, Szent E. út 128/a. 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi 

szakterületekkel: szakértői bizottság, korai 

fejlesztés, nevelési tanácsadás 

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 Ház és Könyvtár 

5231 Fegyvernek, Szent E. út 184. 

Rendezvények, konferenciák, előadások 

helyszínének biztosítása 

 

4.12 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. 
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- A Főigazgatósággal és az intézmény más tagintézményeivel is megfelelő szakmai 

kapcsolatokat alakítottunk ki. A munkaközösségek irányában kétirányú 

kommunikáció jellemző 

Telephely 

- Kollegiális kapcsolataink kiegyensúlyozottak. Napi szinten találkozunk, hacsak 

reggelente is. Rendszeresek a köremailek, telefonos értesítések is. A hét hétfői 

napján tartjuk a team megbeszéléseket, melyeken főként az aktualitásokat beszéljük 

meg, valamint az igazgatótanácsi értekezleteken elhangzottak is tolmácsolásra 

kerülnek a kollégák felé. Megosztásra kerül az egyes ellátási területeken 

tapasztaltak összegzése, a felmerülő problémák és azok megoldásának, a 

későbbiekben való elkerülésének szakmai megbeszélése a jellemző. Alkalmanként 

esetmegbeszélést is tartunk ekkor, tekintettel a területen való munkára, annak 

összetettségére. Egymást felköszöntjük, gyakoriak a szabad, kötetlen 

beszélgetések. 

- A Tagintézménnyel szorosabbá vált a kapcsolatunk, vezetők, kollégák, vezetők-

kollégák között jellemző az építő jellegű szakmai kapcsolat kialakulása, ezt 

azonban még erősíteni szükséges (pl. közös rendezvények), erre lehetőségünk idén 

sajnos nem adódott. Varga Mária személyesen és online tartott több alkalommal 

megbeszélést a tehetséggondozás területén a tagintézmény illetve a Mezőtúri 

Tagintézmény tehetség-koordinátorával. 

- Az intézmény más tagintézményeivel, telephelyével a Megyei Szakértői 

Bizottsággal és a Főigazgatósággal is jó szakmai és emberi kapcsolatokat ápolunk, 

mely a sikeres, hatékony és eredményes működés egyik alapfeltétele. A szervezet 

nagysága ellenére az ügyintézés gyorsnak ítélhető. Ez elsősorban a folyamatok 

leszabályozásának köszönhető. 

- A Fenntartóval is tartjuk a kapcsolatot, főként telefonos, emailes kapcsolatban 

állunk a referens asszonnyal és a működtetés szakembereivel. 

 

 Külső kapcsolatok: 

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. 

Partnerek 

- 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 
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- 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 kapcsolatok 

- Szülők, kliensek 

- Köznevelési intézmények vezetői, pedagógusai, munkatársai 

- Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok szakemberei 

- Törökszentmiklósi Gyermekvédelmi Központ 

- Egészségügyi intézmények szakemberei 

- Fegyvernek Város Önkormányzat munkatársai 

- Más megyék szakszolgálati dolgozói  

- Szakértői bizottságok 

- Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár 

- Tankerületek (Szolnok, Karcag) 

- MATEHETSZ 

- Civil szervezetek 

 

4.13 Tagintézményi/telephelyi vezetői belső ellenőrzések 

Tagintézmény 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid összefoglalása 

1. Fehér Henriett Szabó Judit az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 

foglaltakat betartja, követi a kolléga. A korábban 

kért korrekciókat elvégezte. 

2. Juhász Olga Szabó Judit az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 

foglaltakat betartja, követi a kolléga 

3. Stefán Edina Szabó Judit az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 

foglaltakat betartja, követi a kolléga 

4. Takács Edit Szabó Judit az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 

foglaltakat betartja, követi a kolléga 

5. Kóródi Anikó Szabó Judit az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 

foglaltakat betartja, követi a kolléga. A korábban 

kért korrekciókat elvégezte. 

6. Burai 

Zsuzsanna 

Szabó Judit az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 

foglaltakat betartja, követi a kolléga. A korábban 

kért korrekciókat elvégezte. 

7. Farkas István Szabó Judit az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 375 

 

 

foglaltakat betartja, követi a kolléga. A korábban 

kért korrekciókat elvégezte. 

8. Gácsi Margit Szabó Judit az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 

foglaltakat betartja, követi a kolléga 

9. Gazdig Dóra Szabó Judit az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 

foglaltakat betartja, követi a kolléga 

10. Orosz Máténé Szabó Judit az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 

foglaltakat betartja, követi a kolléga. A korábban 

kért korrekciókat elvégezte. 

11. Récziné 

Halmai Hédi 

Szabó Judit az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 

foglaltakat betartja, követi a kolléga 

 

Telephely 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid összefoglalása 

1. Csíkné Gábli 

Erika 

Szabó Ildikó az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 

foglaltakat betartja, követi a kolléga 

2. Farkasné 

Rózant Ildikó 

Szabó Ildikó az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 

foglaltakat betartja, követi a kolléga 

3. Varga Mária Szabó Ildikó az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 

foglaltakat betartja, követi a kolléga 

4. Szabó János Szabó Ildikó az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 

foglaltakat betartja, követi a kolléga 

5. Bordásné 

Nagy Ildikó 

Szabó Ildikó az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 

foglaltakat betartja, követi a kolléga 

6. Szabó 

Lajosné 

Szabó Ildikó az INYR és a szakmai dokumentáció vezetése 

megfelelő, precíz, jól követhető, a szabályzatban 

foglaltakat betartja, követi a kolléga 

 

4.14 Innovációk a tagintézményben, telephelyen 

Tagintézmény 

A munkatervben tervezett EFOP 3.1.6-16 pályázat fenntartásának megvalósult elemei: 

- A szakértői vizsgálatoknál alkalmazásra kerültek a vizsgálóeljárások, diagnosztikus 

eszközök (SEED, BAYLEY, UNIT 2, THROG, GMP, LONGIKID) 

- A pályázat keretében beszerzett fejlesztőeszközök használata rendszeres. 

- A Pályázat keretében készült kiadványokat a kollégák használják. 

 

Telephely 

A munkatervben tervezett EFOP 3.1.6-16 pályázat fenntartásának megvalósult elemei: 
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- A szakértői vizsgálatok során alkalmazásra kerültek a pályázat során elsajátított vizsgáló 

eljárások, kapott eszközök. (WPPSI-IV, UNIT, BAYLEY, SEED) 

- A prevenciós foglalkozásokon alkalmazták a kollégák a beszerzett fejlesztő eszközöket, 

játékokat, fejlesztő eljárásokat.  

- A pszichológus által vezetett Önismereti csoportokban alkalmazásra került a korábbi 

csoport tematikája, a Kamaszodik a gyerekem! és Az iskolai zaklatás című kiadvány. 

- A tehetségszűrés terén alkalmazásra került a Hátrányos helyzetű tanulók tehetségének 

felismerése c. kiadvány. 

- Szabó János a Mezőtúri Tagintézményben online formában tartott gyakorlati bemutatót, 

ráhangoló tréninget a meteor poi nevű eszköz fejlesztő munkába való bevonhatóságáról, 

melybe a telephely szakalkalmazottai is bekapcsolódtak.  

 

4.15 Intézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

I.Pedagógiai folyamatok területén: 

A stratégiai dokumentumok összhangjának 

megvalósítása, a változásokra való rugalmas 

reagálás. 

I. Pedagógiai folyamatok területén: 

A szakterületek eredményességmérésének 

további finomítása, a tapasztalatok 

függvényében. 

III.Az intézményben folyó pedagógiai 

munkával összefüggő eredmények: 

Évente megtörténik a partneri elégedettség 

mérése. 

 

IV.Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció területén: 

Többcsatornás kapcsolatrendszer 

működtetése, a visszacsatolások biztosítása. 

 

V.Az intézmény külső kapcsolatai területén: 

Erős a személyes kapcsolattartás, ahol az 

azonnali visszajelzés biztosított. 

