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

2021/2022. tanév I. féléve során végzett munkáról 
 

Csibi Enikő 

főigazgató 

 
„””Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.” 

                                                                                                       /Wass Albert/ 

 

    

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

rendjéhez igazított munkatervének első félévére vonatkozó része szerint látta el feladatait, a 

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

(5) előírásai alapján. 

 

1. A megyei pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a 2021/2022. tanév I. félévében: 

 

1.1 Bemutatkozás 

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

adatait a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Intézmény Szakmai 

Alapdokumentumának főbb pontjai alapján emelem ki. 

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

Tankerület megnevezése: Szolnoki Tankerületi Központ  

OM azonosító: 202794 

Hivatalos neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakmai Alapdokumentumának 

megfelelően a 2020/2021. év I. félévében végzett pedagógiai szakszolgálati feladatokat és 

azok megvalósításának helyszíneit mutatja az alábbi táblázat: 
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I. Székhely 

 Székhelyintézmény          

II Tagintézmények/Telephelyek 

1. Jászapáti Tgi          

2. Jászberényi Tgi          

3. Karcagi Tgi          

4. Kunhegyesi Tgi          

5. Kunszentmártoni Tgi          

6. Kunsz Tgi 

Tiszaföldvári Tlph 

         

7. Mezőtúri Tgi          
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8. Szolnoki Tgi          

9. Szolnoki Tgi 

Újszászi Tlph 

         

10. Tiszafüredi Tgi          

11. Törökszentmiklósi Tgi          

12. Törökszentmiklósi Tgi 

Fegyverneki Tlph 

         

 

Székhelye: 5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

Tagintézmények és telephelyek megnevezése 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5130 Jászapáti, Hősök tere 9. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye:5100 Jászberény, Faiskola út 3.  

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 Ferenc út 2.  

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

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor út 6.  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye 

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

Tagintézmény telephelye: 5052 Újszász, Iskola út 8. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5350 Tiszafüred, Fő út 26. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 25. 

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

 

Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

Alapító szerv neve:                                       Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója:                          emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye:                                        1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve:                                              Szolnoki Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye:                                      5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. 

Típusa: pedagógiai szakszolgálati intézmény 

OM azonosító: 202794 

 

Az intézmény köznevelési és egyéb alapfeladatai, melyeket a tanév I. féléve 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 
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- megyei pályaorientációs tevékenység 

Tagintézmények:    

          Pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  

- konduktív pedagógiai ellátás 

- járási szakértői bizottsági tevékenység 

- nevelési tanácsadás 

- logopédiai ellátás 

- 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 Bizottság: Jász-Nagykun-Szolnok megyére 

vonatkozóan végezte a sajátos nevelési igény (értelmi, beszédfogyatékosság, autizmus, egyéb 

pszichés fejlődési zavarok) megállapítására, vagy kizárása vonatkozó vizsgálatait. 

Továbbá a mozgásszervi és érzékszervi (látás) fogyatékosság megállapítását, illetve felnőtt 

vizsgálatokat is. végzett. Ellátta továbbá a tagintézmények által átadott eseteknél a sajátos 

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

kizárását, a vizsgálatok alapján szakértői véleményt készített, illetve végezte a tagintézményi 

(járási) szakértői bizottsági tevékenység szakmai koordinációját. 

 

Székhelyintézmény, Megyei Pályaválasztási Tanácsadó: végezte Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási tevékenységet, csoportos és egyéni 

tanácsadás, pályaválasztási információ nyújtás, pályaválasztási szülői értekezletek tartása, 

pályaorientációs napokon való részvétel beavatkozási formák révén. 

 

Tagintézmények (és telephelyeik): A 2021/2022. tanév I. félévére vonatkozóan feladatuk volt 

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/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 vizsgálatokat is 

végeztek. 

 

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

A pedagógiai szakszolgálatunk székhely- és tagintézményeiben magasan és sokoldalúan 

képzett klinikai és tanácsadó szakpszichológusok, pszichológusok, szakvizsgázott 

gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok elhivatott, felelősségteljes hozzáállással várják, 

fogadják és ellátják a segítségért oda fordulókat: gyermekeket, szüleiket, pedagógusaikat. 
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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 feltételei a 2021/2022. tanév kezdetén: 

3.1 Székhelyintézmény, Főigazgatóság 

Az irodák száma az ellátott feladatnak kevésbé felel meg, a Pályaválasztási Tanácsadó közös 

irodája rendkívül szűkös, illetve közösségi hely (tanári szoba teamek, megbeszélések tartására, 

vendégek fogadására) nem áll a Főigazgatóságon rendelkezésre. Az informatikai 

eszközellátottság mennyiségileg és minőségileg is megfelelő. A nagyteljesítményű, a Fenntartó 

által bérelt fénymásoló nagymértékben hozzájárul a Főigazgatóság határidőket messzemenően 

tartó, és színvonalas munkájához. A folyosó túlzsúfolt, bár lényegében a lehetőségek mentén 

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

meg, a Nyomda irattárként, tisztító- és fertőtlenítőszer-raktárként is működik, illetve a pályázati 

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

feladatának, de a tűzvédelmi / munkavédelmi paramétereknek nem. Összességében a 

Székhelyintézmény épülete túlzsúfolt, és csak részben felel meg a feladatának. Az épületben 

keletkező apróbb javítások folyamatosak, a karbantartás rendszeres. 

 

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 1-2 irodában dolgozott (17. és 18. iroda, ez a MSZB-gal megosztva). A 

vizsgáló szobák száma a vizsgáló személyek számához viszonyítva nem kielégítő, vannak 

olyan vizsgáló szobák (3), ahol két-két szakember (gyógypedagógus) dolgozott párhuzamosan, 

itt a térelválasztást szekrénysorokkal, önerőből megvalósította a Székhelyintézmény stábja, 

azonban az akusztikai hatások, mint zavaró körülmények ebben a helyzetben nem kivédhetők, 

és jelentősen akadályozzák 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, folyamatosan ápolt, karbantartott. 

Az informatikai és vizsgálati eszközpark megfelelő. 

Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a 

Székhelyintézmény nyomdája – a vezető jelzése alapján - tervezetten folyamatosan készíttette, 

a kért mennyiség teljes körűen a MSZB rendelkezésére állt a félév során. 

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

rendelkezésre, ezt az igazgatótanács, a pályaválasztók, a munkaközösségek is használták. A 

tárgyaló terem berendezése megújult, a nyílászárók javíttatását a Főigazgatóság a félév során 

megvalósította, az épületben keletkező apróbb javítások folyamatosak, a karbantartás 

rendszeres. 

 

3.3 Székhelyintézmény, Pályaválasztási Tanácsadó 

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

helyezkedik el. Közösségi irodája nincs. Egyéni tanácsadási munkáját megosztott 

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

irodáiban végezte, a szakértői bizottsággal órarend szerinti munkamegosztással. Az 

informatikai eszközpark nagyon jó, minden munkatárs számára munkalaptop és/vagy asztali 

gép, valamint munkahelyi mobiltelefon biztosított. A feladatellátáshoz bérelt autó áll a 

munkacsoport rendelkezésére. A tanácsadáshoz az eszközparkjuk megfelelő.  
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3.4 Tagintézmények 

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

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

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

szobák felszerelése, feladathoz való adaptálása megvalósult. Az informatikai eszközpark jó, 

minden munkatárs számára munkalaptop biztosított. A vizsgálati és terápiás eszközparkjuk 

megfelelő.  

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye, 

Jászberény, Faiskola út 3. szám alatt dolgozott 2021. szeptember 13-tól. Az épület felújítása 

részben megtörtént, a vizsgáló és terápiás szobák száma megfelelő, az új helyszín berendezése, 

szépítése, feladathoz való adaptálása folyamatos. Az informatikai eszközpark jó, minden 

munkatárs számára munkalaptop biztosított. A vizsgálati és terápiás eszközparkjuk megfelelő.  

 

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 – megfelelően zajlott. A Városudvar 

gyógytestnevelési célra kialakított telephelyen az infrastruktúra fejlesztésre szorul, a 

beavatkozás halaszthatatlan. Az informatikai eszközpark jó, minden munkatárs számára 

munkalaptop biztosított. A vizsgálati és terápiás eszközparkjuk megfelelő.  

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye 

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

terápiás szobák száma az ellátott feladathoz mérten megfelelő, a szükséges javítások az 

épületen és annak közvetlen környezetében megtörténtek. Az informatikai eszközpark jó, 

minden munkatárs számára munkalaptop biztosított. A vizsgálati és terápiás eszközparkjuk 

megfelelő. 

 

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 

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

irodák száma és állapota a feladatellátásnak megfelelő. Az informatikai eszközpark jó, minden 

munkatárs számára munkalaptop biztosított. A vizsgálati és terápiás eszközparkjuk megfelelő. 

 

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

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

esztétikus, a vizsgáló és terápiás szobák száma az ellátott feladatnak megfelelő, önerőből is 

sokat fejlődött, de támogatók révén is gazdagodott. Az informatikai eszközpark jó, minden 

munkatárs számára munkalaptop biztosított. A vizsgálati és terápiás eszközparkjuk megfelelő. 

 

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 jelentősen leromlott, de 2021 őszén megkezdődtek a 

felújítási munkák, illetve az új épületrész alapzata is elkészült. 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 jó, 

minden munkatárs számára munkalaptop biztosított. A vizsgálati és terápiás eszközparkjuk 

megfelelő. 
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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. Az informatikai eszközpark jó, minden 

munkatárs számára munkalaptop biztosított. A vizsgálati és terápiás eszközparkjuk megfelelő. 

 

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 került. A Fegyverneki 

Telephelyen teljes nyílászáró csere valósult meg, így a telephely munkakörülményei is 

lényegesen javultak. Az informatikai eszközpark jó, minden munkatárs számára munkalaptop 

biztosított. A vizsgálati és terápiás eszközparkjuk megfelelő. 

 

4. A JNSZMPSZ személyi feltételei 

 

A főállású pedagógusok megoszlása 2022.02.03. 

Megnevezés Betöltött 

státusz 

Ebből fizetés nélküli 

szabadságon 

Pszichológus  30 6 

Gyógypedagógus 45 3 

Logopédus 32 2 

Konduktor 5  

Fejlesztő Pedagógus 8  

Gyógytestnevelő 7 1 

Tehetségkoordinátor 1  

PV tanácsadó 3  

Összesen: 131 12 

 

A szakvizsgával rendelkező szakalkalmazottak aránya 74,1 % (ez az arány az utóbbi években 

emelkedett jelentősen), 7,5 %-nak folyamatban van, 16 %-nak nincs. Nem rendelkeznek 

szakvizsgával az új munkavállalók, a gyakornokok, illetve egyes védett korban lévő, nyugdíjba 

készülő munkatársaink: 2 fő).   

 

Főállású, részmunkaidős, megbízási szerződéssel, túlórával betöltött  

státuszok 2021/2022. I. félév. 

Munkakörök Engedélyezett 

álláshelyek 

Betöltött 

álláshelyek 

Betöltetlen 

álláshelyek 

Meghirdetett 

álláshelyek 

Pedagógus 157,5 143,76 13,74 0 

NOKS 24 24 0 0 

Egyéb 14,5 13,13 1,28 0 

Összesen: 196 180,89 15,02 0 

 

5. A félév során folyamatosan realizált intézkedések a személyi feltételek javítására: 

 Az Intézmény beiskolázási terve szerint folyamatosan támogatja a szakvizsgás 

végzettségek megszerzését (jelenleg 12 fő).  
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 Folyamatosan támogatja a másoddiplomák megszerzését a fiatal és motivált kollégák 

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

szintjének elérését az intézményben (folyamatban 1 fő, kezdő 1 fő). 

 Folyamatosan támogatja a munkatársak továbbképzési igényét, különös tekintettel a 

speciális terápiákra (korai fejlesztés speciális terápiái, autizmus, beszéd- és 

mozgásterápiák), (Jelenleg: 12 fő). 

 Együttműködési megállapodásokat kötött és köt több gyógypedagógus képző 

felsőoktatási intézménnyel, gyakorlati helyszínt biztosítunk. E módszerrel a szakember 

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

Debreceni Egyetem Gyógypedagógiai Kar, Szegedi Egyetem Gyógypedagógiai Kar, 

Kaposvári Egyetem Gyógypedagógiai Kar, stb.). 

 Folyamatosan támogatja a mesterprogramok megvalósítását, így szakemberek szakmai 

elismertségét kívánja hosszú távon erősíteni. (Jelenleg: 3 fő). 

 Folyamatosan támogatja az önértékelési, tanfelügyeleti és minősítési folyamatok 

megvalósítását, a munkatársak szakmai (ön)fejlesztését, fejlődését (a félév során 3 fő 

minősítése valósult meg, a tanfelügyeleti eljárásokat az OH a pandémia okán 

elhalasztotta). 

 Folyamatosan támogatja a munkaközösségek hatékony működését, belső 

továbbképzési szerepük megtartását (a félév során 2-2 foglalkozás valósult meg, azaz 

összesen 14 program). 

 Folyamatosan támogatja a Fenntartó segítségével a szupervíziót, a csapatépítést (a 

szupervízió folyamatos, a csapatépítés tagintézményi/telephelyi kompetencia). 

 Folyamatosan támogatja a tagintézmények közötti szakmai együttműködést, a célzott 

közös szakmai programokat, így az együvé tartozás erősödését (összesen 37 

együttműködési program valósult meg az intézményben a félév során). 

 Támogatja a vezetők alkotó délutánjának gyakorlatát (órarendbe ágyazottan 

követhető, folyamatosan megvalósult minden vezető esetében). 

 

6. Folyamatban megvalósuló intézkedések a tárgyi feltételek javítására: 

 Saját költségvetésből, Fenntartói támogatással az épületek folyamatos karbantartását 

végzi, végezteti. 

 A Szolnoki Tagintézmény új szárnyának építése, és a régi épületrész további 

korszerűsítése az elkövetkező időszak prioritása. A munkálatok megkezdődtek. 

 A Főigazgatóság költöztetése funkciójának és ellátott szervezési, irányítási és 

konzultációs feladatainak megvalósítására alkalmas épületbe nem valósult meg, de a 

kezdeményezés a Fenntartónál megtörtént.  

 A JNSZMPSZ Székhely- és tagintézményei / telephelyei a 2021/2022. tanév I. félévében 

a „Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes”, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és 

tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban című EFOP 3.1.6 pályázat 

során kidolgozott szakmai módszertanokat folyamatosan alkalmazták ellátási 

körzetükben.  

  

7. A 2021/2022. tanévre vonatkozó, a feladatellátásban tükröződő célok, melyek az I. félév 

munkáját folyamatában meghatározták, és az eredményességben tükröződnek: 

 A szakszolgálati feladatellátás szakszerűségének megtartása, a szakmai paraméterek 

messzemenő betartása (szakmai protokollok, folyamatleírások).  

 Törvényesség, jogszerűség érvényesítése a működésben (Nkt. és vonatkozó rendeletei).  
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 Egységes működés a Folyamatok Leírásának Kézikönyve és az országos protokollok 

előírásai alapján.  

 Egyenletes terhelés biztosítása, a terhelés rendszeres követésével a kifáradás 

megelőzése, kiküszöbölése (terhelés mérése 2021 őszén, intézkedési tervek).  

 Racionális intézményi és tagintézményi gazdálkodás, költséghatékony működés. Közös 

értékrend mentén tagintézményi autonómia biztosítása: keret és lehetőség 

(tagintézményi/telephelyi kezdeményezés, egyeztetés a Főigazgatósággal, Fenntartói 

engedély kérése, visszacsatolás a tagintézmény/telephely felé, megvalósítás).  

 Szakmai fejlődés támogatása: szakvizsgás képzések, másoddiplomás képzések, 

szakterületi tanfolyamok, konferenciák, műhelyfoglalkozások (szabadon választható 2 

nap terhére), (összesen 97 program a félév során).  

 Saját szakmai műhelyek tervszerű megtartása révén a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

ismertségének és elismertségének alakítása a járásokban és a megyében (összesen 17 

program a félév során). 

 Együttműködés a tagintézmények szakemberei között, minden pedagógiai 

szakszolgálati területen: a 2021/2022. tanév kiemelt célja, mely az I. félév során 

időarányosan megvalósult, az „Együttműködés Éve” keretében (összesen 20 program a 

félév során). 

 Az „Együttműködés Éve” keretében együttműködés más megyei pedagógiai 

szakszolgálatokkal, a kölcsönös elismerés és tisztelet talaján, az egymástól tanulás 

értékén (NMPSZ), (összesen 9 program a félév során). 

 Az „Együttműködés Éve” keretében együttműködés az óvodákkal, iskolákkal, 

szorosabb kapcsolat alakítása, közös programok szervezése (lásd: tagintézményi 

beszámolók), (összesen 8 program a félév során). 

 Az „Együttműködés Éve” keretében együttműködés a helyi önkormányzatokkal, a 

lakóhellyel, tartózkodási hellyel ott rendelkező kliensek érdekében (folyamatos). 

 Az „Együttműködés Éve” keretében együttműködés az egészségügyi intézményekkel, 

a kliensek eredményes ellátása érdekében (folyamatos). 

 Az „Együttműködés Éve” keretében együttműködés a szociális intézményekkel, a 

kliensek eredményes ellátása érdekében (folyamatos).  

 Az „Együttműködés Éve” keretében együttműködés a felsőoktatással, a szakember 

utánpótlás segítése érdekében (Együttműködési megállapodások).  

 Az „Együttműködés Éve” keretében együttműködés a Szolnoki POK-kal a PÉM 

folyamatok és a szaktanácsadás, illetve az iskolakezdés/meghosszabbított óvodáztatás 

irányába történő, hatóság által elrendelt szakértői vizsgálatok szakszerű megvalósítása 

ügyében (folyamatos). 

 Az „Együttműködés Éve” keretében együttműködés a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Látásvizsgáló és Mozgásvizsgáló Tagintézményeivel, az új MSZB 

feladatok sikeres megvalósítása érdekében (két szakmai műhely, közösen megtartva, 

szakmai anyagok átvétele), (a félév során 2 online közös program megvalósítása valósult 

meg). 

 A „Korai Fejlesztés Tematikus Éve” keretében szakmai képzéseken, továbbképzéseken 

való részvétel, műhelyfoglalkozások tartása (17 műhely). 

 

8. A 2021/2022. tanév alapelvei, melyek szerint elláttuk az I. félév során feladatainkat: 

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

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat törvényes működési rendje, a szakmai munka jogszabályi 

meghatározottsága és szakmai előírásoknak megfelelő minősége garantált legyen oly módon, 
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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) - a vezetők tervező, szervező 

és ellenőrző munkája révén (a félév során megvalósult, F.). 

 A feladatellátás ellenőrizhetősége (helyi vezetés, felső vezetés) - a vezetők tervező és 

ellenőrző munkája révén (vezetői ellenőrzés 87 alkalommal megvalósult: F, Fh 1-2, Ti, 

Tv). 

 Munkaidő kihasználtság követése, arányos munkaerő- terhelés megvalósítása 

 a feladatellátásban (központi mérőanyag készült, a mérés a tagintézmény-igazgatók és 

telephely-vezetők feladata, főigazgató által ellenőrizve, intézkedési tervek előírva a 

korrekciók okán), (a félév során megvalósult, F.). 

 Teljesítmény és minőség folyamatos értékelése: minősítési eljárásokra való sikeres 

felkészülés, lebonyolítás, kiváló összegző értékelések születtek (3 fő esetében). 

 Minőség a teljesítményben: INYR vezetésének rendszeres ellenőrzése (szakmai és 

koordinációs főigazgató-helyettes végezte), (a félév során megvalósult, Fh-2). 

 

9. Az I. félévben megvalósított lépések a működés egységessége érdekében:  

 Egységesség a pedagógiai szakszolgálati munka dokumentálásában: naplóvezetés, heti 

ütemtervek, órarendek, szakértői és szakterületi vélemények tartalma, szerkezete, 

külalakja, határidők tartása. Ellenőrzés: F, Fh 1-2, Ti.  

 Egységesség a munkaidő kihasználásban Ellenőrzés: F, Ti/Tv.  

 Egységesség a szakember terhelésében.   Ellenőrzés: F,Ti/Tv.  

 

10. Esélyegyenlőség elve szerinti működés az I. félévben: 

 Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű kliensekre fókuszálás, esetkövetés. 

Ellenőrzés: F, Fh 1-2, Ti. 

 Fogyatékossággal, betegségekkel élő kliensek segítése. Ellenőrzés:F, Fh 1, Ti.   

 Tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdőkre fókuszálás. Ellenőrzés: F, 

Fh -1, Ti.  

 

11. 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).  

 

12. A főigazgató által végzendő belső ellenőrzés a főigazgató-helyettesek, Gazdasági-HR-

Műszaki irodavezető, tagintézmény-igazgatók, telephely-vezetők munkájára 

vonatkozóan: 

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés, feladatellátás (F, dokumentumok 

ellenőrzése révén folyamatosan megvalósult). 

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

SZKK), (F, dokumentumok ellenőrzése révén folyamatosan megvalósult). 

 Egyenletes/egységes szakember terhelés (F, egységes mérőanyag készítés, 2021 őszén 

mérés, kiértékelés, visszacsatolás, intézkedési tervek készíttetése, ellenőrzése 

megvalósult). 

 Takarékosság érvényesítése a tárgyi eszközök, tisztító- és takarítószerek, papír-írószerek, 

épületgondozás terén (F, átalány-kalkuláció, intézkedési tervek készíttetése, ellenőrzése, 

a megvalósíttatás nyomon követése folyamatosan megvalósult). 
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Ssz. 

Idő 

pon 

tok 

 

Tagintézmény/telephely 

 

Ellenőrzés 

területei 

Felelős/ 

Dokumen- 

tum 

 

tum 

 

Megvalósítás 

1.  

 

2021.

10.01

-

11.20. 

 

 

 

 

Jászapáti Tagintézmény  

 

 

Kötelező 

óraszám 

teljesítések 

követése, 

egyenletes 

terhelés 

ellenőrzése. 

 

 

 

 

Főigazgató/ 
Jegyzőkönyv, 

indokolt 

esetben helyi 

vezetői 

intézkedési 

terv. 

 

 

 

Időarányosan 

az I. félévben 

teljeskörűen 

megvalósult, 

online 

formában. 

2. Jászberényi Tagintézmény 

3. Karcagi Tagintézmény 

4. Kunhegyesi Tagintézmény 

5. Kunszentmártoni Tagintézmény 

6. Kunszent. Tagint. Tiszaföldvári 

Telephelye 

7. Mezőtúri Tagintézmény 

8. Szolnoki Tagintézmény  

9. Szolnoki Tagintézmény  

Újszászi Telephelye 

10. Tiszafüredi Tagintézmény 

11. Törökszentmiklósi 

Tagintézmény  

12. Törökszentmiklósi 

Tagintézmény Fegyverneki 

Telephely 

 

13. 2021.

10.01

-

11.30. 

 

 

Általános főigazgató-helyettesi 

feladatok. Megyei SZB – 

főigazgató helyettes 1. 

Általános 

helyettesi 

feladatok 

dokumentu-

mai.  

MSZB 

vezetői belső 

ellenőrzések. 

Óraszám 

teljesítések 
követése, 

egyenletes 

terhelés. 

 

 

 

 

Főigazgató/ 

Jegyzőkönyv,  

vezetői 

intézkedési 

terv. 

 

 

 

 

 

Időarányosan 

az I. félévben 

teljeskörűen 

megvalósult. 

 

 

Az intézkedési 

terv készítése 

még 

folyamatban 

van. 

14. 2021.

10.01

-

11.30. 

 

Szakmai és koordinációs 

főigazgató-helyettesi feladatok 

(INYR, HR, 

munkaközösségek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INYR,HR, 

munkaközös-

ségi 

dokumentu-

mok 

 

 

 

 

 

Főigazgató/ 

Jegyzőkönyv.  

 

Időarányosan 

az I. félévben 

teljeskörűen 

megvalósult. 

PVT 

dokuemntáció

jának 

ellenőrzése  

 

 

 

 

 

megvalósult. 
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5. 2021.

10.04

-

2022.

02.03. 

Megyei PVT PVT heti 

tervezési és 

megvalósít-

ási 

dokumen-

tumai. 

Főigazgató/ 

Jegyzőköny- 

vek.  

 

PVT 

dokuemntáció

jának 

ellenőrzése 

heti 

rendszeresség

gel, 

folyamatosan

megvalósult. 

15. 2021. 

12.09-

10. 

 

 

GHM irodavezetői feladatok: 

tervezés, megvalósítás nyomon 

követése, pénzfelhasználás, 

beszerzés dokumentumai, 

szerződések. 

GHM 

irodavezetői 

feladatok: 

tervezés, 

megvalósí 

tás 

dokumentum

ai, 

Főigazgató/ 

Jegyzőkönyv, 

korrekciós 

javaslatokkal, 

indokolt 

esetben 

vezetői 

intézkedési 

terv. 

Időarányosan 

az I. félévben 

teljeskörűen 

megvalósult, 

intézkedési 

terv 

készítésére 

nem volt 

szükség. 

 
 

13. Főigazgató-helyettesi 1. belső ellenőrzés a járási szakértői tevékenységre vonatkozóan: 

 

Ssz. 

 

Időpontok 

 

Tagintézmény/teleph

ely 

 

Ellenőrzés területei 

 Felelős/ 

Dokumen- 

tum 

 

tum 
1. 2021.11.10. Jászapáti Tagintézmény Járási szakértői 

vélemények elő- és 

elkészítése, 

határidők tartása, 

javaslatok 

legitimációja,vizs- 

gálati 

dokumentáció, KK 

megvalósítása az 

ütemterv szerint, 

továbbítás 

szakszerűsége 

Kontakt  

 

Főigazgató 

helyettes 1./ 

Ellenőrzés 

jegyzőköny 

ve 

  

 

  

2. 2021.11.18. Jászberényi Tagintézmény Kontakt 

3. 2021.12.13. Karcagi Tagintézmény Online 

4. 2021.11.30. Kunhegyesi Tagintézmény Online 

5. 2021.10.30. Kunszentmártoni Tagintéz Online 

6. 2021.12.11. Kunsz Tag Tiszaföldvári T.  Online 

7. 2021.11.24. Mezőtúri Tagintézmény Online 

8. 2021.11.10. Szolnoki Tagintézmény Kontakt 

9. 2021.11.10. Szoln Tag Újszászi Teleph Kontakt 

10. 2021.12.13. Tiszafüredi Tagintézmény Online 

11. 2021.12.23. Törökszentmiklósi Tagint Online 

12. 2021.11.29. TörökszTag Fegyverneki T Online 

 

14. Főigazgató-helyettesi 2. belső ellenőrzés a pedagógiai szakszolgálati tevékenységekre 

vonatkozóan: 

Ssz.  Időpontok Tagintézmény/telephely   
Ellenőrzés 

területei 

Ellenőrzés 

módja 
  

Felelős 

1. 2021.11.10.  Jászapáti Tagintézmény   

  

  

Személyes   
  
  

2. 2021.11.17. Jászberényi 

Tagintézmény 

Személyes 

3. 2022.01.17. Karcagi Tagintézmény Online 
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4. 2021.12.01. Kunhegyesi 

Tagintézmény 

Munkanaplók 

és a szakmai 

dokumentáció 

ellenőrzése, 

minden 

pedagógiai 

szakszolgálati 

területen 

Online Főigazgató-helyettes 

2. / Ellenőrzés 
jegyzőkönyve 5. 2021.12.08. Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

Online 

6. 2021.12.09. Kunszentmártoni T. 

Tiszaföldvári 

Telephelye 

Online 

7. 2021.12.15-

17. 

Mezőtúri Tagintézmény Online 

8. 2021.11.10-

16. 

Szolnoki Tagintézmény Online 

9. 2021.11.10. Szolnoki Tagintézmény 

Újszászi Telephelye 

Online 

10. 2022.01.11. Tiszafüredi 

Tagintézmény 

Online 

11. 2021.12.15-

16. 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

Online 

12. 2021.12.01. Törökszentmiklósi T. 

Fegyverneki Telephely 

Online 

13. 2022.01.12-

20. 

INYR-dokumentáció 

ellenőrzése: megyei és 

járási SZB tevékenység 

 
Online Főigazgató-helyettes 

2. / Ellenőrzés 
jegyzőkönyve 

 2022.01.19. INYR ellenőrzése PVT-

nél  

Online Főigazgató-helyettes 

2. / Ellenőrzés 
jegyzőkönyve 

 

15. A munkaközösségek működésének ellenőrzése a 2021/2022. tanév I. féléve során: 

Ssz Munka- 

közösség 

neve 

Ellenőrzést végző vezető  

okt 

 

nov. 

 

dec. 

 

jan. 

1. Korai fejlesztés Magyarné Kovács Ildikó 
 

x x x 

2. SZB tevékenység Ungi Marianna  x x  

3 Nevelési tanácsadás Magyarné Kovács Ildikó  x x x 

4. Logopédia Magyarné Kovács Ildikó  x x x 

5. Gyógytestnevés Magyarné Kovács Ildikó 
 

X X X 

6. Tehetség Magyarné Kovács Ildikó  x x x 

7. IÖM Csibi Enikő x    

8. MÉM Magyarné K.I. – Csibi E.  x   

Az ellenőrzésekről részletes jegyzőkönyv készült, melyeket iktatva irattárunk tárol.  

 

16. JNSZMPSZ Igazgatótanácsa: 

Vezetője: Csibi Enikő főigazgató 

Tagjai:     Ungi Marianna általános főigazgató-helyettes (1.) 

        Magyarné Kovács Ildikó szakmai főigazgató-helyettes (2.) 

                         Szabó Ildikó IÖM vezető 

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

Zsidóné Kádár Terézia, Imréné Cselóczki Andrea, Bencsik 
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Mária Bernadett, Varga Judit, Szabóné Bukta Henrietta Éva, 

Szabó Judit  

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

              

Kibővítetett igazgatótanács tagjai:  

Szilágyi Edit MSZB vezető-helyettes, Orosz Máténé KT elnök 

 

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

Fadgyas- Székely Orsolya, Baloghné Bencsik Izabella, Koczok Ágnes, Krómi Zoltánné   

Eseti meghívottak: munkaközösség-vezetők 

 

17. Az Igazgatótanács folyamatában megvalósított feladatai a 2021/2022. tanév I. félévében: 

 Az Intézmény működésére vonatkozó döntés előkészítésben, meghozatalban, és 

megvalósításban való aktív együttműködés. – A feladatellátás folyamatos. 

 A főigazgató támogatása vezetői feladatainak ellátásában, a megvalósításban való 

közreműködés. – A feladatellátás folyamatos. 

 Az intézményi szabályzatok aktualizálásában való közreműködés. – 2021 őszén 

szakterületenként megvalósult. 

 Pályázatok elkészítésében, megvalósításában való közreműködés. – A feladatellátás 

folyamatos. 

 Használatba adott vagyonért felelősségvállalás és arról történő igényes és hatékony 

gondoskodás. – A feladatellátás folyamatos. 

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

feladatellátás folyamatos. 

 Az intézmény erősségeinek és gyengeségeinek folyamatos kontrollja, beavatkozások 

terveinek vitára való előkészítése. – A feladatellátás folyamatos. 

 A főigazgató döntéseinek előkészítése. – A feladatba való bevonás folyamatos. 

 A főigazgató által kért feladatok határidőre történő, pontos teljesítése. – A feladatellátás 

folyamatos. 

 

Megjegyzés: A főigazgató az éves munkatervben megjelenített, tervezett időpontokon kívül is 

összehívta az Igazgatótanácsot, az Intézmény ügyeinek megoldása, a Covid és egyéb ügyek, 

helyzetek kezelése, a sürgős Fenntartói utasítások átadása és a megvalósítás egységes 

módozatainak kijelölése / tervezése/ megvalósítása céljából. 

 

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

Jegyzőkönyvvezető:  Balázs Borbála pedagógiai szakszolgálati titkár  

 

Ssz Idő- 

ponto

k 

Üléstémák Dokumentu

mok 

Felelő 

sök 

Megvalósí

tás 

1. 2021. 

08.31. 

Tanévzáró-tanévnyitó értekezlet: 

2020/2021. és 2021/2022. 

Jegyzőkönyv 

és mellékletei 

(PPT-k) 

Jelenléti ívek 

Főigazgató Megvaló-

sult 
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2. 2021. 

09.07. 

Témái: Tájékoztatás és 

konzultáció Maruzsa Zoltán 

államtitkár leveléről. Tájékoztatás 

a tankerület igazgatói 

értekezletének anyagáról (ppt). 

Tájékoztatás a terhelésvizsgálat 

egyfajta eredményéről: 

következtetések. 