 

VI. A pedagógiai működés feltételei területén: 

Az egyenletes terhelésre való törekvés, a 

meglévő szakemberek megtartása 

 

 

4.16 A tagintézmény és telephely környezetvédelmi, környezettudatosságot szem előtt tartó 

intézkedései 

Ssz Környezetvédelmi intézkedések Intézkedések eredményei 

1. Energiahordozók gazdaságos felhasználása (víz, 

villany, gáz), energiatakarékos lámpák, égők 

használata 

energia megtakarítása, 

fogyasztás csökkentése 

2. Veszélyes hulladék, valamint az elemekés 

elektronikus hulladék előírás szerinti gyűjtése, 

megfelelő helyen való leadása 

káros anyagok környezetbe 

jutásának megakadályozása 

3. Műanyag palackok szelektív gyűjtése, szelektív 

hulladékgyűjtőben való lerakása 

káros anyagok környezetbe 

jutásának megakadályozása 

4. Elhasználódott fejlesztőeszközök, játékok 

összegyűjtése - adományozási, felhasználási 

lehetőségek megkeresése 

környezetszennyezés 

csökkentése, újrahasznosítás 
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5. Papírtakarékosság energiatakarékosság, 

újrahasznosítás, a környezet 

terhelésének csökkentése 

 

4.17 A 2020/2021. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

Tagintézmény 

Ssz Felsőoktatási intézmény neve Hallgatók szakja Fő 

1. Eszterházy Károly Egyetem 

Jászberényi Campus 

Pszichopedagógia szakirány 1 fő 

2. Eszterházy Károly Egyetem 

Jászberényi Campus 

Logopédia szakirány 1 fő 

 

Telephely 

A telephelyen a tanévben főiskolai hallgató fogadása nem történt. 

 

4.18  Javaslatok, kérések a következő tanévre 

Tagintézmény 

 A vezetői iroda, a mellette lévő szoba, és a váró falán több helyen repedések vannak, amik 

javítást igényelnek. A váró és a folyosó fala valamikor külső fal volt, ezért nedvesedik, 

salétromos, lepörgött róla a festés. Az épület helyiségei (a nyári átalakításon kívül), 

szakaszosan, egy-egy munkálatot követően lettek festve, így a nyári átalakítást érintő 

helyiségeken kívül, 5-15 éve nem volt festés. A fentiek miatt indokolt a munkálatok 

elvégzése. 

 A szakszolgálati titkár irodájába nyáron délután besüt a nap, így nagyon meleg van, a 

külső árnyékolást, vagy a légkondicionálást kellene megoldani. 

 A nyári tartós kánikulákban 30 fok körüli hőmérséklet van az épületben, ami megnehezíti 

a feladatvégzést a szobákban, ezek hűtésére is jó lenne megoldást találni. 

 

Telephely  

 Tekintettel a nagyon meleg nyári időszakra - amennyiben a költségvetés engedi -, a 

vezetői és egyben ügyviteli irodába 1 db klíma berendezés biztosítását szeretnénk kérni. 

 

 

5 Szakszolgálati szakterületenkénti beszámoló 

5.1 Korai fejlesztés 

Tagintézmény 

Online korai fejlesztés órát kapott: 13 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán: 0 fő 

Összes korais ellátott: 13 fő, várólistás: 2 fő, nem kérte: 0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: 

 A korai fejlesztés specifikusságából adódóan az online foglalkozások a gyermek 

állapotától és hangulatától függően voltak megtarthatóak. Ezért folyamatos volt a 

személyes kapcsolattartás mellett a feladatok elektronikus kiküldése, és a szülőkkel való 

konzultáció. 

 A mozgásfejlesztéshez nehéz volt úgy feladatokat összeállítani, hogy a szülő (mivel nem 

szakember) ne okozhasson problémát, mégis segítsük a gyermekek fejlődését. A 

várólistás gyermekek ellátása is ezért tudott csak akkor kezdődni, amikor a kontakt 
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foglalkozások engedélyezve lettek, hiszen a szakember nem ismerhette a gyermekek 

aktuális állapotát. 

 A szülők nagyon együttműködőek voltak, otthon is próbálták a feladatokat, gyakorlatokat 

elvégezni, annak sikeréről/sikertelenségéről, a tapasztalataikról folyamatosan 

tájékoztatták a szakembereket, az újonnan felmerülő problémák megoldásához kérték a 

szakembereink segítségét. 

 

Telephely 

Online korai fejlesztés órát kapott: 1 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán: 0 fő 

Összes korais ellátott: 1 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

Sikerek 

 A kisgyermek ellátásának kezdete az online ellátás időszakára esett, mely kissé 

megnehezítette a státuszfelmérést, így az ellátás megkezdését is, de sikeresen megoldotta 

a logopédus kolléga a feladatot. Az online ellátás ideje alatt a szülő rendkívül 

együttműködő volt a gyermeke fejlesztésében, szívesen fogadta, várta a tanácsokat, a 

gyakorlandó feladatokat. Az otthoni gyakorlás a későbbi kontakt foglalkozásokon 

tapasztalható volt. 

 

Nehézségek 

 A szakterületen jelentősebb nehézség nem adódott az online ellátás alatt. 

 

5.2 Logopédiai ellátás 

Tagintézmény 

Online logopédiai órát kapott: 13 fő, nem kérték: 14 fő 

Csak logopédiai fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 38 fő, postán: 54 fő 

Összes logopédiai ellátott: 95 fő, várólistás: 22 fő, nem kérte: 14 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: 

 A dolgozó szülők gyermekeit szinte lehetetlen volt bevonni online ellátásba, mivel a 

gyermekek az óvodában voltak, és a szülők munkabeosztása is nehezítette a megfelelő 

időpont meghatározását. 

 A nem megfelelő technikai feltételek, mellett a képernyőn keresztül nagyon nehezen 

követhető le az ajakmozgás, a gyermekek tartósan nem tudnak abban a pozícióban 

maradni, ami a logopédus szakembernek elég információt adhat az elvégzett gyakorlat 

helyességéről, e mellett a mikrofonok torzítása is akadályozta a munkát. 

 Az óvodák megnyitásáig az óvodapedagógusok nagyon együttműködőek voltak a 

feladatok eljuttatásában a szülőkhöz, ahol nem állt rendelkezésre megfelelő eszköz. 

 Az idő előrehaladtával egyre kevésbé voltak motiválhatóak a szülők (nem válaszoltak a 

megkeresésre, kevesebb időt fordítottak a gyakorlásra) 

 

Telephely 

Online logopédiai órát kapott: 4 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak logopédiai fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 20 fő, postán: 73 fő 

Összes logopédiai ellátott: 97 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

Online logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 97 fő, várólistás: 0 fő, nem kérték: 0 fő 
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Csak logopédiai fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, online: 20 fő, postán: 73 fő 

 

Sikerek 

 Több szülő jelezte elégedettségét az online ellátással kapcsolatban, pozitív visszajelzések 

érkeztek.  

 Több szülő kért tanácsot a kapott feladatokkal kapcsolatban. A megoldott feladatokat 

többen vissza is küldték.  

 

Nehézségek: 

 Nehezen vagy alig összeegyeztethető volt a dolgozó szülők gyermekei esetében a 

képernyős ellátás megszervezése. 

 A beszédjavítás képernyőn keresztül nehezen kivitelezhető, a hangátvitel torzítást 

eredményez, a képernyőn keresztül a beszédszervek helyes mozgása nehezen mutatható 

be, illetve kontrollálható. 

 Nehézség volt az online ellátás alatt, hogy nem minden szülő jelzett vissza a gyakorlást, 

illetve az előrehaladást illetően.  

 

5.3 Nevelési tanácsadás 

 Tagintézmény 

Online pszichológiai órát kapott: 41 fő, nem kérték: 4 fő 

Csak pszichológiai anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 12 fő, postán: 0 fő 

Összes pszichológiai ellátott: 53 fő, várólistás: 8 fő, nem kérte: 4 fő 

Online gyógy/fejlesztőpedagógiai órát kapott: 50 fő, nem kérték: 9 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 93 fő, postán: 70 fő 

Összes gyógy/fejlesztőpedagógiai ellátott: 213 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 9 fő 

 

Összes nevelési tanácsadásban ellátott: 266 fő, várólistás: 8 fő, nem kérte: 13 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

 A szülők a sok iskolai feladat és egyéb munkahelyi és családi kötelezettségek mellett 

nehezen találtak megfelelő időt, amikor a nyugodt körülményeket biztosítani tudták a 

pszichés gondozáshoz. 

 A családos szakemberek részéről szintén nehéz volt összehangolni a kötelezettségeket, a 

technikai feltételeket és a nyugodt környezet biztosítását, és ezt a kliensek igényeivel 

egyeztetni. 