Konzultáció és műhelymunka: az 

egységes tervező dokumentumok 

elkészítése. Megbeszélés a Covid-

prevenciós szövegek 

kifüggesztéséről (ki tette már ki?) 

Megbeszélés a jogszabályi 

változásokról (előzetesen 

kiküldve). Tájékoztatás a 2022. év 

nyarán az egybefüggő zárva 

tartásról. Tájékoztatás a 

szabadságok „ütemezéséről”. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Védőruhából kimaradók.  

Jegyzőkönyv

-emlékeztető 

Jelenléti ív 

PPT 

EMMI 

segédanya-

gok 

Terhelésvizsg

álat összesítő 

táblája 

Covid 

prevenciós 

szöveg 

 

Főigazgató, 

helyette 

sek, 

gazdaság-

vezető 

Megvalós

ult 

3. 2021. 

09.10. 
Rendkívüli online igazgató-

tanács: óraszám összesítés/ 

tervezés forma nyom-tatványának 

véleményezése, elfogadása, 

gyakorlatba ültetése. A szakszol-

gálati rendelet módosítására 

vonatkozó egyeztetés. 

EFOP 3.1.6 pályázat 

fenntartásáról módszertani 

beszámoló: Jászapáti 

Tagintézmény 

Jegyzőkönyv. 

Képernyőkép 

Óraszám 

összesítő 

formanyomta

tvány 

15/2013. 

(II.26.) 

EMMI 

rendelet 

módosítása és 

magyarázata 

(EMMI 

referens)  

Főigazgató, 

helyettesek, 

tagintézmén

yek 

igazgatói és 

telephe 

lyek vezetői 

Megvalós

ult 

4. 2021.  

10.04. 

Témái: Magatartási szabályok 

online ellátás idején – munkaanyag 

feldolgozása, FKK-nek 

kiegészítése céljából. 

Aktualitások: KIR-STAT 

adatszol-gáltatás. INYR-

szabályzat módosításának 

egyeztetése. Készpénz igénylés 

rendszere, pénzfelhasználás, 

takarékosság. 

Beszámoló az együttműködési 

programokról, eredményekről: 

Jászapáti, Jászberény, Karcag, 

MSZB. 

Jegyzőköny- 

Emlékeztető. 

Képernyőkép 

Elégedettségi 

kérdőívek  

 

 

Főigazgató, 

főigazga 

tó-helyette 

sek, 

gazdaság-

vezető 

Megvalós

ult 
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EFOP 3.1.6 pályázat 

fenntartásáról módszertani 

beszámoló: Jászberényi 

Tagintézmény. 

5. 2021. 

11.08. 

Témái: (Online) Aktualitások: 

Készpénz igénylés rendszere, 

pénzfelhasználás, takarékosság. 

HR beszámoló. Tájékoztatás a 

tankerületi igazgatói értekezleten 

elhangzottakról. 

Beszámoló az együttműködési 

programokról, eredményekről: 

Kunhegyes, Kunszentmárton, 

Tiszaföldvár, MSZB. 

EFOP 3.1.6 pályázat 

fenntartásáról módszertani 

beszámoló: Karcagi 

Tagintézmény. 

Jegyzőkönyv 

-Emlékeztető. 

Képernyőkép 

Elégedettségi 

kérdőívek  

 

Főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető 

Megvalós

ult 

6. 2021. 

11.25. 

Téma: Rendkívüli online 

igazgatótanács: Covid helyzet és 

vonatkozó sürgős intézkedések 

Jegyzőkönyv 

-Emlékeztető. 

Képernyőkép

Elégedettségi 

kérdőívek  

Főigazgató Megvalós

ult 

7. 2021. 

12.06. 

Téma: Rendkívüli online 

igazgatótanács, halaszthatatlan 

covid-prevenciós intézkedések, 

oltások fontosságának 

hangsúlyozása 

Jegyzőkönyv 

-Emlékeztető. 

Képernyőkép

Elégedettségi 

kérdőívek  

Főigazgató Megvalós

ult 

8. 2021. 

12.20. 

Téma: Évértékelő. A 2021. év 

szakmai sikereinek és 

nehézségeinek összegzése, 

karácsonyi és újévi gondolatok 

megosztása, az együttműködés 

értékei. 

Jegyzőkönyv 

-Emlékeztető. 

Képernyőkép

Elégedettségi 

kérdőívek  

 

Főigazgató Megvalós

ult 

9. 2022. 

01.04. 

Téma: Rendkívüli online 

igazgatótanács, halaszthatatlan 

covid- intézkedések, oltások 

követése, védettségi ügyek 

Jegyzőkönyv 

-Emlékeztető. 

Képernyőkép

Elégedettségi 

kérdőívek  

Főigazgató Megvalós

ult 

10. 2022. 

01.17. 

Téma: Rendkívüli online 

igazgatótanács, intézkedések a  

védettségi határidők lejártát 

követően 

Jegyzőkönyv 

-Emlékeztető. 

Képernyőkép

Elégedettségi 

kérdőívek 

Főigazgató Megvalós

ult 

11. 2022. 

01.30. 

Témái: Intézményi leltár (GHM), 

pénzfelhasználás. Vezetői belső 

ellenőrzések, KRÉTA- teendők, 

tájékoztatás az eredményesség 

Jegyzőkönyv 

-Emlékeztető. 

Képernyőkép 

Főigazgató, 

főigazgató-

helyette 

sek, 

Megvalós

ult 
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mérésről (Fh-2.). Tájékoztatás a 

tankerületi igazgatói értekezleten 

elhangzottakról, a félévi 

beszámoló paramétereiről, a 

takarékossági intézkedésekről, a 

díjazásra felterjesztett 

munkatársakról, a honlap 

aktualizálásáról. Egyeztetés az OH 

kirendelésekről. 

Beszámoló az együttműködési 

programokról, eredményekről: 

Mezőtúr, Szolnok, Újszász, 

MSZB. 

EFOP 3.1.6 pályázat 

fenntartásáról módszertani 

beszámoló: Kunszentmártoni 

Tagintézmény és Tiszaföldvári 

Telephelye. 

Elégedettségi 

kérdőívek  

 

 

gazdaság-

vezető 

 

12. 2022. 

02.07. 

Félévi értekezlet, tagintézményi, 

telephelyi, munkaközösségi és 

főigazgatósági, GHM irodai 

beszámolók. 

EFOP 3.1.6 pályázat 

fenntartásáról módszertani 

beszámoló: Mezőtúri 

Tagintézmény. 

Jegyzőkönyv 

és 

mellékletei: 

Időbeosztás,  

Meghívó, 

PPT-k 

Képernyőkép 

JNSZMPSZ 

Kibővített 

igazgatóta 

nács tagjai 

Megvalós

ult 

13. 2022. 

02.09. 

Téma: Rendkívüli online 

igazgatótanács. Oltatlanok ügye. 

Védettség lejárta utáni lépések. 

Választásokra készülés: Kiknek 

adható ki az épületünk kampány 

idején? 

Feljegyzés 

képernyőkép 

Főigazgató Megvalós

ult 

 

18. A 2021/2022. tanév I. félévében folyamatosan működő munkaközösségeink: 

 Korai fejlesztés, konduktív ellátás munkaközösség 

 Szakértői bizottsági tevékenység munkaközösség 

 Nevelési tanácsadás munkaközösség 

 Logopédiai ellátás munkaközösség 

 Tehetséggondozás 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) 

 

19. A munkaközösségek 2021/2022. év I. félévében időarányosan megvalósított feladatai: 

 Az intézmény szakmai munkájának irányításában közreműködés (javaslatok 

megfogalmazása). – Részben megvalósult. 
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 Az intézmény szakmai munkájának tervezésében közreműködés (tervek készítése). – 

Teljeskörűen megvalósult. 

 Az intézmény szakmai munkájának szervezésében közreműködés (rendezvények, 

programok, ülések, értekezletek). – A félév részben valósult meg. 

 A pedagógusok munkájának szakmai segítése (hospitálások, megbeszélések, eset 

elemzések). – A félév során nem valósult meg. 

 Az intézmény szakmai munkájának ellenőrzésében közreműködés (összegző értékelő 

vélemények készítése). – A félév során nem valósult meg. 

 A pedagógusok szakmai munkájának véleményezése (ellenőrzéseket összegző vélemény 

készítése). – A félév során nem valósult meg. 

 

20. Az intézményi önértékelés: 

Az IÖM Munkaközösség a pandémia okán a tanév I. félévében kizárólag az önértékelések 

tervezését készítette el, a megvalósítás a II. félévre tervezett. 
 

 

II. Székhelyintézményi beszámoló 

Csibi Enikő 

főigazgató, székhelyintézmény-vezető 

 

 

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

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

működési körzettel szakértői bizottsági feladatokat, pályaválasztási tanácsadás tevékenységet is ellátó 

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

munkahelye található.  

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

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó. 

A Székhelyintézmény Főigazgatságán a 2021/2022. tanév I. félévében a személyi ügyek intézője a 

Székhelyintézményben dolgozó 1 fő HR munkatárs (másik GYES-en), a gazdasági kérdésekkel 

gazdasági irodavezető és pénzügyi ügyintéző foglalkozott. Rendszergazda-informatikus 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 (tervezés, megvalósítás, megvalósíttatás), 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 irányítását és ellenőrzését is. A 

Székhelyintézmény munkatársai rendszeresen tartották munkacsoport értekezletüket, melyek 

tartalma az aktualitások feldolgozása szerint alakult. 

 

A Székhelyintézmény Főigazgatóságának személyi feltételei a tanév elején 

Szak Fő 

Gyógypedagógus 1 

Gazdasági dolgozó 2 

HR dogozó 2 (1 fő GYES) 
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Szakszolgálati titkár 1 

Informatikus / rendszergazda 1 

Kisegítő dolgozó (gondnok) 1 

Kisegítő dolgozó  1 

 

Ssz.   Idő- 

pontok 

Ülések  témái 

Főigazgatóság 

Dokumentáci

ó 

Felelősök Megvalósul

ás 

1. 2021. 

09.06. 

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 

Emlékeztető 

 

 

 

 

 

 

 

Főigazgató-

ság 

munkatársai 

 

 

Megvalósult 

2. 2021. 

10.11. 

Szeptemberi és októberi beszámolók: 

Aktuális HR ügyek, pénzügyek, szakmai 

ügyek, műszak beszámolója: sikerek és 

nehézségek. 

 

 

Jelenléti ív. 

Emlékeztető 

Főigazgató-

ság 

munkatársai 

Megvalósult 

3. 2021. 

11.08. 

Novemberi beszámolók: Aktuális HR 

ügyek, pénzügyek, szakmai ügyek, 

műszak beszámolója. 

Decemberi ügyek közös előkészítése. 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Emlékeztető 

Főigazgató-

ság 

munkatársai 

Megvalósult 

4. 2021. 

12.20. 

Decemberi beszámolók: Aktuális HR 

ügyek, pénzügyek, szakmai ügyek, 

műszak beszámolója: sikerek és 

nehézségek. 

Közös ünnepünk: November Hónap 

Dolgozója – díj. 

Karácsony ünneplése. 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Emlékeztető 

Főigazgató-

ság 

munkatársai 

Megvalósult 

5. 2022. 

01.17. 

Januári beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak 

beszámolója: sikerek, nehézségek 

Februári ügyek közös előkészítése. 

 

 

 

 

Jelenléti ív. 

Emlékeztető 

Főigazgató-

ság 

munkatársai 

Megvalósult 
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Kiemelt feladatok a 2020/2021. tanév I. félévében 

Ssz. Feladatok Határidő Dokumen-

táció 

Felelősök 

1. Az Intézmény Munka-, Tűz- és Balesetvédelmi 

Szabályzatában előírt kötelezettségeknek való 

megfelelés folyamatos ellenőrzése, intézkedések 

kezdeményezése a hiányosságok pótlására, az 

esetleges szabálytalanságok korrekciójára 

vonatkozóan 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos,  

minden 

hónap 

utolsó 

hétfőjén  

Intézkedési 

Terv 

megvalósítá

si napló 

bejegyzései  

Csibi 

Enikő,  

Balázs 

Zoltán 

munkavé 

delmi 

felelős 

2.  Intézményi működési szabályzatok felülvizsgálata, 

szakszerűségük havi ellenőrzése 

Folyamatos  

 

Korrigált 

dokumentu

mok 

Magyarné 

Kovács 

Ildikó, 

Csibi 

Enikő 

3. Az Integrált Nyomonkövető Rendszer 

Tagintézményekben történő vezetésének segítése, 

annak ellenőrzése, korrekcióra vonatkozó 

javaslattétel. 

 

 

Folyamatos  Jegyzőkönyv Magyarné 

Kovács 

Ildikó főig. 

helyettes 

4.  HR folyamatok ellenőrzése, KIR feltöltés 

ellenőrzése 

Folyamatos,  

minden 

hónap 

utolsó 

hétfőjén 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

Magyarné 

Kovács 

Ildikó  

3. Vezetői belső ellenőrzés a Székhelyintézményben: 

- a munkaidő betartása, nyilvántartása 

- az ügyviteli dokumentáció vezetése 

- szabadságkövető rendszer vezetése 

- gondnoki, karbantartási feladatok ellátása 

- karbantartói felület kezelése 

- hivatali, bérelt és saját gépjárművek hivatali célú 

használati felületének kezelése 

- informatikai eszközök karbantartása a teljes 

intézményben 

Folyamatos, 

heti 

rendszeres 

séggel 

Szükség 

esetén 

jegyző-

könyv, 

intézkedési 

terv. 

Csibi 

Enikő 

főigazgató 

 

Informatikus, intézményi rendszergazda feladatai a félév során 

A feladatellátás keretében a rendszergazda folyamatosan biztosította a félév során 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 – lehetőségei és kapacitása szerint - rendszeresen 

frissítette, karbantartását végezte, és időközönként mentést végzett, illetve archivált a honlap védelme 

és a tárhely kapacitása szerint, illetve az átláthatóság biztosítása érdekében. A főigazgató kérésére 

arculati megújításokat végzett a honlapon, különös tekintettel  a szakmai tartalmakra és az évszakok 

váltásaira. 
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Ssz. Feladatok Határidők Felelős Megvalósulás 

1. 

Informatikai segítségnyújtás a 

főigazgatóság munkacsoportjai 

és a 

tagintézmények/telephelyek 

felé. 

Ciklikus, aktuális 

problémákra 

reagálva  rendszergazda 

 

Folyamatosan 

megvalósult 

2. 

A főigazgatóságon és a 

tagintézményeknél 

/telephelyeknél az informatikai 

eszközök javítása, 

karbantartása. 

Ciklikus, aktuális 

problémákra 

reagálva  rendszergazda 

 

Igény szerint 

megvalósult 

3. 

Rendezvényeken, ideértve az 

online értekezleteket is, 

informatikai segítségnyújtás. 

 

Alkalmanként, 

soron kívül  

rendszergazda  

Folyamatosan 

megvalósult  

4. 

Oktatási Hivatal oldalára 

önértékelések, továbbképzések 

felvitele. 

Ciklikus, a 

munkaterv és a 

feladatok 

megvalósítása 

szerint. 

rendszergazda Folyamatosan 

megvalósult 

5. 

Intézményi honlap 

karbantartása, új elemek és 

beszámolók feltöltése. 

Folyamatos rendszergazda Folyamatosan 

megvalósult 

7. 

Számítógépes hálózat 

felügyelete és ellenőrzése a 

főigazgatóságon és a 

tagintézményekben/telephelyek

en.  

Folyamatos rendszer-gazda Folyamatosan 

megvalósult 

 
 

 

III. Megyei Pályaválasztási Tanácsadó 

 

1. A Megyei Pályaválasztási Tanácsadó bemutatása: 

1.1 Személyi feltételek  

Szak Fő 

Pedagógus 2 

Pszichológus (viselkedéselemző) 1 

 

1.2 Tárgyi feltételek 

 Szolgálati gépjármű 

 Előzetes ütemezés szerint tanácsadó helyiség a Főigazgatóság földszintjén 17., 18. 19. 

szoba 

 5 szolgálati laptop  
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 2 asztali számítógép a munkaszobákban 

 3 db hivatali mobiltelefon 

 Irattári szekrény és polc 

 Korlátlan internet hozzáférés  

 Kis teljesítményű nyomtató a munkaszobában 

 Nagy teljesítményű fénymásoló igény szerinti használata a Főigazgatóság I. emeletén 

 A jogszabály, a protokoll és a PVT Folyamatleírás által előírt dokumentumok Titkársági 

sokszorosítása 

 Kérdőívek, tesztek és egyéb dokumentumok gyűjteménye (elektronikus gyűjtemény és 

fénymásolt anyag). 