 Az előző évi tapasztalatokra építve már rutinosabb volt az online ellátás, az eszköztár is 

bővült, amit jól tudtak a szakemberek használni. 

 Az év elején kitöltött online átállással kapcsolatos adatbekérés következtében kapcsolatot 

gyorsan és hatékonyan fel tudtuk venni, ahol megfelelő technikai háttér állt 

rendelkezésre. Az online kiküldött anyagok használata és a visszajelzések az előző évi 

tapasztalatok hatására pozitív irányba mozdultak el.  

 

Telephely 

Online pszichológiai órát kapott: 26 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak pszichológiai anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán: 0 fő 

Összes pszichológiai ellátott: 26 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

Online gyógy/fejlesztőpedagógiai órát kapott: 9 fő, nem kérték: 9 fő 

Csak fejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 21 fő, postán: 51 fő 
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Összes gyógy/fejlesztőpedagógiai ellátott: 81 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 9 fő 

 

Összes nevelési tanácsadásban ellátott: 107 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 9 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

Sikerek 

 A tanév eleji nyilatkozatok alapján az online ellátáshoz viszonylag könnyen fel tudtuk 

venni a kapcsolatot. 

 A pszichológiai gondozás terén főként a serdülők körében említhető, az ő körükben 

népszerű volt ez a fajta kapcsolattartás, gondozás, míg a kisebbek, óvodások esetében a 

kontakt foglalkozások, játék, bábozás mutatkozik hatékonyabbnak.  

 A gyógypedagógiai fejlesztésben az online térben megvalósított foglalkozások népszerű 

volt azok körében, ahol a szülő partner volt a rendszeres találkozás megvalósításában.  

 Gazdagodott a szakemberek infokommunikációs ismereti tárháza, valamint 

eszközrepertoárja is. 

 

Nehézségek 

 Szülői passzivitás. 

 A hátrányos helyzetű családok infokommunikációs eszköz hiánya. 

 Nehezen volt megszervezhető a dolgozó  

 A személyes kontaktus hiánya is nehezítette a foglalkozások eredményességét.  

 A postai úton eljuttatott fejlesztő feladatlapok sok esetben nem kerültek visszaküldésre, 

az otthoni szülői támogatás csekély mértékben volt kontrollálható. 

 

5.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tagintézmény 

Online tehetséggondozás órát kapott: 14 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak tehetségfejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán: 0 fő 

Online tehetségazonosításban részesült: 0 fő, nem kérték: 0 fő 

  

Összes tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció formában ellátott: 14 fő, várólistás: 

0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei 

 Online nagyon nehéz sikereket elérni, motiválni, haladni, a tanulókra lelkére hatni az 

önismereti foglalkozások során, de mindenképpen pozitívum, hogy ennek ellenére a 

tanulókat sikerült aktivizálni, örömmel vettek részt a foglalkozásokon.  

 Az informatikai eszközök a tanulók rendelkezésére álltak.  

 Az iskola segítette a munkánkat. Az iskolában online oktatásra használt informatikai 

rendszert a szakemberünknek is hozzáférhetővé tette. 

 A szülőkkel nem volt ilyen formában közvetlen kapcsolat, de segítették a folyamatot. 

 

Telephely  

Online tehetséggondozás órát kapott: 0 fő, nem kérték: 0 fő 

Csak tehetségfejlesztő anyaggal ellátott gyermeklétszám, email: 0 fő, postán: 0 fő 

Online tehetségazonosításban részesült: 0 fő, nem kérték: 0 fő 

 Online tehetségkoordináció: 1 intézmény, 1 pedagógus 

Tehetségkoordinációs konzultációk száma: 3 
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Tehetség-szűrésbe vont szülő: 7 fő 

Szakszolgálati tehetségkoordinátorok konzultációjában résztvevők száma 2 fő, 

tehetségkoordinációs konzultációk száma: 20 

 

Összes tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció formában ellátott: 8 fő, várólistás: 0 

fő, nem kérte: 0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikere és nehézségei 

Sikerek 

 Az érdeklődő szülők pozitív hozzáállása, támogató attitűdje.  

 Több alkalommal (20 óra) valósult meg tehetségkoordinátor kollégák között az online 

konzultáció, mely segítette a felmerülő problémák megosztását, megoldását, valamint jó 

gyakorlatok, ötletek, szakirodalmak egymással való megismertetését. 

 

Nehézségek 

 A szülők elérése nem teljes körűen megoldott.  

 A felkínált online konzultációs lehetőség csekély kihasználtsággal bírt. 

 

5.5 Szakértői bizottsági tevékenység 2021. március 8-tól május 10-ig: 

Tagintézmény 

A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 30 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0 db 

 

Telephely 

A jelzett időszakban elkészített szakértői vélemények száma (kizárólag dokumentum 

elemzés alapján): 9 db, ebből a szülő által el nem fogadott szakértői vélemény: 0 db 

 

5.6 Gyógytestnevelés 

Tagintézmény 

Online gyógytestnevelés órát kapott: 116 fő, nem kérték:0 fő 

Csak gyógytestnevelés gyakorló anyaggal ellátott gyermeklétszám, email:116 fő, postán: 0 fő 

Összes gyógytestnevelésben ellátott: 116 fő, várólistás: 0 fő, nem kérte: 0 fő 

 

A szakterületi online ellátás sikerei és nehézségei: 

 Iskolától függően, van, ahol nagyon jól működött az online ellátás, a gyerekek 

rendszeresen végezték a feladatokat; de volt olyan iskola is, ahol nagyon kevés 

visszajelzés érkezett.  

 Az online munkavégzés hatásfoka nagyon alacsony. Hiányzik a hibajavítás, a korrekció, 

ami az ellátás alapját adná. 

 

Telephely 

A telephelyen gyógytestnevelési ellátás a tanévben nem történt.  

 

5.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

A Tagintézmény és a Telephely ellátási területén, nincs óvoda-, és iskolapszichológus, így a 

koordináció sem valósulhat meg. 

 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 382 

 

 

6.A tanév összesítő adatai (kontaktban történő ellátás -  1. oszlop; csak online ellátás – 2. oszlop): 

Tagintézmény 

 Szakszolgálati terület 1. 

Kontakt ellátotti 

létszám 

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült  

(fő) 

3. 

 

Összesített adatok 

Korai fejlesztés 16 13 29 

Logopédia ellátás 122 95 217 

Nevelési tanácsadás 284 266 550 

Tehetséggondozás 193 14 207 

Gyógytestnevelés 135 116 251 

Óvoda-és  iskolapszich. 0 0 0 

 
 

 
Telephely: 

 

 

 Szakszolgálati terület 

1. 

Kontakt ellátotti 

létszám 

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült  

(fő) 

3. 

 

Összesített adatok 

Korai fejlesztés 1 1 2 

Logopédia ellátás 100 97 197 

Nevelési tanácsadás 129 107 236 
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A 2020/2021. tanév összesítő adatai 
Törökszentmiklósi Tagintézmény 

 SZB vizsgálatok száma 191 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 

IÉV Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett felül-

vizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgála

t 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

Összesen 

Fő  70 8 0 91 30 191 
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Tehetséggondozás 89 8 97 

Gyógytestnevelés 0 0 0 

Óvoda-és iskolapszich. 0 0 0 

 

 

 SZB vizsgálatok száma 140 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 

IÉV Aktuáli

s 

állapotv

izsgálat 

 

Kieg

észít

ő 

vizs

gálat 

Soron kívül 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

 

 

Összesen 

Fő 13 62 24 6 50 9 140 

 

 

 
 

7. A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai: 

Tagintézmény: 

  Ssz Ellenőrzést végző Időpont Eredmény, megállapítások 

1. Magyarné Kovács Ildikó 

főigazgató - helyettes 

2020.12.03. 

online 

Az INYR adminisztráció minden 

ellenőrzött területen naprakész. 

Korrekcióra nincs szükség a 

Gyógytestnevelés feladatellátásnál. 
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Fegyverneki Telephely 
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   Korrekció szükséges: 

- tehetséggondozás: előző tanévi nyitott 

intézményi csoportok lezárása, a 

hiányzó jelenléti adatok pótlása. 

- logopédia: a foglalkozásokat kétszer 

kell rögzíteni, mivel 2x30 percesek. 

nevelési tanácsadás: ha egyéni és 

csoportos ellátásban is részt vesz a 

gyermek, akkor ezt a módosítást is fel kell 

vezetni az INYR-be. 

2. Ungi Marianna főigazgató 

- helyettes 

2020.12.21. 

online 

Az ellenőrzött szakértői vélemények 

elkészítése pontos, átlátható, jól 

követhető, a szakmai protokollnak és a 

formai követelményeknek megfelelőek. 

Korrekcióra nincs szükség. 

3. Csibi Enikő főigazgató 2021.01.05. 

online 

Korrekció szükséges: 

- A team jegyzőkönyvek iktatása, 

hitelesítése, bélyegzővel való ellátása 

- A team értekezletek konzultatív 

jellegének erősítése szükséges. 

4. Magyarné Kovács Ildikó 

főigazgató - helyettes 

2021.05.26. 

online 

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás szakfeladat INYR 

adminisztrációja a szabályzatnak 

megfelelően végzett, korrekt, naprakész, 

vezetői intézkedésre nincs szükség. 

A nevelési tanácsadás szakfeladat INYR 

dokumentációja alapján a folyamata, 

tevékenységei jól követhetőek, az ellátás 

magas színvonalára utalnak, vezetői 

intézkedésre nincs szükség. 

A logopédiai ellátás INYR 

adminisztrációja a szabályzatnak 

megfelelően végzett, korrekt, naprakész, a 

vezető által rendszeresen ellenőrzött, 

vezetői intézkedésre nincs szükség. 

5. Csibi Enikő főigazgató 2021.07.07. 

online 

Korrekció szükséges: 

- A szakértői vélemény címében a 

felülvizsgálat sorszámát jelölni 

szükséges. 

- A heti munkarend ütemtervét 

módosítani szükséges, különös 

tekintettel a gyermek hiányzása esetén 

kiesett óraszám miatti vezetői 

beavatkozásra. 

- A team Jegyzőkönyv címe 

módosítandó: „Jegyzőkönyv – 

Emlékeztető” 
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6. Ungi Marianna főigazgató 

- helyettes 

2021.08.17. Az ellenőrzött szakértői vélemények 

elkészítése pontos, átlátható, jól követhető, 

a szakmai protokollnak és a formai 

követelményeknek megfelelőek. 

 

Telephely: 

Ssz Ellenőrzést végző Időpont Eredmény, megállapítások 

1. Ungi Marianna 

főigazgató - helyettes 

2020.11.23. 

online 

Az ellenőrzött szakértői vélemények 

átláthatóak, jól követhetőek, a szakmai 

protokollnak és a formai 

követelményeknek megfelelőek. 

Korrekcióra nincs szükség. 

2. Magyarné Kovács Ildikó 

főigazgató - helyettes 

2020.12.02. 

online 

A logopédia, a kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók gondozása, és a 

nevelési tanácsadás szakfeladatok ellátása 

rendszeresen dokumentált, az INYR 

adminisztráció naprakész, pontos, precíz, 

korrekcióra nincs szükség. 

3. Csibi Enikő főigazgató 2021.01.05. 

online 

Korrekció szükséges: 

- A team értekezletek emlékeztető 

dokumentációjának elnevezésében: 

„Jegyzőkönyv” 

- A Jegyzőkönyvet hitelesíteni szükséges 

- A team értekezletek konzultatív 

jellegének erősítése szükséges. 

4. Magyarné Kovács Ildikó 

főigazgató - helyettes 

2021.05.26. 

online 

A szakemberek a szakértői vizsgálatok 

INYR dokumentációját a szabályzat 

szerint, precízen vezetik, vezetői 

korrekcióra nincs szükség. 

5. Magyarné Kovács Ildikó 

főigazgató - helyettes 

2021.05.26. 

online 

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás szakfeladat INYR 

dokumentációja a szabályzatnak 

megfelelő, korrekcióra, vezetői 

intézkedésre nincs szükség. 

6. Csibi Enikő főigazgató 2021.07.07. 

online 

Korrekció szükséges: 

- A szakértői vélemény címében a 

felülvizsgálat sorszámát jelölni 

szükséges. 

- A heti munkarend ütemtervét 

módosítani szükséges, különös 

tekintettel a gyermek hiányzása esetén 

kiesett óraszám miatti vezetői 

beavatkozásra. 

- A team Jegyzőkönyv címe 

módosítandó: „Jegyzőkönyv – 

Emlékeztető” 

7. Ungi Marianna 

főigazgató - helyettes 

2021.07.30. A szakértői vélemények elkészítése 

pontos, átláthatóak, a szakmai 
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protokollnak megfelelőek, intézkedési terv 

készítésére nincs szükség. 

 

8. A beavatkozások eredményességének mérése: 

Tagintézmény 

Korai fejlesztés 

 
A korai fejlesztésben ellátott gyermeklétszám: 13 fő 

Ebből: - 7 %; + 93 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 0 1 4 8 0 

% 0 7 31 62 0 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Logopédiai ellátás 

 
A logopédiai ellátásban résztvevő gyermeklétszám: 119 fő 

Ebből: - 29 %; + 71 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 13 21 29 21 35 

% 11 18 24 18 29 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Nevelési tanácsadás (pszichológiai és gyógy/fejlesztőpedagógiai gondozás) 
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Nevelési tanácsadás keretében ellátott gyermeklétszám: 263 fő 

Ebből: - 13 %; + 87 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 9 26 54 95 79 

% 3 10 21 36 30 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Gyógytestnevelés 

 
Gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 42 fő 

Ebből: - 0 %; + 100 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 0 0 9 20 13 

% 0 0 21 48 31 

 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

Szakértői bizottsági tevékenység 

 

3%

10%

21%

36%

30%
Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

0% 0%

21%

48%

31%
Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

100%

0%

Határidőre elkészült

Határidőre nem
készült el
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Szakértői bizottsági vizsgálatok száma: 13 fő 

Ebből: - 0 %; + 100 % 

 Határidőre elkészült Határidőre nem készült el 

Fő 13 0 

% 100 0 

 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Telephely 

Korai fejlesztés 

 
A korai fejlesztésben ellátott gyermeklétszám: 1 fő 

 

Ebből: - 0 %; + 100 % 

 

 

Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 0 0 1 0 0 

% 0 0 100 0 0 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Logopédiai ellátás 

 
A logopédiai ellátásban résztvevő gyermeklétszám: 92 fő 

 

Ebből: - 16 %; + 84 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 0 15 34 32 11 

% 0 16 37 35 12 

 

100%

Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

0%

16%

37%
35%

12% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes
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A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Nevelési tanácsadás (pszichológiai és gyógy/fejlesztőpedagógiai gondozás) 

 
Nevelési tanácsadás keretében ellátott gyermeklétszám: 122 fő 

 

Ebből: - 21 %; + 79 % 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetment

es 

Fő 6 20 59 29 8 

% 5 16 48 24 6 

 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Szakértői bizottsági tevékenység 

 
Szakértői bizottsági vizsgálatok száma: 16 fő 

Ebből: - 0 %; + 100 % 

 Határidőre elkészült Határidőre nem készült el 

Fő 16 0 

% 100 0 

A beavatkozások eredményességének mérési adatai alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

9. Az elégedettség-mérés eredményei: 

Tagintézmény 

 

A gyógytestnevelés terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények körében 

A kitöltők köre: 

5%

16%

48%

24%
7% Nem javult

Keveset javult

Részben javult

Lényegesen javult

Tünetmentes

100%

0%

Határidőre elkészült

Határidőre nem
készült el
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A kérdőívet kitöltők azon partnerintézmények köréből kerülhettek ki, akikkel a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye a 

gyógytestnevelés terén együttműködik. A kérdőívet összesen 4 partnerintézmény töltötte ki. 

  
Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

Elégedett 

vagyok 

adott szak-

szolgálati 

tagintézmé

nyben vég-

zett 

gyógytest-

nevelés 

szakterülett

el kapcso-

latos 

tájékoztatá

ssal, 

információ

áramlással 

Hasznosna

k ítélem a 

gyógytestn

evelésben 

részesült 

gyermekek 

fejlődése 

szempontjá

ból a 

kapott 

segítséget. 