 

2. A Megyei Pályaválasztási Tanácsadó évi időtervének I. félévi megvalósítása 

Feladat Határidő Felelős Megvalósítás 

Az általános és középiskolák 

tájékoztatása a JNSZM Pedagógiai 

Szakszolgálat továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadással 

kapcsolatos tevékenységéről, 

szolgáltatási kínálat közzététele 

(elektronikus úton). 

2021.09.15. PVT munkatársak 

Főigazgató-helyettes  

Megvalósult  

PR tevékenység 

 

Új tanácsadások szervezése (az ellátott 

intézmények számának bővítése). 

2021.09.30. 

valamint 

folyamato-

san 

PVT munkatársak 

Főigazgató-helyettes 

Megvalósult 

A szakszolgálati honlap 

pályaválasztási részének folyamatos 

figyelemmel kisérése, a szükséges 

javaslatok megtétele. 

A tanévben 

folyamatos 

PVT munkatársak 

Főigazgató-helyettes 

Részben 

valósult meg 

Az általános és középiskolákban az 

igények felmérése, az igénylőlapok 

alapján a csoportos pályaválasztási 

foglalkozások, pályaorientációs 

osztályfőnöki órák egyeztetése, az 

igények és a szolgáltatás 

összehangolása (kapcsolatfelvétel, 

szervezés, tervezett időpontok 

kijelölése, éves ütemterv készítése). 

2021.10.04. 

valamint 

folyamatos 

egyeztetés-

sel 

PVT munkatársak 

Főigazgató 

 

Megvalósult 

A PVT munkatársai terhelésének 

egyenletessé tétele 

Folyamatos Főigazgató  Megvalósult 

Általános és középiskolai 

pályaválasztási szülői értekezleteken és 

osztályfőnöki órákon való részvétel, 

tájékoztatók tartása. 

A tanévben 

folyamatos 

PVT munkatársak  Megvalósult 
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A köznevelési intézményekben 

szervezett 6 alkalmas, pályaorientációs 

fókuszú önismereti csoportok 

szervezése, egyeztetés a 

pályaválasztási felelősökkel. 

2021. 

szeptember-

október 

Főigazgató-

helyettes, 

PVT szakemberek 

Nem valósult 

meg 

Az egyéni pályaorientációs/ 

pályaválasztási tanácsadásra 

jelentkezők regisztrálása, a PVT 

dokumentuaminak (különösen a szülői 

nyilatkozatok) pontos vezetése. 

A tanévben 

folyamatos 

PVT munkatársak 

Főigazgató  

Teljes körűen 

megvalósult 

Kihelyezett csoportos és egyéni 

pályaválasztási tanácsadások tartása 

ütemterv alapján 

A tanévben 

folyamatos 

PVT munkatársak   Megvalósult 

Egyéni pályaválasztási tanácsadás 

biztosítása a tagintézményekben a 

pályaválasztás előtt álló diákok részére 

a felmerülő igényeknek megfelelően, 

előre ütemezetten. 

A tanévben 

folyamatos, 

heti 

ütemtervben 

megjelenít-

ve 

 

 

PVT munkatársak   

 

Nem valósult 

meg 

Pályaorientációs Napokon való 

részvétel 

Ütemezve PVT munkatársak  Intézmények 

igényei 

szerint 

megvalósult 

Az intézmény képviselete a megyei 

Pályaválasztási Kiállításon. 

2021. 

október-

november  

PVT munkatársak Megvalósult 

A sajátos nevelési igényű tanulók és 

szüleik segítése egyénre szabottan 

továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadással, együttműködve a 

megyei szakértői bizottsággal. 

A tanévben 

folyamatos 

PVT munkatársak Beérkező 

igények 

szerint 

megvalósult 

Az Integrált Nyomon követő Rendszer 

(INYR) pontos, naprakész vezetése, 

illetve a protokollnak és 

folyamatszabályozásnak megfelelő 

saját dokumentációs rendszer vezetése. 

A tanévben 

folyamatos 

PVT munkatársak 

Főigazgató-helyettes 

Többnyire 

megvalósult 

A PVT levelezésének, dokumen-

tumainak iktatása (behívások, személyi 

mappák) 

A tanévben 

folyamatos 

Szakszolgálati titkár 

PVT munkatársak 

Főigazgató 

Teljes körűen 

megvalósult 
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3. Vezetői belső ellenőrzések  

Ssz. Időpont Ellenőrzött terület Az 

ellenőrzést 

végezte 

Eredmény 

1. Félév 

során fo-

lyamatos 

INYR: egyéni és csoportos 

munkanaplók intézményi 

szabályzat szerinti ellenőrzése 

Főigazgató-

helyettes 

Visszajelzések alapján 

korrekciók, pótlások 

2, Félév 

során 

folyamat

os,  

heti 

rendszere

sséggel 

Heti ütemtervek, esetforgalmi 

összesítő ellenőrzése, heti 

óraszámok összesítése, 

szükséges korrekciók megtétele 

Főigazgató-

helyettes 

Főigazgató 

Jegyzőkönyvek, 

korrekciós lépések, 

pótlások 

3. 2021. 10. 

04-től 

folyama-

tos 

Behívások, intézményi 

kérelmek, megtartott csoportos 

foglalkozások dokumentumai, 

szülői beleegyező 

nyilatkozatok ellenőrzése  

PVT 

munkatársak 

Jegyzőkönyvek, 

korrekciós lépések, 

pótlások 

6. Félév 

során 

folyama-

tos 

A teljes elektronikus és papír 

alapú dokumentáció 

ellenőrzése a PVT 

szakembereinél 

Főigazgató 

Főigazgató-

helyettes 

Jegyzőkönyvek, 

korrekciós lépések, 

pótlások 

 

3.1 Tervezett saját műhelymunkák a 2021/22. tanév I. félévében 

Időpont Esemény/rendezvény Felelős Megvalósulá

s 

2021/22. 

tanévben 

munkaterv 

szerint 

A JNSZMPSZ megyei 

munkaközösségeinek szakmai 

munkájában való részvétel, kiemelten a 

szakértői, a nevelési tanácsadás és a 

tehetség munkaközösségbe deleált 

tagokkal 

PVT munkatársai 

Főigazgató-

helyettes 

Megvalósult 

2021. 

szeptember  

Szakmai műhely a tankerület 

pályaválasztási felelősei, valamint a 

Szolnoki Szakképzési Centrum és az 

Iparkamara képviselőjének részvételével  

PVT munkatársai, 

Főigazgató-

helyettes 

Megvalósult 

 

4. Fórumok, továbbképzések, melyeken a félév során részt vettek a Megyei Pályaválasztási 

Tanácsadó munkatársai: 

 Szakmai műhely pályaválasztási felelősöknek: Szolnok (saját rendezvény),  

 Karcag és Jászberény (JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében) 

 Szolnoki Pályaválasztási Kiállítás (JNSZM Kormányhivatal szervezésében) 

 Jászberényi Pályaválasztási Kiállítás (Jászberényi Tankerületi Központ 

szervezésében) 

 Szakképzési Workshop JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara) 

 30 éves az egri szociálpedagógus képzés 
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5. Képzés: 

Ssz. Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés helyszíne 

1. Dóró Anita okleveles pszichológus (MA) Szegedi Tudományegyetem 

 

 

6. Külső-belső kapcsolatok: 

 Székhelyintézménnyel, tagintézményekkel és telephelyeikkel 

 JNSZM általános és középfokú nevelési-oktatási intézményeivel, pályaválasztási 

felelőseivel 

 Szolnoki Szakképzési Centrummal 

 Szolnok város iskolapszichológusaival, JNSZMPSZ iskolapszichológiai-koordinátorával 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Iparkamarával 

 Más megyei szakszolgálati intézmények pályaválasztási tanácsadóival 

 

7. Pályaválasztási Tanácsadó féléi szolgáltatásai: 

Intézmé 

nyek 

Csoportos 

tanácsadá 

sok száma 

PVT 

osztályfőnöki 

órák száma 

Szülői 

értekezletek 

száma 

Pályaorientá 

ciós napok 

száma 

 

Kavalkád 

Általános 

iskola 

28 2 4 5 2 

Középiskola 5 - - 3 - 

Összesen: 33 2 4 8 2 

 

8. Pályaválasztási Tanácsadó félévi esetforgalma: 

Beavatkozás formái Alkalom száma Ellátottak száma 

Egyéni tanácsadás 98 79 

Csoportos tanácsadás 68 1218 

Személyes információ nyújtás 222 223 

Szülői értekezlet 4 108 

Pedagógus / vezető konzultáció 87 87 

Szülőkonzultáció 102 89 

Pályaorientációs nap 8 427 

Kavalkád 2 343 

Összesen: 591 2574 
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IV. A JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 1.sz. főigazgató-helyettes 

beszámolója 
Ungi Marianna főigazgató-helyettes 

 

 

1. 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. 

2. 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. 

- A szakértői tevékenység szakterületeinek irányítása folyamatos a szakmai egyeztetések 

és a munkaközösségi foglalkozások által. 

- A tagintézményeink szakértői tevékenységének ellenőrzése előre egyeztetett ütemterv 

szerint. 

 

2.1 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. 

 

2.2 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 három tagintézmény kivételével on-line formában, az eljuttatott 

dokumentumok elemzése alapján történt. 

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

ellenőrizni. 

 Az ellenőrzés a következő terv szerint megvalósult: 

Jászapáti Tagintézmény   2021. november 10. 

Jászberényi Tagintézmény  2021. november 18. 

Karcagi Tagintézmény   2021. december 13. (online) 

Kunhegyesi Tagintézmény  2021. november 30. (online) 

Kunszentmártoni Tagintézmény  2021. október 30. (online) 

Tiszaföldvári Telephely   2021. december 11. (online) 

Mezőtúri Tagintézmény   2021. november 24. (online) 

Szolnoki Tagintézmény   2021. november 10. 

Újszászi Telephely   2021. november 10. 

Tiszafüredi Tagintézmény  2021. december 13. (online) 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 2021. december 23. (online) 

Fegyverneki Telephely   2021. november 29. (online) 

 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 jegyzőkönyvek tartalmazzák a felmerülő hibákat, kiegészítéseket is.  

 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. 

 

3. Egyéb: 

A Munkatervben meghatározott főigazgató-helyettesi feladatok teljesítése ebben az időszakban 

is maradéktalan volt. Főigazgató Asszonyt helyettesítve az igazgatói tanulmányi kirándulás 

programjaiban (megosztva) részt vettem, a feladatokat teljesítettem. Az előző tanévhez képest 

jelen félévben a járási szakértői bizottságok dokumentációjának ellenőrzése többnyire 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.  

           

 

IV.1 JNSZMPSZ Székhelyintézmény, Megyei Szakértői Bizottság  

Ungi Marianna 

általános főigazgató-helyettes (1), bizottságvezető 

 

1. Személyi feltételek: 

 Főállású munkatársak 

Ssz. Név Végzettség 

1. Balogh Boglárka tanácsadó szakpszichológus 
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2. Szilágyi Edit pszichológus 

3. Móczáné Tombácz Edit pszichológus 

4. Lázárné Barna Andrea szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, ADOS 

vizsgálatot végző szakember 

5. Kátainé Darók Bernadett pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár 

6. Mihályiné Simon Rita tanulásban akadályozottak pedagógiája- autizmus 

spektrumzavarok pedagógiája szakos gyógypedagógiai 

tanár 

7. Sáros Anett tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár 

8. Ungi Marianna oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár, főigazgató-helyettes, 

bizottságvezető 

9. Biróné Várhalmi 

Zsuzsanna 

gyógypedagógiai asszisztens 

 

10. Grenerczy Gyuláné ügyviteli munkatárs 

11. Bózsó Anikó ügyviteli munkatárs 

12. Adamecz Judit szülési szabadság 

13. Szilágyi Teodóra szülési szabadság 

14. Nagy Anikó szülési szabadság 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

Ssz. Név Végzettség Megbízási 

heti 

óraszám 

1. Bencsik Dóra         konduktor, tanító 10 óra 

2. Pege Marianna       tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakos gyógypedagógiai tanár 

10 óra 

3. Pap Ildikó tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakos gyógypedagógiai tanár 

  5 óra 

4. Markót Imre     logopédus 10 óra 

5. Ladár Edit pszichológus   5 óra 

6. Halápi Anita pszichológus 2,5 óra 

Fizetés nélküli szabadságon lévő kollégák: 1fő  

 

2. Tárgyi feltételek:  

A szakértői bizottsági esztétikai szempontból megfelelő, világos, jól fűthető épületben végzi 

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

vizsgáljon. A vizsgálószobák berendezése megfelelő. A vizsgálóeszköz-készletünk minőségi 

és mennyiségi szempontból a szakterületi protokollban meghatározottaknak megfelelő, az 

érzékszervi fogyatékosságok vizsgálatához szükséges eszközökkel bővítésre szorul. Az 

informatikai eszközök többnyire működőképesek, folyamatos karbantartásuk megoldott. A 

dokumentáció tárolására az irattárban, és a rendelkezésre álló egyéb tároló helyeken van 

lehetőség. A járványveszély miatt szükségessé vált a fokozott fertőtlenítés, a védőeszközök 

használata, melyhez minden feltétel biztosított. A félév során beavatkozások nem történtek, az 

indokolt javítások (világítás, fénymásoló) megtörténtek. 
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3. Szakszolgálati alapfeladat: megyei szakértői bizottsági tevékenység 

A megyei szakértői bizottság munkatervben meghatározott feladatainak teljesülése a 

2021/2022. tanév I. félévében: 

Ssz. Feladat Beszámolási időszakban 

teljesült 

1. Vizsgálat nélkül, kizárólag orvosi dokumentáció 

alapján készített szakértői vélemények száma 

108 db 

2. 

 

Az aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálatok: behívott: 265 fő        58 % 

megjelent: 155 fő  

3. A járási szakértői bizottságoktól továbbított 

vizsgálatok, sajátos nevelési igény megállapítása vagy 

kizárása céljából 

behívott: 258 fő        61 % 

megjelent: 158 fő 

 

4. 

 

OH kirendelés alapján végzett szakértői tevékenység 

 

behívottak száma: 22 fő 

megjelent (02.03-ig): 13 fő 

 

5. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók soron 

kívüli felülvizsgálata a jogszabálynak megfelelő 

felterjesztés alapján 

behívottak száma: 71 fő 

megjelent: 46 fő      64 % 

 

6. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók hivatalból 

történő felülvizsgálata 

behívottak száma: 450 fő 

megjelent: 290 fő     64 % 

7. Tankerület döntése alapján I. fokú vizsgálat 

(fellebbezés) 

behívottak száma: 25 fő 

megjelent: 17 fő 

 

8. Fellebbezés  fellebbezések száma: 6 fő 

9. Fellebbezés I. fokú vizsgálatot követően  fellebbezések száma az  

I. fokú eljárás után: 2 fő  

10. Országos hatáskörrel rendelkező szakértői 

bizottságokhoz továbbított vizsgálati dokumentáció 

2 db 

11. Közigazgatási hatósági eljárás keretében történő 

vizsgálatok, felülvizsgálatok 

behívottak száma: 14 fő 

megjelent: 5 fő 

 

12. Meg nem jelenés miatt a vizsgálati anyag lezárva (pl. 

szülői felterjesztés) 

36 fő 

13. Szakszolgálati esélyegyenlőségi szakértő jelenlétében 

végzett vizsgálat 

 

0 fő 

14. Folyamatos figyelemmel kísérés  0 fő esetében 

15. Helyszíni vizsgálatok intézményekben 0 helyszíni vizsgálat 

16.  Esetkonferencia a Fenntartó kezdeményezésére, a 

megfelelő döntés érdekében 

 

0 esetben 

 

A vizsgálatokon való megjelenési arány a 2021/2022. tanév I. félévében:  

          Összes behívott:       1011 fő 

          Összes megjelent:      707 fő                                 69 % 

*A kiegészítő vizsgálat az alapvizsgálat része, azaz egy esetnek számít. 
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17. Igazolások kiadása sajátos nevelési igényű gyermek, 

tanuló családja részére  

emelt összegű csp: 6 db  

utazási utalvány: 55 db 

18. Munkaközösségi foglalkozásokon való részvétel 9 fő (5 alkalommal) 

19. Telefonos és személyes tanácsadás és konzultáció, 

szakmai ügyelet 

folyamatos, 

(a szülők, pedagógusok, és 

egyéb partnerek részéről 

(átlagban heti 75 db 

megkeresés, ügyintézés 

zajlik) 

 

 

 

 

4. Szakmai programok 

 

4.1 „Hinned kell, hogy a világ te veled is ékes”, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és 

tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeiben című EFOP 

3.1.6 pályázat során kidolgozott módszertanok helyi alkalmazása 
A pályázat során a minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az 

ellátásban tapasztalható területi egyenlőtlenségek csökkentésére tevékenységeink a szakmai 

megújulás támogatására irányultak. Ennek érdekében módszertani segédanyagokat 

készítettünk. és kiadványainkat a pályázatban meghatározott módon terjesztjük azóta is. 

Az intézményi tudásmegosztás, a szakmai műhelyek szervezése és lebonyolítása, valamint a 

partnerségi együttműködés elősegítése érdekében számos programot valósítottunk meg, ezeket 

az érdeklődésre számot tartó témákban tervezzük folytatni, melyre az adott időszakban a 

pandémia miatt nem kerülhetett sor.  

A belső tudásmegosztás, jellegéből adódóan kevéssé alkalmas új kapcsolatok kiépítésére, 

hiszen a kollégák ismerik egymást, viszont a munkakapcsolatok szorosabbá tételét, elmélyítését 

segítette elő a közös munka, az együtt gondolkodás. Ezért tervezetten tagintézményi 

dolgozókkal találkozókat szervezünk, mely két alkalommal személyesen is megvalósult. Az 

online formában nem bizonyul olyan eredményesnek, ezért amint lehetséges újra személyes 

beszélgetéseket szervezünk. 

Az IKT eszközök használatra történő előkészítése, a Tankerületi Központban kezdődött, 

befejezése a Székhelyintézményben történt. A laptopokra a word és az excell programok 

telepítése megtörtént, az eszközöket a mai napig használjuk. 

Az akkreditált továbbképzéseken 10 kollégánk 8 képzésben vett részt, és szerzett tanúsítványt. 

Ezek alapján az autizmussal élő gyermekek és tanulók nevelésének-oktatásának alapjai, a 

hiperaktivitás-figyelemzavar viselkedésterápiája, a diszkalkulia pedagógiai vizsgálata témájú 

képzéseken tanultak szakembereink, valamint pszichológusaink a WPPSI-IV, a WISC-IV, a 

WAIS-IV intelligenciatesztek megismerésével bővítették diagnosztikai repertoárjukat, ezzel 

igazodva az elvárásokhoz. Az OkosKocka, mely egy modern fejlesztő- és képességfelmérő 

eszköz kevésbé hasznosítható a vizsgáló eljárások során, de a fejlesztési javaslatokba 

beépíthető. A GMP Beszédpercepciós diagnosztikai eljárással is megismerkedtünk, ez a 

logopédiai vélemények szakszerű értelmezésében sokat segíthet. A tanultakat folyamatosan 

beépítjük a mindennapi diagnosztikai munkánkba, ezzel is segítve a pontos és professzionális 

szakértői munkát, mivel ez Bizottságunk egyik erőssége. 
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4.2 Az „Együttműködés Éve” kiemelt célfeladat keretében megvalósított programok 

felsorolása 

 Ssz. Időpont Program megnevezése Résztvevő 

partnerek 

Résztvevői 

létszám 

1.  Szakmai beszélgetés (online 

formában) 

A Látásvizsgáló, 

Mozgásvizsgáló 

OSZB 

szakemberei, 

munkatársai 

3 fő (Szolnok) 

   fő (Budapest) 

2. 2021.10.11. A Fegyverneki Telephely és a 

Kunhegyesi Tagintézmény 

szakértői bizottsági 

tevékenységet végző 

munkatársaival szakmai 

beszélgetés 

a MSZB 

dolgozói és a 

tagintézményben 

dolgozó 

kollégák 

11 fő 

3. 2021.11.15. A Törökszentmiklósi 

Tagintézmény szakértői 

bizottsági tevékenységet végző 

munkatársaival szakmai 

beszélgetés  

a MSZB 

dolgozói és a 

tagintézményben 

dolgozó 

kollégák 

14 fő 

4. 2021.11.22. A Karcagi Tagintézmény 

szakértői bizottsági 

tevékenységet végző 

munkatársaival szakmai 

beszélgetés 

a MSZB 

dolgozói és a 

tagintézményben 

dolgozó 

kollégák 

10 fő 

5. 2021.11.29. A Jászberényi Tagintézmény 

szakértői bizottsági 

tevékenységet végző 

munkatársaival szakmai 

beszélgetés (online) 

a MSZB 

dolgozói és a 

tagintézményben 

dolgozó 

kollégák 

11 fő 

 

5. Szakvizsgás képzéseken részt vevő kollégák: 

Ssz. Szakember neve Képzés megnevezése Képzés helyszíne 

1. Sáros Anett pedagógus szakvizsga megszerzése Budapest 

 

6. A MSZB szakmai eredményei a félév során: 

6.1 Sikerek 

 Jó, bizalmi, szakmai kapcsolat a munkatársakkal, a tagintézményekkel (jó hangulatú 

munkaközösségek, telefonos egyeztetések) 

 A szülőktől érkező többségében pozitív visszajelzések, az esetleges reklamációk 

hatékony, sikeres kezelése 

 A szülőkkel, és a vizsgálatra érkező gyermekekkel/tanulókkal többségében eredményes 

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

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

ben 

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

és megoldása a munkatársak érdekeinek figyelembevételével történik 
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 A tapasztalt kollégák, a bizottság-vezetővezető személyisége, empátiája, 

problémamegoldó képessége a mindennapi szakmai munkában biztos pontot jelent 

mindenki számára. 

 A vizsgálaton megjelenő problémák sokszínűsége, azok megoldásának megtalálása véd 

a kiégés ellen 

 A határidők tartása egyre könnyebben, pontosabban történik 

 A soron kívüli, tervezhetetlen feladatokban való szerepvállalás, a csoport kiemelkedő 

teherbíró képessége meghatározott keretek tartásával 

 Több szinten történő pozitív visszacsatolás partnereinktől, kollégáinktól 

 A koronavírus által okozott veszélyhelyzet miatti intézkedésekhez való rugalmas 

alkalmazkodás, a feladatok elvégzése, a problémák megoldása a megváltozott társadalmi 

környezetben   

 

6.2 Nehézségek 

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

ügyintézés időt és többletmunkát, egyeztetést igényel 

 Az óvodáztatás meghosszabbítására irányuló, az OH által kirendelt kampányszerű 

vizsgálatok szervezése, lebonyolítása, az esetleges véleménykülönbség kezelése 

 A kollégák gyakori, kiszámíthatatlan betegsége miatti hiányzások, melyeket nem lehet 

tervezni, jelentős nehézséget okozhat a napi munkaszervezésben, amellett, hogy kevés 

szakemberrel működünk 

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

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

Bizottságtól várják, mindez terhelő, frusztráló és jelentős időveszteséget okozhat 

 Az INYR naprakész vezetése, az új és a külsős kollégák bevezetése a folyamatba további 

feladatokat ró a munkatársakra. 

 A kész szakértői vélemények alapos javítása minden kolléga igénye, melyet mindnyájan 

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

vélemény kerül ki a partnerekhez. Törekszünk a hibátlan munkára!   

 A kötelező felülvizsgálat dokumentációjának kezelése, a korrekcióra vonatkozó levelezés 

a területért felelős kollégáknak jelentős többletmunkát okoz. 

 A Covid-19 vírus által okozott megbetegedések, valamint a karanténba kerülés magas 

száma (szülők, gyermekek, szakemberek) miatt meghiúsult vizsgálatok újratervezése 

jelentős többletmunkát jelent. 

 Nehézséget okoz a mindennapi munka tervezésében az egyre több esetben, és egyre 

agresszívabb hozzáállású szülők által megfogalmazott problémák, kérdések kezelése. 

 A telefonon, vagy személyesen történő reklamációk stílusa, támadó hangneme a 

továbbiakban fontos területe lesz a szülőkkel történő kommunikáció változtatásának. 

Fontos feladat a szakértői munka és a szakembereink tekintélyének kivívása, 

visszaállítása!  

 

7. Vezetői belső ellenőrzések a Megyei Szakértői Bizottságban, a 2021/2022. tanév I. 

félévében: 

Ssz Ellenőrzött szakember Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés eredményének rövid 

összefoglalása 

1. a szakértői vélemény 

készítésében közreműködő 

kollégák 

Ungi Marianna 

Szilágyi Edit 

az ellenőrzés során felmerülő 

javítások, kiegészítések alkalmazása 

folyamatosan megvalósul  
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2. a munkatársak kötelező 

óraszámának, munkaidő 

betartásának teljesítése 

Ungi Marianna 

Szilágyi Edit 

betartása folyamatosan megvalósul, 

korrigálásra kerül, az eredmény a 

körülményektől függ (pl: 

járványhelyzet, megjelenési arány, 

táppénz, hiányzó kollégák 

helyettesítése) Az egyenletes terhelés 

megtartásával!  

3. ügyviteli munkatársak 

munkája 

Ungi Marianna 

Szilágyi Edit 

határidőre, pontosan elkészített 

munkát végeznek 

4. a hivatalból indított 

felülvizsgálatok 

szervezése 

Ungi Marianna 

Szilágyi Edit 

az aktuális helyzetekhez rugalmasan 

alkalmazkodva történik a szervezés 

5. a munkaközösség 

vezetőjének munkája 

Ungi Marianna 

 

az online formához alkalmazkodva, 

szakszerű információk nyújtásával 

végzi munkáját 

6. a tagintézményekkel való 

együttműködés, 

intézkedések ellenőrzése 

Ungi Marianna 

 

a felmerülő problémák megbeszélése, 

a kapcsolattartás folyamatos,   

 

8. Innovációk a Megyei Szakértői Bizottságban: 

A MSZB-ban egyre nehezebb megfelelni a jogszabályi változások ütemének és tartalmának, ez 

szinte erőfeletti alkalmazkodást kíván a bizottság munkatársaitól is. Innovatív törekvésként 

fogalmaznám meg a munka szervezésében szükséges változtatásokat, melyek elsődleges célja 

a főállású kollégák terhelésének csökkentése, illetve a munkatársak megtartása. Fontos 

tényezőnek tekintem a munkaidő kitöltésnek megfelelő és tényszerű dokumentálását, a 

paraméterek meghatározását (amennyiben ez törvényileg szükséges!).      

 

9. Egyéb: 

A Munkatervben meghatározott szakértői bizottsági tevékenységek a Megyei Szakértői 

Bizottságban maradéktalanul teljesültek ebben az időszakban is. A tervezett feladatokat magas 

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

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

igényesek, ez a biztosítéka a továbbiakban is a teljesíthető és pozitív célok megfogalmazásának, 

a kitűzött célok elérésének, a partnerek elégedettségének és a különböző elvárásoknak való 

megfelelésnek. Az összeszokott csapattagok az újonnan belépő kollégákat megfelelő 

hozzáállással, egymást segítve fogadják. Az elért szakmai minőség megtartásához tapasztalt, 

gyakorlott, a gyógypedagógiai munkában jártas kollégák munkájára van szükség, valamint a 

munkakör betöltéséhez szükséges feltételekkel rendelkező szakemberek jelenléte fontos! 
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V. Főigazgatóhelyettesi beszámoló 

Magyarné Kovács Ildikó 

szakmai főigazgató-helyettes (2) 

 

 

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.  

A Tehetséggondozás munkaközösség önállósult, új vezetője lett, a pályaválasztás egyúttal 

kikerült a munkaközösségből. A pályaválasztási tanácsadók egy delegált taggal vesznek részt a 

munkában, további két területen (nevelési tanácsadás, szakértői tevékenység) delegált tagokkal 

kapcsolódnak be a munkába.  A munkaközösségek a munkaterv szerinti feladatokat végezték 

el, minden tervezett munkaközösségi foglalkozás megvalósult: szeptemberben személyes 

találkozásokkal, később online módon. A munkaközösségi programok ebben a formában is 

sokszínűek, tartalmasak, változatosak voltak.  Jellemző volt a belső tudásmegosztás, külső 

előadók meghívása. 

 

 

Munkaközösség Megvaló-

sult 

alkalmak 

Tapasztalatok 

Nevelési tanácsadás 2 

 

 Konfliktusos (gyermekelhelyezés, láthatás stb.) 

helyzetek, esetén hogyan segíthet a 

pszichológus. Igény a szakmai egyeztetésre, 

tapasztalatok megosztására 

 Gyermekrajzok értelmezése korszerű szemléleti 

keretben – Rajzelemzési Intézet  

Tehetség munkaközösség  2 

 

 Munkaközösség újjáalakulása, új vezető, 

munkaterv készítése, elfogadása, folyamatleírás 

korrekciója, online oktatás alatt elkészített 

egységes szemléletű mérőanyagok, 

szűrőanyagok  

 Tehetséggondozás SNI és BTMN 

gyermekeknél (külső előadó) 

Logopédiai 

munkaközösség  

2   „Képeskönyvek a logopédiai terápia 

szolgálatában – Böngésző-könyvek 

segítségével” 

 A Budapesti Logopédiai Konferencián való 

részvétel munkaközösségi foglalkozás 

keretében (tervezetten) 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

2  A korai ellátás bemeneti mérései, tesztek, 

kérdőívek, becslőskálák beválása, gyakorlati 

alkalmazása, a Szolnoki Egészségfejlesztési 

Iroda munkatársai előadásai  

 Fókuszban a gyermek, Biztos Kezdet 

gyerekházak a hátrányos helyzetű régiókban –

korai ellátás kapcsolódásai 
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Gyógytestnevelés  2   Mérések, folyamatok áttekintése 

 Távmunka: lehetőség az innovációra, jó 

gyakorlatok megosztása 

  a JNSZMPSZ szakembereinek részvétele 

konferenciákon:  

 2021. október 15-16-án Győr, NPK TT. 

 2021. november 26-án „105 éves az 

iskolai gyógytestnevelés” konferencia 

 Elsősegélynyújtás- külső előadó 

Mérés-értékelés 

munkaközösség 

1   Mérési időszak tervezése: 2022. április hónap, a 

mérések előkészítése, a kérdőívek áttekintése, 

javítása, a mérési területekre kérdőív 

szerkesztése 

 Szakmai megújulás lehetősége, szakmai kompetenciák erősítése, jó gyakorlatok 

megismerése. A tudás belső megosztásával a tagintézményekben dolgozó szakemberek 

módszertani ismereteinek gazdagítása.  

 Külső előadók, elismert szakemberek meghívása a munkaközösségi foglalkozásokra.  

 

 

Munkaközösség neve Foglalkozás időpontja 

Nevelési tanácsadás munkaközösség 2021. 09. 29. 2021. 10. 13. 

Kiemelten tehetséges gyermekek ellátása munkaközösség 2021. 09. 01. 2021. 11. 17. 

Gyógytestnevelés munkaközösség 2021. 09. 17. 2021. 12. 09. 

Korai ellátás munkaközösség 2021. 09. 23.  2021. 10. 21. 

Logopédiai munkaközösség 2021. 09. 22. 2021. 10. 12. 

Mérés-értékelés munkaközösség 2021. 10. 07. - 
 

         Tapasztalatok 

 A munkaközösségi foglalkozások szervezése és előkészítése megfelelő volt: időben 

történt a tájékoztatás, a meghívók kiküldése.  

 A munkaközösségek áttekintették, aktualizálták az online szakszolgálati feladatellátáshoz 

kapcsolódó folyamatleírásokat.  

 Minőségi munka zajlik a munkaközösségekben a kontakt foglalkozások hiányában is. 

 A munkaközösségek munkájában továbbra is fontos szerepet kapott – a 

tudásmegosztásra, módszerek, eljárások belső megosztására, illetve a konferenciákon 

való részvétellel, külső előadók meghívásával – a szakmai megújulásra 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. Belső vezetői ellenőrzési feladatok: 

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

teljes körűen megvalósult. A következő szakszolgálati feladatokat ellenőriztem a 2021. 

november 10. és 2022. január 20. közötti időszakban:    

 Logopédiai ellátás 

 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

 Nevelési tanácsadás 

 Tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 
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 Gyógytestnevelés  

 Iskola-, óvodapszichológiai koordináció (Szolnoki Tagintézményben) 

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

dokumentumok és az INYR alapján. A bekért dokumentumok a szakemberek által 

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. A pályaválasztási 

tanácsadás ellenőrzés a forgalmi napló és az egyéni mappák, valamint az INYR-

dokumentumok alapján történt. 