Elérhetősé

g 

Kapcsolatf

elvétel és 

kapcsolatta

rtás 

Partnerköz

pontú 

szemlélet 

(minden 

résztvevő 

elvárásaina

k és 

igényeinek 

figyelembe 

vétele) 

Gyermekk

özpontúság 

Problémak

ezelés 

(szociális 

érzékenysé

g, 

segítőkészs

ég) 

Szakmai 

segítségny

újtás 

(aktuális, 

gyors, 

hasznos, 

innovatív) 

átlag 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 4 db 

 
112. ábra: A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív 

válaszainak összesített eredménye – gyógytestnevelés 

 

A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény a gyógytestneveléshez kapcsolódó 

partnerintézmények körében végzett elégedettség mérő kérdőívek válaszainak aránya 80 % 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Elégedett vagyok adott szakszolgálati 

tagintézményben végzett 

gyógytestnevelés szakterülettel 
kapcsolatos tájékoztatással, 

információáramlással.
Hasznosnak ítélem a gyógytestnevelésben 

részesült gyermekek fejlődése 

szempontjából a kapott segítséget.

Elérhetőség

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet (minden 

résztvevő elvárásainak és igényeinek 

figyelembe vétele)

Gyermekközpontúság
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Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított gyógytestnevelés 

tevékenységgel kifejezetten elégedettek a megkérdezett partnerintézmények. A szolgáltatással 

való elégedettség maximális értéket mutat, 4,00. Az elégedettségmérés azt jelzi, hogy a mért 

területeken beavatkozásra nincs szükség, a gyógytestnevelés feladatellátás területén kialakított 

gyakorlat megfelelő. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A gyógytestnevelés terén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerülhettek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézményében gyógytestnevelés 

szolgáltatásban részesültek.  

 

A kérdőívet a tagintézmény kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást 

nem áll módunkban nyújtani. 

 

 

A gyógytestnevelés terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye a gyógytestnevelés területén 

együttműködik. Az intézmény kliensköréből 4 tanuló töltötte ki a kérdőívet.  

4 db 

Elégedettséget mérő kérdőív gyógytestnevelés tevékenységre vonatkozóan tanulók részére 

 

A gyógytestnevelő 

barátságos, elfogadó 

légkört alakít ki 

A szakember igyekezett 

felkelteni és fenntartani 

az érdeklődésemet 

A foglalkozások során a 

visszajelzések, 

egyértelműek, érthetőek 

voltak. 

 

A foglalkozásokon a 

problémámnak 

megfelelő 

segítségnyújtást kaptam. 

 

átlag: 4,00 3,75 3,75 3,50 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 4 db 

 
113. ábra: A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – gyógytestnevelés 

JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény a gyógytestneveléshez kapcsolódó tanuló 

elégedettség mérő kérdőívek válaszainak aránya 12 % 

4,00
3,75 3,75

3,50 A gyógytestnevelő barátságos,
elfogadó légkört alakít ki

A szakember igyekezett felkelteni és
fenntartani az érdeklődésemet

A foglalkozások során a visszajelzések,
egyértelműek, érthetőek voltak.

A foglalkozásokon a problémámnak
megfelelő segítségnyújtást kaptam.
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A mérési időszakban a gyógytestnevelés órák zömében online valósultak meg, mivel az oktatási 

intézményt átépítik, bővítik. A kérdőívek így elektronikus úton lettek eljuttatva a tanulókhoz. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított gyógytestnevelés 

tevékenységgel elégedettek a válaszadó tanulók. A szakterülettel való elégedettségük átlagos 

értéke 3,75. A legalacsonyabb értéket „a problémának megfelelő segítségnyújtás” kapta, ami 

jelzi, hogy az online ellátás keretében nem lehet a nem megfelelő mozdulatokat javítani, 

hiányzik az azonnali visszajelzés, ami a hatékonyságot fokozná. 

A kitöltők alacsony százalékos aránya miatt messzemenő következtetéseket azonban nem lehet 

levonni. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények 

körében 
A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye a szakértői 

bizottsági tevékenység terén együttműködik. A kérdőívet összesen 8 partnerintézmény töltötte 

ki. 

 

 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem 

és a szakértői 

bizottság 

közötti 

információára

mlással. 

Elégedett 

vagyok a 

szakértői 

vélemények 

információtartal

mának 

felhasználhatós

ágával 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem és 

a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködéss

el:Elérhetőség 

terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem és 

a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködéss

el:Kapcsolattart

ás terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem és 

a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködéss

el:Problémakez

elés terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem és 

a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködéss

el:Szakmai 

segítségnyújtás 

terén 

 

Átlag 3,88 4,00 4,00 4,00 3,88 3,88 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 8 db 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 393 

 

 

 
114. ábra: A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív 

válaszainak összesített eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény a szakértői bizottsági tevékenységhez 

kapcsolódó partnerintézmények körében végzett elégedettség mérő kérdőívek válaszainak 

aránya 50 % 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a szakértői bizottsági tevékenységgel kifejezetten 

elégedettek a partnerintézmények. A szolgáltatással való elégedettség közelít a maximális 

értékhez, 3,94. Az elégedettségmérés azt jelzi, hogy a mért területeken beavatkozásra nincs 

szükség, a szakértői bizottsági tevékenység területén az intézményekkel kialakított partneri 

kapcsolat és gyakorlat megfelelő. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenységterén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézményében szakértői bizottsági 

tevékenység szolgáltatásban részesültek. Összesen 20 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. 
20 Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

 

3,88
4,00 4,00 4,00

3,88 3,88 Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
információáramlással.

Elégedett vagyok a szakértői
vélemények információtartalmának
felhasználhatóságával

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Elérhetőség terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Kapcsolattartás
terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Problémakezelés
terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Szakmai
segítségnyújtás terén
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A vizsgálatra 

történő 

behívásról 

szóló értesítés 

érthető volt 

A vizsgálati 

környezettel 

elégedett 

voltam. 

Az előzetes 

tájékoztatásban 

a vizsgálat 

folyamatáról 

elegendő 

információt 

kaptam. 

A szakemberek 

hozzáállásával 

elégedett 

voltam. 

A vizsgálat 

segített abban, 

hogy újabb 

információt 

szerezzek 

gyermekem 

képességeiről. 

A vizsgálat 

eredményéről 

pontos, 

részletes, 

érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

Átlag: 3,95 4,00 3,95 4,00 4,00 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 20 db 

 

 
115. ábra: A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény a szakértői bizottsági tevékenységhez 

kapcsolódó szülői elégedettség közelít a maximális értékhez: 3.98 

A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény a szakértői bizottsági tevékenységhez 

kapcsolódó szülők körében végzett elégedettség mérő kérdőívek válaszainak aránya 87 % 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a szakértői bizottsági tevékenységgel kifejezetten 

elégedettek a szülők. A szolgáltatással való elégedettség közelít a maximális értékhez, 3,98. Az 

elégedettségmérés azt jelzi, hogy a mért területeken beavatkozásra nincs szükség, a szakértői 

bizottsági tevékenység területén a szülőkkel kialakított partneri kapcsolat és gyakorlat 

megfelelő. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézmény a szakértői bizottsági tevékenység 

területén együttműködik. Az intézmény kliensköréből 2 tanuló töltötte ki a kérdőívet.  

3,95 4,00 3,95 4,00 4,00 4,00
A vizsgálatra történő behívásról szóló
értesítés érthető volt

A vizsgálati környezettel elégedett
voltam.

Az előzetes tájékoztatásban a vizsgálat
folyamatáról elegendő információt
kaptam.

A szakemberek hozzáállásával
elégedett voltam.

A vizsgálat segített abban, hogy újabb
információt szerezzek gyermekem
képességeiről.

A vizsgálat eredményéről pontos,
részletes, érthető tájékoztatást
kaptam.
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2 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan tanulók részére 

 

Elegendő tájékoztatást 

kaptam a vizsgálat 

folyamatáról. 

Elégedett vagyok a 

vizsgáló szakember 

hozzáállásával. 

 

Elégedett vagyok a 

vizsgálati környezettel. 

A vizsgálat során újabb 

tapasztalatokat 

szereztem 

képességeimről. 