Az INYR- adminisztráció vezetése, a belső szabályzatunk szerinti adminisztráció 

kiemelt fontossággal bír, ez a második tanév, amikor a papír alapú dokumentációt 

kivezettük.   

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. Kiemelem a már nem aktív ellátások lezárását, ahol korrekciókra volt 

szükség. Az INYR-ben a belső intézményi szabályzatunk szerinti, egységesített 

dokumentáció és ennek tagintézményi szintű ellenőrzése révén a fenti hiányosságok, 

hibázások elkerülhetők, hiszen a tanév közben 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. Az INYR ellenőrzése a járási és megyei szakértői bizottsági tevékenységekre vonatkozóan. 

Az ellenőrzés kizárólag az INYR-ben történő dokumentációt, adminisztrációt érintette.  

 

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

 

4. Az OH  „INYR-kampány” alapján a jogosultságok felülvizsgálata,  ellenőrzés intézményi  

szinten, valamint a Székhelyintézményben ellenőrzés (törzslapok és ellátás, nyitott ellátások 

stb.), a korrekciók megtétele, visszaellenőrzés. Javasoljuk az összegző vizsgálati vélemény 

és az OH kirendelésre végzett szakértői vizsgálatok dokumentumainak feltöltését. 

 

3. A HR terület ellenőrzése:  

A HR-területek a szabályozott folyamat szerint működnek. 

2021. szeptember-októberben: 

 Feladatellátási helyek adatainak áttekintése  

 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 
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 Új szakképzettségek, oklevelek rögzítése a KIR-ben 

 Új munkavállalók rögzítése a KIR-ben 

 Óvodai jogviszonnyal rendelkező, korai ellátott kliensek áttekintése, ellenőrzésük, 

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

(2021. szeptemberi határidővel). 

 HR gondozás: Hiányzó szakemberek tagintézményenkénti követése.  

 

3.1  A 2022. januári állománytábla állapota szerint az álláshelyek betöltöttsége és a 

szakemberek megoszlása 

Álláshelyek a 2022. 01. havi állománytábla 

szerint 

Betöltött Betöltetlen 

Engedélyezett álláshelyek száma 196 180,88  

Pedagógus álláshelyek 157,5 143,76 13,74 

Kinevezett pedagógus 120,26   

NOKS: 24 24,00 0 

Egyéb: 14,5 13,13 1,38 

Üres álláshelyek: 15,2   

MB+RÉSZ+TÚLÓRA 23,49   

Tartósan távol 14   

              

Pedagógusok 

(Kinevezett, főállású, teljes munkaidős, aktív) 

 

120 fő 

pszichológus 23 

gyógypedagógus 45 

logopédus  30 

konduktor 4 

fejlesztőpedagógus 8 

gyógytestnevelő 6 

pályaválasztási tanácsadó  3 

tehetség- koordinátor  1 

 

3.2 Szakvizsga kötelezettség teljesítés ellenőrzése (főállású, kinevezett szakemberek) 

 

 

4. A 2021/22. tanévben szakvizsgás képzéseken és egyéb képzéseken (hiányterületek) részt 

vevők:  

Tagintézmény / 

Telephely 

Szak- 

vizsga 

BA képzés/ 

másod-

diploma 

MA képzés Egyéb 

képzés 

Székhelyintézmény  1  1  

Szakvizsga statisztika (kinevezettek 120 fő) Fő 

Szakvizsgával rendelkezik 89 

Szakvizsgával nem rendelkezik 20 

Képzésre kora miatt nem kötelezhető     2 

Szakvizsgás képzése folyamatban van 9 

- ebből 2022-ben szakvizsgát tesz 6 
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Karcag 1 1  1 

Jászapáti 1 1   

Kunszentmárton 1    

Mezőtúr  1   

Szolnok 4 1   

Törökszentmiklós 1 1   

Összesen: 9 5 1 1 

2021/2022. tanév beiskolázási tervében 

összesen: 

14 fő 2 fő 2 képzéssel (napokkal 

támogatva) 

Ebből idén szakvizsgát / végzettséget 

szerez: 

6 1   

 

4.1 Beiskolázással, továbbképzésekkel kapcsolatos elvégzett feladatok 

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

időszakra a Továbbképzési és a tanévre vonatkozó Beiskolázási terv – megvalósítása 

 Az Intézmény beiskolázási programjának folyamatos gondozása, nyomon követése 

 A 2021/22. tanév beiskolázási tervének megvalósíttatása  

 2022. január: A 2022/23. tanév beiskolázási tervének előkészítése 

 A 2021/22. tanévben a szakvizsgás képzések megvalósulásának követése: 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 

szakvizsgára kötelezettek közül mindössze egy fő gyógytestnevelő (várandósság miatt) 

nem kezdte el 2021 szeptemberében a képzést, két fő az intézményből távozott.  A 

Beiskolázási terv 2021. szeptemberi, utolsó módosításában ők már nem szerepeltek.  

 A szakvizsgás képzéseken kívül a hiányterületeken (logopédia, 

gyógypedagógia/szomato-pedagógia, pszichológia) egy-egy fő önerőből vagy állami 

finanszírozású képzésben folytat tanulmányokat, őket az Intézmény 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-

adminisztráció problémák esetén, HR-ügyekben, KRÉTA ügyekben. Szervezetten az 

igazgatótanácsi értekezleteken és a munkaközösségi foglalkozásokon valósult meg.  

 

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

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

korrigálása megtörtént.  

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. A következő tanévre több segítséget szeretnék kérni a HR-munkatársaktól az 

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

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

Intézményünk KIR-STAT adatszolgáltatása (adatátadás) az 2021. október 15-ei határidőre 

elkészült. 

Ezt követően határidőre eleget tettünk a Fenntartó által kért adatszolgáltatásnak is, melynek 

csak elenyésző mértékben volt átfedése a KIR-STAT adatokkal. Elkészítettük a szakszolgálati 

óratömeg-számítást a covid miatti adatszolgáltatáshoz. 

 

7. INYR- felület gondozása, ellenőrzése:  

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

vezetőknek, szakembereknek. Jogosultságok megadása a mestejelszó-kezelőben a 

rendszergazdával, a 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. 

3. A PVT adminisztrációjának ellenőrzése: A dokumentáció ellenőrzése a már említett módon, 

jegyzőkönyvezve megtörtént. 

 

7.1 Az INYR ellenőrzésének tapasztalatai 

 Csoportos ellátásokhoz az OH irányelvei szerint legalább egy egyéni ellátást rögzíteni 

kell, ez erre a tanévre elkészült, visszamenőlegesen nem kivitelezhető. Felhasználói 

jogosultságok törlése (távozó szakembereknél): Nem rendezett a szakszolgálati titkárok 

jogosultsága, javaslom a megszüntetését (ellátásban nem vesznek részt, OH ellenőrzés 

így fals adatokat tartalmaz!). Lezáratlan ellátások még előfordultak, ezért fontos az INYR 

tagintézmény-igazgatói ellenőrzése, még a szakember távozása előtt.  

 Az INYR szabályzatunk módosítása megtörtént, a szakemberek a módosítást elfogadták. 

Célunk az volt, hogy az OH adminisztrációs elvárásainak meg tudjunk felelni.  

Egységesült a szakterületi ellátások adminisztrációja, de még így is akadt hiányosság, 

amiket az ellenőrzések jegyzőkönyvei részleteznek. A szakembereink nagy többsége 

lelkiismeretesen és precízen vezeti az INYR-ben az adminisztrációt. 

 

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

A KRÉTA felületén a szakemberek végzettségeit a tanév elején rögzítettem. Sikerült áthidalni 

a KRÉTA adta opciók és a szakszolgálati munkához szükséges végzettségek közötti 

ellentmondást. A KRÉTA munkaügyi adatai a szinkronizálás után már csak részben 

szerkeszthetőek, ezért az elsődleges munkaügyi adatok, valamint az óraszámok szerkesztése, 

különösen a részmunkaidős óraadó kollégáknál igen nehézkes. 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 korrigáltuk, a fenntartó részére a végleges tantárgyfelosztást határidőre 

megküldtük. A KRÉTÁ-ban az adatokat az új alkalmazottak felvitelével, az óraszámok 

változásával, a túlórákkal stb. folyamatosan javítjuk, egyeztetjük a szakterületért felelős vezető 

hivatali tanácsos asszonnyal.   

További folyamatos feladat minden szakalkalmazott esetében aktualizálni a szakfeladatot és az 

óraszámot érintő változásokat, 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. Nehézséget jelentett, hogy a tantárgyfelosztásban a vezetők rögzítették a szakember 

óraszámát, de a munkaügyi adatoknál nem. Így az adatok nem egyeztek a kiosztott óráknál.   
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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 túlórákat a felületre fölvezettem, a változások, korrekciók megtétele a KRÉTÁ-

ban folyamatosan történik. 

A Szolnoki Tankerületi Központnak az intézményi adatszolgáltatások határidőre megtörténtek, 

a 2021/2022. tanév második félév tantárgyfelosztását elkészítettük, a Fenntartó elfogadta.  

 

9. Szabályzatok gondozása: 

2021. novemberében 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, 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.   

Szakfeladatok online ellátásban, a folyamatleírás koordinálása: A szakszolgálati feladatellátás 

online formában történő ellátásának keretezésére – a szakterületekre vonatkozóan, a 

munkaközösségekkel és tagintézményekkel való egyeztetések után – az online feladatellátás 

folyamatleírása is elkészült.  

 

10. Elégedettségi kérdőív: 

Elkészült a MÉM által a 2022. április hónapra tervezett elégedettségmérési anyagok 

összeállítása, megtörtént a korrekciójuk a kiemelt, ellenőrizni kívánt szakfeladatok területén.  

 

 

 

VI. Gazdasági-HR-Műszaki Iroda  

Dr. Farkasné Berkes Kitti 

Gazdasági-HR-Műszaki irodavezető 

 

 

A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan a Gazdasági-HR-

Műszaki Iroda (HR, gazdasági, pénzügy, műszak) feladatkörébe tartozó feladatok, események 

számbavétele, összegzése. 

 

1. Költségvetés: 

1.1 Személyi kiadások 

A 2022. évre vonatkozó költségvetésünket a Tankerület készíti el. 2022. január 1. hatállyal 49 

dolgozó került átsorolásra. 2022. január 1-től a minimálbér bruttó értéke 200 000 forintra, a 

garantált bérminimum bruttó értéke pedig 260 ezer forintra emelkedett. A minimálbér és a 

garantált bérminimum emelkedése 68 munkavállalót érintett. A pedagógus főiskolai és 

egyetemi végzettségű, Gyakornok fokozatban, a főiskolai végzettségű, Pedagógus I./02-05 

fokozatban, illetve az egyetemi végzettség Pedagógus I./02 lévő munkavállalók garantált 
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illetménye már a garantált bérminimum alatt van, az ő bérüket is ki kellett egészíteni, ez 25 

pedagógust érintett. A NOKS-os munkakörben dolgozók csak a 7%-os garantált emelkedést 

kapták meg.  

2021. év folyamán 10 fő tett sikeres minősítő vizsgát, ezért 2022. január 1-jével 3 fő Ped.I 

fokozatba, 5 fő Ped. II fokozatba, 2 fő Mesterpedagógus fokozatba került. Függőben lévő 2021. 

évi minősítő vizsga, minősítési eljárás száma 2, mely 2022. június 30-ig kerül sor.  

 

A főállású pedagógusok megoszlása 2022.01.01. 

Megnevezés Betöltött státusz Ebből fizetés nélküli 

szabadságon 

Pszichológus  30 6 

Gyógypedagógus 45 3 

Logopédus 32 2 

Konduktor 5  

Fejlesztő Pedagógus 8  

Gyógytestnevelő 7 1 

Tehetségkoordinátor 1  

PV tanácsadó 3  

Összesen 131 12 

 

1.2 Dologi kiadások 

 A dologi kiadásokra 2021. költségvetési évre a Fenntartó 59.467.864 Forintot 

engedélyezett. 2021. költségvetési évre a Fenntartó által engedélyezett Munkaterv 

szerinti többletkötelezettség összege 500.000,-Ft, SZMSZ szerinti többletkötelezettség 

összege 1.500.000,-Ft volt, melyet 2021. december 31. napjáig 100 %-ban felhasználtuk.   

 A dologi kiadások felhasználást nyomon tudjuk követni, a Tankerület részéről időnként 

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

dologi kiadások során 2021. október 31. napján a költségvetési előirányzatból 

52.464.931,-Ft-ot (88,22 %-ot) használtunk fel.  

 Felújításra, karbantartásra, eszközök pótlására, javítására csak nagyon korlátozott 

mértékben és korlátozott összegben volt lehetőségünk a 2021. évben. 

 A 2022. évre vonatkozó költségvetésünket most is a Tankerület készíti el. A 2022. 

költségvetési évre jóváhagyott költségvetési keretszámok jelenleg nincsenek, várjuk a 

költségvetési tárgyalást. 2022. költségvetési évre a Fenntartó által engedélyezett 

Munkaterv és SZMSZ szerinti többletkötelezettség összege egyenlőre nem ismert. 

 

2. HR terület: 

2.1 Belépő-kilépő közalkalmazottak 

Intézményünk engedélyezett státuszainak száma 2021/2022. I. félévétől 196 fő, melyből 157,5 

fő pedagógus, 24 fő NOKS, 14,5 egyéb munkakör.  

A belépő közalkalmazottak száma 11 fő volt, ebből áthelyezéssel senki sem érkezett 

intézményünkhöz.  

Kilépő dolgozók száma 13 fő, ebből közös megegyezéssel 9 fő; míg 2 fő közalkalmazotti 

jogviszonya szűnt meg a nők 40 éves jogviszonya alapján történő nyugdíjazás miatt. 2 fő 

életkori nyugdíjas lett. Nyugdíjazás miatti felmentési idejének első felét jelenleg 1 fő tölti. 

 

Főállású, részmunkaidős, megbízási szerződéssel, túlórával betöltött státuszok 

2021/2022. I. félév. 
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Munkakörök Engedélyezett 

álláshelyek 

Betöltött 

álláshelyek 

Betöltetlen 

álláshelyek 

Meghirdetett 

álláshelyek 

Pedagógus 157,5 143,76 13,74 0 

NOKS 24 24 0 0 

Egyéb 14,5 13,13 1,28 0 

Összesen 196 180,89 15,02 0 

 

2.2 Nyugdíjazás 

A I. félévben senki nem kezdte meg nyugdíjazás miatti felmentésének első szakaszát. 

 

2.3 Közfoglalkoztatás 

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

távollétüket jelentjük le. 

 

 

 

3. Gazdaság, pénzügyi terület: 

3.1 Szerződések 

 A 2021/2022. 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 2021. július 

hónapban megtörtént, nagy részét 2021. november 16. napjával engedélyezték. 

 2021. szeptember 1. napjával nem változtak a megbízási díjak összegei. 

 Az állománytáblánkat továbbra is havonta frissítjük és aktualizáljuk, és ezáltal 

naprakészen nyomon követhetőek a személyi változások. 

 2021. szeptember 1 - 2022. január 31. között elkészített szerződések és módosítások 

száma: 89 db megbízási szerződés, 4 db megbízási szerződés módosítása, 16 db 

vállalkozási szerződés, 1 db vállalkozási szerződés módosítása, 8 db tanulmányi 

szerződés, 7 db tanulmányi szerződés módosítása. 

 

3.2 SZJA bevallás 

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

kedvezményekről, melyeket 2022. 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 

2022. évre vonatkozóan nem készíthet adómegállapítást, így az ehhez kapcsolódó 

nyilatkoztatási, valamint a járulékbevallásban történő adatszolgáltatási kötelezettség is 

megszűnik. A Jövedelem igazolásokat 2021. január 31. napjáig kiadásra kerültek. 

 

3.3 Beszerzések  

 A KEF-es beszerzésekre vonatkozó Fenntartói igényfelmérések folyamatosan történtek 

az évben, így író- és irodaszerek, tisztító- és takarítószerek, fertőtlenítőszerek beszerzése 

a Tankerület által indított közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre. Az 

ellátmány biztosítása szakaszosan, részletekben zajlott, így folyamatos volt, ezen 

termékek szállítása. 

 A 2021. költségvetési év folyamán a Fenntartó kisebb - nem nagy összegű – árú 

beszerzéseket engedélyezett a Pedagógiai Szakszolgálat részére, mint például szarvasi 
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kávéfőző, vízforraló, porszívó, ventilátor, APC típusú helyettesítő szünetmentes akku, 

forgószék, vasaló + vasalódeszka, szőnyeg, ventilátor, lombfúvó, dátum bélyegző, 

postaláda. 

 2021. februárjában több Tagintézmény részére magyar zászlók és zászlórudak beszerzése 

történt meg 28.986,-Ft értékben.  

 2021. februárban Szolnoki Tagintézmény részére 15 darab színes (5 db piros, 5 db kék, 5 

db zöld), várótermi műanyag szék került beszerzése (155.813,-Ft).  

 2021. tavaszán a korai fejlesztésben, illetve a gyógytestnevelésben dolgozók 

munkavállalók részére munkaruhák beszerzése történt (165.808,-Ft).  

 2021. júniusában a Fenntartótól engedélyt kaptunk, hogy a hőségriadó ideje alatt, minden 

munkavállaló részére ásványvizet, illetve teát biztosítsunk. Az összeget 1.000,-Ft/fő-ben 

állapítottuk meg.  

 2021. júniusában 11 db új vezetői mobiltelefont (Samsung, Huawei) kaptunk, melyeket a 

tagintézményvezetők, helyettesek és az intézmények használnak.  

 A képernyő előtti munkavégzéshez használt, éleslátást biztosító szemüveget biztosít 

kétévente a Fenntartó, azon vezetők és ügyviteli munkatársak számára, akik a napi 

munkaidejéből legalább négy órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt 

(számítógépet) használ. A támogatás mértéke 20.000,-Ft/alkalom/fő. 2021. évben beadott 

szemüveg igények száma: 16 db.  

 

3.4 Karbantartási, felújítási munkák 

 Kunszentmártoni Tagintézmény: villanyszerelési munkák (194.000,-Ft). 

 Kunhegyesi Tagintézmény:  

- gázkonvektor cseréje (50.000,-Ft) 

- mosdócsap cseréje (15.000,-Ft) 

 Mezőtúri Tagintézmény: hibaelhárítás és karbantartási feladatok ellátása. Falevelek 

összeszedése a tagintézmény kapuin kívül és belül, valamint az összegyűjtött falevél 

elszállítása. (99.441,-Ft). 

 Karcagi Tagintézmény:  

- gázüzemű kazán és fűtésrendszer javítása (32.239,-Ft) 

- villanyszerelési munkálatok (144.000,-Ft) 

 Szolnoki Tagintézmény: 

- új termosztát felszerelése (31.750,-Ft) 

- kazán után vízvezeték szakasz cseréje (29.058,-Ft) 

- 2 db ereszcsatorna átalakítása (100.000,-Ft) 

 Törökszentmiklósi Tagintézmény: 

- villanyszerelési és egyéb karbantartási munkák (57.785,-Ft) 

- salgópolc beszerzése (171.468,-Ft) 

- könnyűszerkezetű épület (garázs) beszerzése (249.000,-Ft)  

 Jászberényi Tagintézmény: 

- lefolyó vezeték tisztítása (12.000,-Ft) 

- bojler villanyszerelési és javítási munkálatai, hőfokszabályozó cseréje (10.922,-Ft) 

- dugulás elhárítás (20.000,-Ft) 

- mosdó csaptelep cseréje (17.000,-Ft) 

- villanyszerelési munkák (44.465,-Ft) 

- wc csészék le és felszerelése, bűzzáró csere miatt (35.000,-Ft) 

 Székhelyintézmény:  

- Szakértői Bizottságában videó kaputelefon csere (80.000,-Ft) 
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- Főigazgatóság: 2021. március elején 4 db klíma felszerelése a Főigazgatóság I. 

emeleti ügyviteli szobáiba 

 

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.  

2021. január 15-január 31. között teljes intézményi leltározás folyt a JNSZM Pedagógiai 

Szakszolgálat intézményeiben. A Tagintézmények/Telephelyek határidőben elkészítették a 

leltáríveket. 2021. január 20. napján a Fenntartó részéről leltárellenőrök érkezetek a 

Székhelyintézménybe leltározás céljából, akik mindent megfelelőnek találtak. 2021. 

novemberében az OH által a TÁMOP 3.4.2B projekt keretében biztosított eszközök leltározása, 

valamint az EFOP 3.1.6-16-2017-00026. pályázat keretében beszerzett eszközök leltározása is 

megtörtént.   

 

3.6 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 Székhelyintézménynek 

30 napon belül kell elszámolni (ugyancsak csütörtöki napon), így a Tagintézményeket 

előtte időben el kell számoltatni a felvett készpénzzel. 

 

3.7 Általános ügyek 

 A személyi (munkábajárás) kiadások, valamint a dologi (közüzemi/szolgáltatói számlák) 

kiadások vonatkozásában a 2022. évi éves kötelezettségvállalások benyújtása megtörtént 

2022. január első felében, az engedélyezett éves kötelezettségvállalások egy része 

visszaérkezett.  

 A Tankerület által üzemeltetett drive felületen (szabadságok, táppénzek rögzítése) 2021. 

évben a rögzítések száma összesen 1.918 db volt. 

 2021. szeptember 28-án ügyviteli teamet tartottunk a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

összes tagintézmény/telephelyvezetőjének, valamint a szakszolgálati titkárok és ügyviteli 

alkalmazottak részére. A team programja volt: kiküldetési rendelvények, számlák, 

megbízási és vállalkozási szerződések, teljesítési igazolások, szabadságok, igazolások, 

jelenléti ívek, kinevezés-módosítások, KIR-adatbázis aktualizálása, alkalmazást érintő 

kérelmek.  

 A rendszeresen előforduló adatszolgáltatásokat határidőre teljesítettük, egyéb pénzügyi, 

HR és műszaki, gondnoki feladatokat érintő adatbekérések folyamatosan készülnek és 

továbbításra kerülnek. 

 

                              2021. évi statisztikai adatok (Forrás: Tanonc Program) 

Kiküldetés személygépkocsival 377 
537 

Kiküldetés tömegközlekedéssel 160 

Munkábajárás személygépkocsival 275 
438 

Munkábajárás bérlettel 163 

Tanulmányi szerződés 17  

157 Vállalkozási szerződés 22 
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Megbízási szerződés 118 

Készpénzes számla 289 879 

Átutalásos számla 590 

Nem rendszeres kifizetés (megbízási díj, táppénz) 586 586 

Előzetes kötváll 75 75 

Összesen 2672 2672 

 

                            2021/2022. I. félévi statisztikai adatok (Forrás: Tanonc Program) 

Kötelezettség 
2021.09.01.-

2021.12.31. 
2022.01. Összesen 

Átutalásos számla 229 23 252 

Belföldi kiküldetés (vonat, autóbusz) 78 5 83 

Előzetes köt.váll. 13 47 60 

Készpénzes számla 151 0 151 

Kiküldetés személygépkocsival 196 2 198 

Megbízási szerződés módosítása 85 + 4 4 89 + 4 

Munkábajárás bérlettel 68 0 68 

Munkábajárás személygépkocsival 129 0 129 

Nem rendszeres kifizetés (táppénz, megbízási díj) 245 0 245 

Vállalkozási szerződés módosítása 15 + 1 1 16 + 1 

Tanulmányi szerződés módosítása 8 + 7 0 8 + 7 

Mindösszesen: 1229 82 1311 

 

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 Csoportja felé. 

 Folyamatosan végeztük az intézményi ellátmány, a nyomdában készült, előzetesen 

megrendelt nyomtatványok, valamint az intézményi beszerzések racionális szétosztását.   

 

4.2 Megyei gépjármű - koordináció 

Rendszeresen begyűjtöttük, regisztráltuk a Tagintézmények és Telephelyek gépjármű igényeit. 

A hivatali gépjárművek használatának nyomon követése folyamatos. A folyamatosan követte a 

Főigazgatóság személygépkocsijának műszaki állapotát, tankolását, takarítását. Folyamatosan, 

a benyújtott igények szerint terjesztette elő a fenntartó felé a munkatársak saját gépjármű 

hivatali célú használatára vonatkozó igényeit. A gépjármű használatra vonatkozó elektronikus 

felületet folyamatosan, rendszeresen feltöltötte adatokkal.  

Mivel a hivatali gépjárművek igen régiek, hibák gyakrabban merülnek fel, ezért a fenntartásuk 

évről évre egyre több költséget jelentenek.  

 

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.  
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 A korábban elkészült tisztítószereket és irodaszereket összesítő leltártáblázat segítségével 

lehetővé vált a tisztítószerek és irodaszerek fizikai számbavételezése és folyamatos 

nyomon követése.  
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VII. Munkaközösségek beszámolói 

VII.1 Korai Fejlesztés Munkaközösség 

Kürti Anikó 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés:  

A munkaközösségi foglalkozások sikeresen megvalósultak. Egy személyes és egy online 

találkozóra került sor a félév során. 

 

Általános céljainkkal összhangban  

 a kollégák beszámoltak az ellátásba került gyermekek és családjaik online ellátásának 

sikereiről, nehézségeiről, 

 megosztották tapasztalataikat a mérési eszközök használatáról, 

 szakmai tapasztalatcserére került sor, amelynek folytatását a következő személyes 

találkozóra tervezzük.  

 

Speciális céljaink között szerepel 

- az ágazatok közötti együttműködés javítása, melynek érdekében a félév során az 

egészségügyi és szociális szféra képviselőivel találkoztunk. A személyes és az online 

találkozó is számos új információval bővítette ismereteinket az adott területen.  

 

5. Személyi feltételek:   

Állandó tag 14 fő.  

 Németh Eszter (Jászapáti Tagintézmény),  Béres Lászlóné Ildikó (Jászberényi Tagintézmény), 

Vargáné Kerti Anikó, (Karcagi Tagintézmény),  Balláné Tóth Éva (Kunhegyesi Tagintézmény),  

Deli Gabriella (Kunszentmártoni Tagintézmény), Csete Olga (Mezőtúri Tagintézmény), Bálint 

Orsolya (Szolnoki Tagintézmény),  Kovács Ágnes ( Szolnoki Tagintézmény Újszászi 

Telephely) Tóth Judit (Tiszafüredi Tagintézmény), Fehér Henriett (Törökszentmiklósi 

Tagintézmény), Varga Mária (Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely) 

Kátayné Darók Bernadett, Móczáné Tombácz Edit ( Székhelyintézmény) 

 

A helyettesítés flottul megvalósult egy-egy tag akadályoztatása esetén. A találkozónkon részt 

vett delegált tagként:  

2021.09.23. 

- Juhász Olga  (Törökszentmiklósi Tagintézmény)  

- Rab Viktor Szabolcsné (Karcagi Tagintézmény)  

- Dombrádi Annamária (Tiszafüredi Tagintézmény) 

2021.10.21 

- Farkasné Rózant Ildikó (Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely) 

 

6. Tárgyi feltétel: 

Személyes és online találkozóra is sor került. 

A személyes találkozón projektorra volt szüksége az előadónak, a tárgyi feltétel rendelkezésre 

állt. 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév I. félév 50 

 
 

Gyors átszervezéssel sikerült az első személyes találkozónk helyszínét módosítani, más 

helyszínen megvalósítani, amiért külön köszönet a Szolnoki Tagintézmény vezetőinek a 

rugalmasságukért, segítségükért! 

Az online találkozó alkalmával a technika feltételek kedvezőek voltak. 

 

7. Munkaközösségi foglalkozások: 

 

Ssz. 

 

Dátum 

 

Foglalkozás témája 

Foglalkozás 

formája: 

kontakt/online 

Rásztvevők 

száma 

1. 2021.09.23.  Személyes találkozás a 

munkaközösség tagjaival- 

Tapasztalatcsere az online ellátás 

kapcsán.  

 Meghívottak:  

     Hegedűs - Vízkelety Judit: 

szociális munkás - A Szolnok 

Egészségfejlesztési Iroda és Lelki 

Egészség Központ vezetője 

    Bunkóczi Rita: védőnő - A 

Szolnok Egészségfejlesztési 

Iroda és Lelki Egészség Központ 

szervezésében megvalósuló 

Szülő klub-baba-mama klub 

vezetője  

 Ágazatok közötti együttműködés 

erősítése - Betekintés A Szolnok 

Egészségfejlesztési Iroda és Lelki 

Egészség Központ munkájába. 

 Az Egészségügy keretein belül 

működő Szülő klub –baba - mama 

klub tevékenységének 

megismerése, a védőnő szerepe a 

kisgyermekes családok életében. 

kontakt 

Helyszín: 

JNSZMPSZ 

Szolnoki 

Tagintézménye 

17 fő 

2.  2021.10.21.  Előadók: 

     Tasi Krisztina: A Máltai 

Szeretetszolgálat munkatársa, 

projektvezető- Fókuszban a 

gyermek projekt bemutatása 

     Nánásiné Lókodi Andrea: A 

Biztos Kezdet Gyerekház 

vezetője-Tiszabő, Tiszabura 

     Takács Lívia: konduktor 

- Hátrányos helyzetű településeken 

– a korai életkorra fókuszáló 

szakmai munka megismerése, ott 

dolgozó szakemberek 

segítségével. 

online 17 fő 
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8. Munkaközösség félévi szakmai eredményei: 

Sikerek 

 A személyes találkozást is sikerként éltük meg. Nagyon aktívak voltak a részt vevők, 

nagy igény mutatkozott a személyes tapasztalatcserére.  

 Betegség esetén rugalmas személycsere. 

 A korai fejlesztés online ellátásának folyamatleírása elkészült. 

 Folyamatosan kerülnek új gyerekek a rendszerbe, feltehetően a jelzőrendszernek 

köszönhetően. 

 A vírushelyzet ellenére is folyamatos az ellátás. 

 A JNSZMPSZ honlapjának frissítése a munkaközösségünkre vonatkozóan. 

 Az előadóink jól felkészültek voltak, érdekes, tartalmas előadásokra került sor. 

 Sikeres technikai lebonyolítás, csatlakozás az online térben. 

 Honlap frissítése, online folyamatleírás elkészítése, melynek lebonyolítása e-mailben 

történik. 

 

Nehézségek 

 Az ismét online formává alakult kapcsolattartás, olyan családok esetében akik nem 

rendelkeznek oltottsági/védettségi kártyával. Kevésbé hatékony az ellátás online 

formában. 

 A korai fejlesztés éve kapcsán megrendezésre kerülő rendezvények lebonyolítása a 

járványhelyzet miatt. 

 Jogszabályi változások történtek, amelyek szakértői bizottsági tevékenységhez 

kapcsolódnak, de a korai életkorú gyerekeket érintik – ezt még tanuljuk.   

 

 

VII.2 Szakértői Bizottságok Munkaközössége 

Mihályiné Simon Rita 

munkaközösség-vezető 

 

1. Bevezetés:  

Általános célkitűzéseink 

- a Megyei Szakértői Bizottság koordinációs feladatainak támogatása 

- a jogszabályi változások nyomon követése, beépítése a munkafolyamatokba 

- szakmaközi kapcsolatok ápolása a Megyei szakértői Bizottság és a Tagintézményeink 

kollégáival, vezetőségével 

- a Szakszolgálaton belül működő munkaközösségekkel, hatékony, tartalmas, szakmai és 

minőségi munkavégzés a szakértői bizottsági feladatellátás területén 

- szükség szerint a szakmai munka alapját képező, valamint eredményességét, 

elégedettségét mérő dokumentumok áttekintése, korrekciós javaslatok megfogalmazása 

 

Speciális célkitűzéseink 

- a járási szakértői bizottság szakmai munkájának megsegítésében való aktív részvétel 

- a szakemberek közötti együttműködések hatékonyságának növelése a rendszeres 

találkozások által 

- a jogszabályok folyamatos monitorizálása 

- a dokumentumok ennek megfelelő módosítása 

- új vizsgáló szakemberek munkájának segítése, beilleszkedésének támogatása 
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A munkaközösségi foglalkozások a félév során megvalósultak, az első (2021. szeptember 23.) 

kontakt formában, minden munkaközösségi tag aktív részvételével, majd a második (2021. 

november 18.) már online formában. A jelenlét is 100%-os volt. 