Átlag: 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 2 db 

 
116. ábra: A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – szakértői bizottsági tevékenység 

 

JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény a szakértői bizottsági tevékenységhez 

kapcsolódó tanuló elégedettség maximális értéket mutat: 4,00 

A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény a szakértői bizottsági tevékenységhez 

kapcsolódó tanulók körében végzett elégedettség mérő kérdőívek válaszainak aránya 100 % 
 

Összegzés: 

A tanulói kérdőíveket azon tanulók töltötték ki, akik a mérés időszakában megfeleltek a 

korhatári kritériumnak: 2 fő. A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által 

végzett szakértői bizottsági tevékenységgel kifejezetten elégedettek a megkérdezett tanulók. A 

szolgáltatással való elégedettség maximális értéket mutat, 4,00. Az elégedettségmérés azt jelzi, 

hogy a mért területeken beavatkozásra nincs szükség, a szakértői bizottsági tevékenység 

területén kialakított gyakorlat megfelelő. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett elégedettség mérés 

a partnerintézmények körében 

 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye a kiemelten 

tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén együttműködik. A kérdőívet összesen 3 

partnerintézmény töltötte ki. 

 

4,00 4,00 4,00 4,00 Elegendő tájékoztatást kaptam a
vizsgálat folyamatáról.

Elégedett vagyok a vizsgáló szakember
hozzáállásával.

Elégedett vagyok a vizsgálati
környezettel.

A vizsgálat során újabb
tapasztalatokat szereztem
képességeimről.
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Igénybe vett szolgáltatások:  Tanuló Tehetséggondozása 60% 

     Tanácsadás pedagógus, szülő, tanuló számára 40% 

Mind a három intézményben, ahol tehetségszűrést végeztünk, megvalósult a szülői konzultáció 

is és a pedagógus konzultáció is, melyet a százalékos arányok nagyon jól jeleznek. 

 

Az elégedettség mérő kérdőívek válaszainak aránya a tagintézmény ellátási területeire 

vonatkoztatva az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

3 db 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása tevékenységre 

vonatkozóan intézmények részére 

 

Elegendő 

információt 

kaptunk a 

kérdéseinkre. 

Segítséget kaptunk 

ahhoz, hogy a 

tanulót/gyermeket 

hogyan segítsük 

tovább. 

 

Felvilágosítást 

kaptunk a 

gyermek/tanuló 

képességéről. 

Elégedettek 

voltunk a 

tanácsadó 

munkájával. 

A tanácsadás 

hasznos volt. 

Átlag: 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 3 db 

 

 
117. ábra: A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény partnerintézményi elégedettség mérő kérdőív 

válaszainak összesített eredménye – a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó partnerintézmények körében végzett elégedettség mérő kérdőívek 

válaszainak aránya 100% 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított tehetséggondozás 

tevékenységgel kifejezetten elégedettek a megkérdezett partnerintézmények. A szolgáltatással 

való elégedettség maximális értéket mutat, 4,00. Az elégedettségmérés azt jelzi, hogy a mért 

területeken beavatkozásra nincs szükség, a tehetséggondozás feladatellátás területén kialakított 

gyakorlat megfelelő. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett szülői elégedettség 

mérése 

A kitöltők köre: 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Elegendő információt kaptunk a
kérdéseinkre.

Segítséget kaptunk ahhoz, hogy a
tanulót/gyermeket hogyan segítsük
tovább.
Felvilágosítást kaptunk a
gyermek/tanuló képességéről.

Elégedettek voltunk a tanácsadó
munkájával.

A tanácsadás hasznos volt.
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A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézményben tehetség tanácsadás 

szolgáltatásban részesültek. Összesen 2 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. 

 

Az igénybe vett szolgáltatások igénybevétele az alábbiak szerint valósult meg: 

 

 
118. ábra: JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézményben igénybe vett szolgáltatások megoszlása a szülők 

körében – kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézményben/Telephelyen a kiemelten tehetséges 

gyermekek és tanulók gondozása esetén az igénybe vett szolgáltatások megoszlása: 

Tehetségazonosítás 100% 

A kérdőívek kitöltését csak a tanulók tehetségazonosításához kapcsolódóan végezték el a 

szülők. A mérés időszakában tehetségszűrés, tanácsadás és szakmai rendezvény a 

tagintézményben nem volt. 

 

2 db 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása tevékenységre 

vonatkozóan Szülők részére 

 

Elegendő 

információt 

kaptam a 

kérdésemre 

Segítséget kaptam 

ahhoz, hogy 

hogyan 

foglalkozzak a 

gyermekemmel 

Felvilágosítást 

kaptam a 

gyermekem 

képességéről 

Segítséget kaptam 

abban, hogy helyes 

döntést hozzak a 

gyermekemről 

 

A tanácsadás 

hasznos volt 

Átlag: 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 2 db 

0

2

0

tanácsadás tanuló tehetségazonosítása rendezvény látogatása
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119. ábra: A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény szülői elégedettség mérő kérdőív válaszainak összesített 

eredménye – a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó szülői elégedettség maximális értéket mutat: 4.00 

 

A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó szülők körében végzett elégedettség mérő kérdőívek válaszainak 

aránya 100% 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított tehetségazonosítás 

tevékenységgel kifejezetten elégedettek a megkérdezett szülők. A szolgáltatással való 

elégedettség maximális értéket mutat, 4,00. Az elégedettségmérés azt jelzi, hogy a mért 

területeken beavatkozásra nincs szükség, a tehetségazonosítás területén kialakított gyakorlat 

megfelelő. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett tanulói elégedettség 

mérése 

 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézmény a kiemelten tehetséges gyermekek 

gondozása területén együttműködik. Az intézmény kliensköréből 9 tanuló töltötte ki a 

kérdőívet.  

 

 

 

Az igénybe vett szolgáltatások igénybevétele az alábbiak szerint valósult meg: 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Elegendő információt kaptam a
kérdésemre

Segítséget kaptam ahhoz, hogy
hogyan foglalkozzak a
gyermekemmel

Felvilágosítást kaptam a gyermekem
képességéről

Segítséget kaptam abban, hogy
helyes döntést hozzak a
gyermekemről

A tanácsadás hasznos volt
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120. ábra: JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézményben igénybe vett szolgáltatások megoszlása a tanulók 

körében – kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

 

JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézményben a kiemelten tehetséges gyermekek és 

tanulók gondozása esetén az igénybe vett szolgáltatások megoszlása a tanulói válaszok alapján: 

Fejlesztés (önismereti csoport) 100% 

A tanulói kérdőíveket azon tanulók töltötték ki, akik a mérés időszakában önismereti 

csoportfoglalkozásokon vettek részt és megfelelnek a korhatári kritériumnak. 

 

9 db 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása tevékenységre 

vonatkozóan Szülők részére 

 

Elegendő 

információt 

kaptam a 

kérdésemre 

Segítséget kaptam 

ahhoz, hogy kihez 

fordulhatok tovább 

Felvilágosítást 

kaptam az 

érdeklődésemről 

 

Segítséget kaptam 

abban, hogy helyes 

döntést hozzak 

A tanácsadás 

hasznos volt 

Átlag: 3,78 4,00 4,00 4,00 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 9 db 

 

 
121. ábra: A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény tanulói elégedettség mérő kérdőív válaszainak 

összesített eredménye – a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó tanuló elégedettség: 3,96 

000

9

tanácsadás tanuló tehetségazonosítása rendezvény látogatása fejlesztés

3,78
4,00 4,00 4,00 4,00

Elegendő információt kaptam a
kérdésemre

Segítséget kaptam ahhoz, hogy kihez
fordulhatok tovább

Felvilágosítást kaptam az
érdeklődésemről

Segítséget kaptam abban, hogy helyes
döntést hozzak

A tanácsadás hasznos volt
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A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók 

gondozásához kapcsolódó tanulók körében végzett elégedettség mérő kérdőívek válaszainak 

aránya 100% 
 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a tagintézmény által biztosított tehetséggondozás 

keretében biztosított fejlesztéssel kifejezetten elégedettek a megkérdezett tanulók. A 

szolgáltatással való elégedettség közelít a maximális értékhez, 3,96. Az elégedettségmérés azt 

jelzi, hogy a mért területeken beavatkozásra nincs szükség, a tehetségazonosítás területén 

kialakított gyakorlat megfelelő. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

Telephely 

A gyógytestnevelés terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények körében 

Az igényfelmérés alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelye által ellátott intézményekben ezen a 

területen ellátásra nem volt szükség, így a mérési folyamat erre a területre a telephelyen nem 

terjedt ki. 

 

A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények 

körében 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki 

Telephelye a szakértői bizottsági tevékenység terén együttműködik. A kérdőívet összesen 7 

partnerintézmény töltötte ki. 

 

7db 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan intézmények részére 

Elégedett 

vagyok az 

intézménye

m és a 

szakértői 

bizottság 

közötti 

információár

amlással. 

Elégedett 

vagyok a 

szakértői 

vélemények 

információtartal

mának 

felhasználhatós

ágával 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem és 

a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés-

sel: 

Elérhetőség 

terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem és 

a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés-

sel: 

Kapcsolattartás 

terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem és 

a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés-

sel: 

Problémakezelé

s terén 

Elégedett 

vagyok az 

intézményem és 

a szakértői 

bizottság 

közötti 

együttműködés-

sel: Szakmai 

segítségnyújtás 

terén 

Átlag 3,86 3,86 4,00 4,00 4,00 3,86 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 7 db 
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122. ábra: A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely partnerintézményi elégedettség 

mérő kérdőív válaszainak összesített eredménye – gyógytestnevelés 

A kérdőívek elérhetőségét tíz köznevelési intézmény kapta meg elektronikus úton. Egy 

intézmény jelezte, hogy az idei tanévben iskolájukból nem volt vizsgált gyermek, így nem 

tartják relevánsnak jelen kérdőív kitöltését. A kitöltő 7 intézmény (70 %) maximális 

elégedettségét fejezte ki három területen: a szakszolgálat elérhetősége, a kapcsolattartás és az 

együttműködés, problémakezelés terén. Alacsonyabb, de mégis magas (3,86) átlagértékelést 

kapott három terület: az intézmény és a szakszolgálat közötti információáramlás, a szakértői 

vélemény információtartalmának felhasználhatósága és a szakmai segítségnyújtás.  

Összegzés: A mérési eredmények azt mutatják, hogy a telephely által végzett szakértői 

bizottsági tevékenységgel a partnerintézmények magas szinten elégedettek, a három 

alacsonyabb terület odafigyelést igényel. Feladatunk a szakmai színvonal, a partneri 

elégedettség további szinten tartása. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A szakértői bizottsági tevékenységterén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelye 

szakértői bizottsági tevékenység szolgáltatásban részesültek. Összesen 31 szülő töltötte ki az 

elégedettségi kérdőívet. 

 

 

3,86 3,86
4,00 4,00 4,00

3,86 Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
információáramlással.

Elégedett vagyok a szakértői
vélemények információtartalmának
felhasználhatóságával

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Elérhetőség terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Kapcsolattartás
terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Problémakezelés
terén

Elégedett vagyok az intézményem és
a szakértői bizottság közötti
együttműködéssel:Szakmai
segítségnyújtás terén
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31 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan szülők részére 

 

A vizsgálatra 

történő 

behívásról 

szóló értesítés 

érthető volt 

A vizsgálati 

környezettel 

elégedett 

voltam. 

Az előzetes 

tájékoztatásban 

a vizsgálat 

folyamatáról 

elegendő 

információt 

kaptam. 

A szakemberek 

hozzáállásával 

elégedett 

voltam. 

A vizsgálat 

segített abban, 

hogy újabb 

információt 

szerezzek 

gyermekem 

képességeiről. 

A vizsgálat 

eredményéről 

pontos, 

részletes, 

érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

Átlag: 3,85 4,00 3,97 4,00 3,97 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 31 db 

 

 
123. ábra: A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely szülői elégedettség mérő kérdőív 

válaszainak összesített eredménye – gyógytestnevelés 

A mérés időszakában a szakértői bizottsági tevékenységben megjelenő szülők mindegyike élt 

a kitöltés lehetőségével (100%). Az eredmények alapján elmondható, hogy maximális 

elégedettséget három területen kapott a telephely: a vizsgálati környezettel való elégedettség, a 

szakemberek hozzáállása és a vizsgálati eredmény alapján adott szülői tájékoztatás. Csekély 

mértékben marad el a maximális elégedettségtől (3,97) az előzetes tájékoztatás 

információtartalmával való elégedettség és a szülő gyermeke képességeiről szerzett új 

információ kérdésköre. A legkevesebb értéket (3,85) - mely önmagában magas érték - a 

vizsgálati behívó érthetősége kapott.  

 

Összegzés:  

A telephely eredményei nagyon jónak ítélhetők, feladatunk a szinten tartás. A vizsgálati behívó 

tartalma, érthetősége szubjektív elem, ugyanakkor jogszabályi paramétereknek is meg kell 

felelnie a dokumentumnak. Az esetleges értelmezési nehézségeket a partnerintézményeken 

keresztül, telefonos megkeresés alkalmával, illetve a vizsgálati napon utólag, a szülővel 

közösen értelmezve tudjuk enyhíteni. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

3,85
4,00 3,97 4,00 3,97 4,00

A vizsgálatra történő behívásról szóló
értesítés érthető volt

A vizsgálati környezettel elégedett
voltam.

Az előzetes tájékoztatásban a
vizsgálat folyamatáról elegendő
információt kaptam.

A szakemberek hozzáállásával
elégedett voltam.

A vizsgálat segített abban, hogy újabb
információt szerezzek gyermekem
képességeiről.

A vizsgálat eredményéről pontos,
részletes, érthető tájékoztatást
kaptam.
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A szakértői bizottsági tevékenység terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelye a 

szakértői bizottsági tevékenység területén együttműködik. Az intézmény kliensköréből 3 tanuló 

töltötte ki.  

3 

Elégedettséget mérő kérdőív szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan tanulók részére 

 

Elegendő tájékoztatást 

kaptam a vizsgálat 

folyamatáról. 

Elégedett vagyok a 

vizsgáló szakember 

hozzáállásával. 

 

Elégedett vagyok a 

vizsgálati környezettel. 

A vizsgálat során újabb 

tapasztalatokat szereztem 

képességeimről. 

Átlag: 4,00 4,00 4,00 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 3 db 

 

 
124. ábra: A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely tanulói elégedettség mérő 

kérdőív válaszainak összesített eredménye – gyógytestnevelés 

A mérés időszakában a szakértői bizottsági tevékenységben megjelenő – a mérésben az életkori 

kritériumnak megfelelő – tanulók mindegyike élt (100%) az elégedettség kifejezésének 

lehetőségével. Mind a négy területen maximális elégedettséget jeleztek.  

 

Összegzés:  

A mérési eredmények azt mutatják, hogy a vizsgálaton részt vevő tanulók teljes mértékben 

elégedettek a telephely szakértői bizottsági tevékenységével. 

A partneri (tanulói) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett elégedettség mérés 

a partnerintézmények körében 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki 

Telephelye a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén együttműködik. A 

kérdőívet összesen 1 partnerintézmény töltötte ki. 
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Igénybe vett szolgáltatás: Tanuló Tehetséggondozása 100% 

A kitöltő intézmény a szolgáltatások közül megoszlás nélkül csak a tanulói tehetséggondozást 

jelölte. 

 

Az elégedettség mérő kérdőívek válaszainak aránya a telephely ellátási területeire 

vonatkoztatva az alábbiak szerint oszlik meg: 

1 db 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása tevékenységre 

vonatkozóan intézmények részére 

 

Elegendő 

információt 

kaptunk a 

kérdéseinkre. 

Segítséget kaptunk 

ahhoz, hogy a 

tanulót/gyermeket 

hogyan segítsük 

tovább. 

Felvilágosítást 

kaptunk a 

gyermek/tanuló 

képességéről. 

Elégedettek 

voltunk a 

tanácsadó 

munkájával. 

A tanácsadás 

hasznos volt. 

Átlag: 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 1 db 

 

 
125. ábra: A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely partnerintézményi elégedettség 

mérő kérdőív válaszainak összesített eredménye – kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

 

A kérdőív linkjét három intézmény kapta meg, viszont csak egyharmaduk élt a kitöltés 

lehetőségével (33%). A ki nem töltés okát nem tudjuk, valószínűsíthető, hogy a mérési 

időszakban az intézményi feladatok sokasága között az elégedettség visszajelzésének 

lehetősége elsikkadt.  

 

Összegzés: A kitöltő egy intézmény véleménye alapján elmondható, hogy minden 

kérdéskörben teljes elégedettségüket fejezték ki. A telephely tehetséggondozás terén kialakított 

feladat-ellátási protokollja, a szakmai munka végzése a partnerintézmény megítélése szerint 

megfelelő. Feladatunk a szakmai munka színvonalának szinten tartása, a partnerintézmények 

elégedettségének megőrzése. 

A partneri (intézményi) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett szülői elégedettség 

mérése 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Elegendő információt kaptunk a
kérdéseinkre.

Segítséget kaptunk ahhoz, hogy a
tanulót/gyermeket hogyan segítsük
tovább.

Felvilágosítást kaptunk a
gyermek/tanuló képességéről.

Elégedettek voltunk a tanácsadó
munkájával.

A tanácsadás hasznos volt.
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A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon gyermekek szülei közül kerültek ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelye 

tehetség tanácsadás szolgáltatásban részesültek. Összesen 17 szülő töltötte ki az elégedettségi 

kérdőívet. 

 

Az igénybe vett szolgáltatások igénybevétele az alábbiak szerint valósult meg: 

 

 
126. ábra: JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézményben Fegyverneki Telephely igénybe vett szolgáltatások 

megoszlása – kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

A Fegyverneki Telephely esetében az igénybe vett szolgáltatások három részre oszthatók a 

mérési időszakban beszámolt adatok alapján. A telephely által biztosított szolgáltatások 

tekintetében a legalacsonyabban igénybe vett szolgáltatás a rendezvény látogatása (0), melynek 

oka, hogy a telephelyen a tanévben ezen a területen rendezvény nem került szervezésre. A 

legmagasabb létszámban a tanácsadás igénybe vétele (15 fő), majd a tanuló tehetségazonosítása 

(jelen időszakban szűrés) valósult meg (9 fő). Az összes kitöltők létszámával (17) összevetve 

látható, hogy a kitöltők egy része kétféle szolgáltatást is igénybe vett (7 fő).  

 

17 db 

Elégedettséget mérő kérdőív a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása tevékenységre 

vonatkozóan Szülők részére 

 

Elegendő 

információt 

kaptam a 

kérdésemre 

Segítséget kaptam 

ahhoz, hogy 

hogyan 

foglalkozzak a 

gyermekemmel 

Felvilágosítást 

kaptam a 

gyermekem 

képességéről 

Segítséget kaptam 

abban, hogy helyes 

döntést hozzak a 

gyermekemről 

 

A tanácsadás 

hasznos volt 

Átlag: 4,00 3,94 4,00 3,94 4,00 

 
Maximális elérhető érték 4,00 

Beérkezett kérdőívek száma: 17 db 

15

9

0

Igénybe vett szolgáltatások

tanácsadás tanuló tehetségazonosítása rendezvény látogatása



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2020/2021. tanév 406 

 

 

 
127. ábra: A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely szülői elégedettség mérő kérdőív 

válaszainak összesített eredménye – kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása 

A mérés időszakában szűrési és tanácsadási tevékenység zajlott a telephelyen. Húsz 

megkérdezett szülőből 17 élt a vélemény-nyilvánítás lehetőségével (85%). Az elégedettségre 

vonatkozó kérdések tekintetében a szülők az információgyűjtést, a gyermek képességeiről való 

felvilágosítást valamint a tanácsadás hasznosságát értékelték kimagasló területként. A 

segítségnyújtás a foglalkoztatással és a döntéshozatallal kapcsolatban területek csekély 

lemaradást mutatnak a maximális értékhez képest (3,94). 

 

Összegzés:  

Az előző elégedettségmérés eredményeihez képest elmondható, hogy négy területen is jelentős 

javulást tudott a telephely felmutatni. A későbbiekben ezen teljesítmény szinten tartására való 

törekvés a feladatunk. 

A partneri (szülői) elégedettség mérés eredményei alapján intézkedési terv készítésére 

szükség nincs. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása terén végzett tanulói elégedettség 

mérése 

 

A kérdőívet a telephely kliensköréből egy személy sem töltötte ki, így adatszolgáltatást nem áll 

módunkban nyújtani.  
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VII. Zárszó 

Az éves tevékenység összefoglalója, intézményvezetői értékelése 

 

A 2020/2021. tanév a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai számára 

eredményes, de rendkívül nehéz, sokrétű, újszerű megoldásokat is igénylő feladattal terhelt 

időszaknak bizonyult. A logopédiai szűrések magas számával megbirkózva logopédusaink 

színvonalas, – belső ellenőrzés eredményei és előírásai szerint – már egységes tartalmú és a 

jogszabályi határidőket is azonos módon tartó - szakterületi vélemények alapján kezdték meg és 

végezték a megyében a gyermekek logopédiai ellátását, akár kontaktban, akár online formában, a 

gyermekek mindenek feletti érdekét tartva szem előtt. A nevelési tanácsadás feladat a lassan 

emelkedő pszichológus létszám szerint is rendkívül eredményesnek mondható, a kliensek 

bizalommal keresték a tanév során szakembereinket, akik empátiával és hivatástudattal gyakorolták 

a segítést, minden helyzetben. Több belső ellenőrzés eredményeként a tanév végére már elmondható, 

hogy egységesen zajlott a szakértői bizottsági tevékenység, a járási és megyei ellátás szépen egymásra 

épülve tevékenykedett a rászoruló gyermekek érdekében. A pályaválasztásban magas kliensi 

létszámot igazol a beszámoló, ez az egyéni beavatkozások terén sok belső beavatkozást, intézkedést, 

egyeztetést igényelt, ugyanakkor szép eredményekkel zárult. A csoportps tanácsadás a pandémiás 

helyzet okán szerényebb ellátotti esetszámolt mutat, mely érthető. Konduktoraink létszáma is 

emelkedett, a korai fejlesztésben nincs, vagy minimális létszámú a beavatkozásra várakozo kicsik 

száma, a szakterületek együttműködése ezen a területen talán a legerősebb.  A gógytestnevelés az 

ellátottak magas számával és a partnerek elégedettségével jeleskedett.  2021. március 8-2021. május 

7. között minden pedagógiai szakszolgálati területet online láttunk el, de előfordultak olyan helyzetek, 

amikor bizonyos családokat csak postai úton küldött fejlesztő anyagok révén értük el. Mindez igazolja 

szakembereink elhivatottságát. Központilag folyamatosan monitoroztuk az online ellátás 

hatékonyságát, mely szakterületenként és tagintézményenként/telephelyneként is jelentős eltéréseket 

mutatott. A jelzett időszakban – az online el nem érhető családok esetében - munkánkat a helyi 

önkormányzatok, illetve a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok szakemberei voltak segítették.  

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. Online megvalósított, országos szervezésű 

pályaorientációs konferenciánk eredményesnek bizonyult, ezt a zárást követő résztvevői elégedettség 

mérés támasztja alá.  

A beavatkozások eredményességét szakterületenként mértük 2021 júniusában. A központi 

intézkedések és a munkatársak szorgalma, elkötelezettsége révén egyetlen intézményi intézkedési 

terv készítésére sincs szükség, a JNSZMPSZ minden mért területen elérte a 70%-os eredményességet 

(azaz a csekély eredményesség nem emelkedett 30% fölé egyetlen pedagógiai szakszolgálati területen 

sem). Természetesen tagintézményi/telephelyi szinten vannak eltérések, melyek kiküszöbölése az új 

tanév feladata (10 db. tagintézményi/telephelyi intézkedési terv készítése szükséges). 

A partnerek elégedettségét is mértük négy szakterületen, 2021 júniusában. Az eredmények az 

előzőekhez hasonlóak, egyetlen intézményi intézkedési terv készítésére sincs szükség, a JNSZMPSZ 

minden mért területen elérte a 3,3 pontérték fölötti partneri elégedettséget. Természetesen 

tagintézményi/telephelyi szinten itt is vannak eltérések, melyek kiküszöbölése az új tanév feladata (7 

db. tagintézményi/telephelyi intézkedési terv készítése szükséges a partneri elégedettség javítására). 
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A JNSZMPSZ a 2020/2021. tanév során teljeskörű partnerközpontú működést valósított meg minden 

pedagógiai szakszolgálati területen, a kliensek mindenek feletti érdekét tartotta szem előtt segítő 

tevékenységében. 

 

 

2021. augusztus 31.  

 

                                                                                                             Csibi Enikő 

                                                                                                             főigazgató 

 

 