 

2. Személyi feltételek:   

Tagintézmény Delegált tag(ok) 

Megyei Szakértői Bizottság Ungi Marianna 

Jászapáti Tagintézmény Kisné Magyar Mária 

Látogató tag: Tóthné Répási Anett 

Jászberényi Tagintézmény Borbás-Pintér Anita 

Látogató tag: Barna Nelli 

Karcagi Tagintézmény Kacsándi Bernadett 

Látogató tag: Takács Mónika 

Kunhegyesi Tagintézmény Szabó Zoltánné 

Látogató tag: Zsidóné Kádár Terézia 

Kunszentmártoni Tagintézmény Szombati Zoltánné 

Látogató tag: Imréné Cselóczki Andrea 

Mezőtúri Tagintézmény Szőke Lilla 

 

Szolnoki Tagintézmény Koczok Ágnes 

Látogató tag: Farkas Nóra 

Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely Nagyné Sári Ágnes 

 

Tiszafüredi Tagintézmény Rédainé Kisnémet Nóra 

 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Szabó Judit 

Látogató tag: Kovács Henriett 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki 

Telephely 

Szabó János 

Látogató tag: Szabó Ildikó 

Pályaválasztási Tanácsadó Szécsi Tibor 

 

 

3. Tárgyi feltétel:  

1.alkalom helyszíne a Megyei Szakértői Bizottság előadó terme (5000 Szolnok, Aradi utca 20.). 

Tárgyi feltételeink: laptop, interaktív tábla, A/4 lap, fénymásoló. 

2.alkalom: online formában történt 

Tárgyi feltételeink: laptop 

 

4. Munkaközösségi foglalkozások: 

 

Ssz. 

 

Dátum 

 

Foglalkozás témája 

Foglalkozás 

formája: 

kontakt/online 

Részt-

vevők 

száma 

1. 2021.09.23. Munkaterv ismertetése 

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős 

államtitkár úr jogszabályváltozásról szóló 

tájékoztató levelével kapcsolatos feladatok 

megbeszélése (műhelymunka) 

kontakt 17 fő 
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Aktualitások 

2. 2021.11.18. Az óvodáztatás meghosszabbításának 

menete 

Aktualitások, esetmegbeszélések 

online 12 ő 

 

5. Munkaközösség félévi szakmai eredményei: 

Sikerek 

- egységes diagnosztikai szemlélet és gyakorlat 

- hatékony szakmai együttműködés a járási és megyei szakértői bizottság kollégái között 

 (tudásmegosztás, nagyon jó munkatársi kapcsolat, segítőkészség) 

- magas szintű szakmai tudással rendelkeznek a kollégák, folyamatosan követik a 

jogszabályi változásokat, azokhoz alkalmazkodnak 

-  teljes körű részvételi arány a megbeszélések alkalmával, a határidők pontos betartása 

-  a munkatervi feladatok hiánytalan megvalósulása 

 

Nehézségek 

- a kollégák és a kliensek megbetegedései miatt elhúzódnak a szakértői vizsgálatok 

- az adminisztráció terhe magas    

- a komplexebb esetek számának növekedése 

 

6. Munkaközösségi innovációk a félév során: 

Javaslatgyűjtemény készült a 6. életévet betöltő, további egy év óvodai nevelésben részesülő 

gyermekeket nevelő az óvodapedagógusok számára. Ez a gyűjtemény a gyógypedagógus és 

fejlesztőpedagógus által nyújtandó fejlesztéseken túl olyan javaslatokat tartalmaz, amelyet az 

óvodapedagógusok tudnak megvalósítani az óvodai nevelésbe ágyazottan.  

 

7. Egyéb: 

A munkaközösség tagjai érdeklődéssel, aktívan vesznek részt a találkozókon. Kérdéseiket 

megfogalmazzák, dolgozunk a közös megoldásokon, a véleménycsere rendszeres. Az előre 

tervezett feladatokat a köztes időszakban elkészítik a kollégák. 

 

 

VII.3 Nevelési Tanácsadás Munkaközösség 

V. Szabó Tünde 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés:  

A Munkaközösség feladatai  

A Nevelési Tanácsadás Munkaközösség azzal a céllal alakult, hogy az Intézményben folyó 

nevelési tanácsadás szolgáltatásban dolgozó pedagógusok (gyógypedagógusok, 

pszichológusok) szakmai munkáját összefogja, segítse, hivatásszemélyiségét gazdagítsa; 

valamint, hogy a nevelési tanácsadási folyamatok szervezését, irányítását érintő kérdésekben 

javaslatok megfogalmazásával közreműködjön az Intézmény szakmai munkájában. Fő célunk 

a nevelési tanácsadás szakterület támogatása a szakemberek szakmai-módszertani segítése, 

hivatásszemélyiségük gazdagítása révén. 

Általános célkitűzéseink: 
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 A belső tudásmegosztás működtetése, az intézményi jó gyakorlatok egymással történő 

megismertetése, mely a tagintézmények közötti együttműködést is erősíti. Ennek 

érdekében évente 4 munkaközösségi foglalkozást szervezünk, (félévente 2), melyek 

részben személyes, részben online formában kerülnek megvalósításra. Ha a 

járványhelyzet engedi, külső intézménylátogatást is szervezünk, mely lehetőséget teremt 

tapasztalatcserére, jó gyakorlatok megismerésére. 

 A nevelési tanácsadást érintő aktuális kérdések nyomon követése: képzési lehetőségek 

megosztása, a szakmai fejlődés lehetőségeinek megosztása, aktuális jogszabályi 

változások nyomon követése, a kollégák informálása. 

 Folyamatos reflexió a mindennapi munkánk során végzett tevékenységünkre, hogy az a 

szakmai protokoll és folyamatleírásunk szerint valósuljon meg. Részvétel az intézményi 

szabályzók, dokumentumok folyamatos felülvizsgálatában, esetleges átdolgozásában, 

kiegészítésében. 

 Az Intézményben folyó nevelési tanácsadás szolgáltatás színvonalának folyamatos 

javítása a szakemberek szakmai fejlődésének segítése mellett az Intézményi 

folyamatokban, irányításban, szakmai kérdésekben való közreműködés révén is. 

 

Speciális célkitűzései 

 Külső intézmény látogatás révén saját intézményi nevelési tanácsadás gyakorlatunk, 

folyamataink átgondolása; tapasztalatcsere; a módszertani megújulás lehetőségeinek 

keresése.  

 Az igénybe vehető szolgáltatások körének bővítésére ötletek gyűjtése. 

 Az intézményvezetéssel és a többi munkaközösséggel való szoros együttműködés 

 

2. Személyi feltételek:  

A Munkaközösség 12 fő állandó tagból és 9 látogató tagból áll. 

Munkaközösség vezető: V. Szabó Tünde (Szolnoki Tagintézmény) 

Tagintézmény/Telephely Delegált és látogató tagok 

Jászapáti Tagintézmény Kisné Magyar Mária (Tóthné Répási 

Anett) 

Jászberény Tagintézmény Barna Nelli (Rusvainé Seres Anita) 

Karcag Tagintézmény Szabó Andrea Judit (Vargáné Kerti 

Anikó) 

Kunhegyesi Tagintézmény Balláné Tóth Éva (Szabó Zoltánné) 

Kunszentmárton Kovács Dóra (Dékány Marianna Ildikó) 

Mezőtúri Tagintézmény Bencsik Mária Bernadett (Bedő Anett) 

Székhelyintézmény Pályaválasztási Tanácsadó Paraginé Boros Ágnes 

Szolnoki Tagintézmény és Újszászi Telephely Debreczeniné Simon Marianna (Révészné 

Dégi Virág) 

Tiszafüredi Tagintézmény Dombrádi Annamária (Szabóné Bukta 

Henriett) 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Kóródi Anikó (Gazdig Dóra) 

Fegyverneki Telephely Csíkné Gábli Erika 

 

3. Tárgyi feltétel:  

A munkaközösségi foglalkozások helyszíne a Székhelyintézmény előadó terme, kivétel az 

online alkalmak, illetve a külső intézménylátogatás. Eszközszükséglete a műhelymunkához, 
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előadásokhoz szokásosan használt infrastruktúra. Külső előadó meghívása esetén az előadó 

számára megbízási díj fizetése. 

 

4. Munkaközösségi foglalkozások: 

 

Ssz. 

 

Dátum 

 

Foglalkozás témája 

Foglalkozás 

formája: 

kontakt/online 

Rászt-

vevők 

száma 

I. 2021.09.22. Belső tudásmegosztás, közös 

témafeldolgozás: Gyermekek a szülők 

háborújának kereszttüzében - Hogyan 

segíthetünk? Milyen szerepünk lehet 

konfliktusos gyermekelhelyezési, 

kapcsolattartási ügyekben? 

kontakt 14 fő 

II. 2021.10.13. Gyermekrajzok elemzése korszerű 

szemléleti keretben 

A rajzvizsgálat klasszikus és modern 

módszerei 

Tokovics Júlia, a Rajzelemzési Intézet 

szaktanácsadójának gyakorlati 

szempontú online előadása 

online 23 ő 

 

5. Munkaközösség félévi szakmai eredményei: 

Sikerek 

Megvalósult a nevelési tanácsadás online folyamatszabályzásának átdolgozása, valamint a 

munkaközösség intézményi honlapon történő bemutatása is frissült. Elkezdődött az 

önértékelésben részt vevő kollégák igény szerinti szakmai segítése. Folyamatosan zajlik a 

nevelési tanácsadásban dolgozó kollégák szakmai segítése egyéni kérdések megvitatása, 

esetekkel kapcsolatos konzultációk révén. 

 

6. Munkaközösségi innovációk a félév során: 

Az első munkaközösségi foglalkozás alapján elkészült egy belső munkaanyag (Útmutató), 

amely elsősorban a pszichológus szakembereknek lehet segítség válási, kapcsolattartási 

konfliktusos esetek ellátása során. 

 

 

VII.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 
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tanév munkaközösségi foglalkozások rendszerét a munkaterv rögzíti, mely 4 kontakt alkalmat 

jelent.  

A 2021/2022. tanév I. félévében 2 munkaközösségi foglalkozást tartottunk kontakt formában. 

A munkaközösségi tagok között a kapcsolattartás a munkaközösségi foglalkozásokon túl e-

mailen, ill. telefonon keresztül történik. 

 

2. Személyi feltételek:   

A munkaközösségnek minden megyei szakszolgálati feladatot ellátó főállású logopédus tagja. 

A műhelymunkák a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

tagintézményeiben/telephelyein dolgozó valamennyi logopédus kolléga előtt nyitottak, látogató 

tagként részt vehetnek a foglalkozásokon. A tagintézményekben/telephelyeken dolgozó 

logopédus kollégákat delegált tagok képviselik a munkaközösségi foglalkozásokon. 

  

Tagintézmény Delegált tag(ok) 

Jászapáti Tagintézmény Tóthné Répási Anett  

Jászberényi Tagintézmény Halasi-Bata Linda 

Karcagi Tagintézmény Marsi Noémi 

Kunhegyesi Tagintézmény Zsidóné Kádár Terézia 

(látogató tag) 

Kunszentmártoni Tagintézmény Gál Nóra 

Mezőtúri Tagintézmény Józsáné Gombos Katalin 

Szolnoki Tagintézmény Benedek Péterné 

Tiszafüredi Tagintézmény Mályiné Koór Cecília 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Farkas István 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelye Farkasné Rózant Ildikó 

Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelye Szabó Katalin 

 

3. Tárgyi feltétel:  

Az első műhelymunka a Megyei Szakértői Bizottság előadó termében volt megtartva. A 

második (Logopédiai konferencia) Budapesten valósult meg. Az előadás megtartásához, 

műhelymunkák elvégzéséhez szükséges technikai feltételek a helyszíneken biztosítottak voltak.  

 

4. Munkaközösségi foglalkozások: 

 

Ssz. 

 

Dátum 

 

Foglalkozás témája 

Foglalkozás 

formája: 

kontakt/online 

Rászt-

vevők 

száma 

1. 2021.09.22. Téma: Képeskönyvek a logopédia 

szolgálatában – a Naphegy Kiadó 

BÖNGÉSZŐ-i segítségével  

Előadó: Mikonya Hajnalka 

kontakt 14 fő 

2. 2021.10.12. FPSZ XVIII. Kerületi Tagintézmény 

logopédiai, gyógypedagógiai 

konferenciája a Budapesti Pedagógiai 

Oktatási Központ „Őszi Pedagógiai 

Napok” rendezvényének részeként 

került megrendezésre, a Kondor Béla 

Közösségi Házban. 

kontakt  
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5. Munkaközösség félévi szakmai eredményei: 

Sikerek 

 A munkaközösségi megbeszélés alkalmával közös megegyezésre jutottunk a logopédiai 

munkaközösség többletkötelezettségéből megmaradt keret 20.000 Ft-os összegének 

felhasználásáról, miszerint 20.000 Ft-ot Mikonya Hajnalka logopédus előadására 

fordítottunk. „Képeskönyvek a logopédia szolgálatában – a Naphegy Kiadó 

BÖNGÉSZŐ-i segítségével” című műhelymunkán, Mikonya Hajnalka logopédus 

előadásában megismerhettük a Böngésző könyvsorozat alkalmazási lehetőségét a 

logopédiai terápiás tevékenységekben. 

 A Budapesten megrendezésre került logopédiai konferencián való részvétellel pedig, új 

elméleti és gyakorlati ismeretekre tehettünk szert.  

 

6. Munkaközösségi innovációk a félév során: 

 Online logopédiai ellátás folyamatszabályozása 

 Logopédiai munkaközösség bemutatása a honlapra 

 

 

VII.5 Gyógytestnevelési munkaközösség 

Szekeres Julianna 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. Bevezetés:  

          Szakmai célkitűzéseink és feladataink 

 A szakterületi protokollnak megfelelő feladatellátás biztosítása az intézményi igényeknek 

megfelelően a megyében. 

 A szakemberek megyei szinten történő összefogása, belső tudásmegosztás, képviselete 

szakmai rendezvényeken. 

 Egységes szemlélet kialakítása a gyógytestnevelés tanításában és az adminisztrációs 

feladatokban. 

 Munkaközösségi foglalkozásainkat a hónap 3. csütörtökén 14.00-16.00 között tartjuk 

félévente kettőt. 

 

2. Személyi feltételek:   

A munkaközösség 7 állandó főállású gyógytestnevelőből és évenként változó számú megbízási 

szerződéses és részmunkaidős gyógytestnevelőkből áll. 

 

Főállású gyógytestnevelők:  

Tagintézmény Munkatárs neve 

Szolnoki Tagintézmény Szekeres Julianna, Rózsa Józsefné, Berczi Brigitta 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Récziné Halmai Hédi 

Karcagi Tagintézmény Illyésné Nagy Olga 

Kunszentmártoni Tagintézmény Hatvani Rózsa 

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

tanító, testnevelő- szakembereket. 
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3. Tárgyi feltétel:  

Az első munkaközösségi foglalkozásunkat a főigazgatóságon, a másodikat online formában 

valósítottuk meg. Eszközigényt nem jelent a foglalkozások megtartása. 

 

4. Munkaközösségi foglalkozások: 

 

Ssz. 

 

Dátum 

 

Foglalkozás témája 

Foglalkozás 

formája: 

kontakt/online 

Részt-

vevők 

száma 

1. 2021.09.16. A tanév ellátásának szervezése, 

bemeneti-kimeneti mérés 

felülvizsgálata, folyamatszabályozás 

áttekintése. 

kontakt 7 

2.  2021.12. 09. Elsősegélynyújtás, mérési táblázat 

felülvizsgálata, „105 éves az iskolai 

gyógytestnevelés” és az „Ország 

gerinc tornája” konferencia 

tapasztalatai 

online 9 

 

5. Munkaközösség félévi szakmai eredményei: 

 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért: Néhány 

betegségtípus esetében szűkebb a javasolt edzésformák köre, így előnyös, ha a 

gyógytestnevelés órákon módjuk van választani, többféle mozgásanyaggal 

megismerkedhetnek a kiszűrt gyerekeknek.  Ezzel a tanulók motivációs bázisa bővül, a 

gyógytestnevelés óra hatékonysága növekszik. 

 Elsősegélynyújtó online oktatás előadó közreműködésével. 

 Mérés, értékelés hatékony megvalósításának felülvizsgálata. 

 A munkaközösségen belüli együttműködési mechanizmusok továbbfejlesztésével, belső 

tudásmegosztással szakmai kompetenciánk bővült. 

 A partnereinkkel szoros kapcsolatot tartunk (a védőnőtől az iskolaorvosi szűrésről 

tájékozódtunk, a partnerintézményben tettünk személyes intézménylátogatást, szülőket 

tájékoztatjuk a szakmai munkáról, aktuálisan szakmai segítséget nyújtunk, 

kapcsolatainkat erősítjük a munkaközösségek között és azon belül is).  

 Partnereinket folyamatosan tájékoztatjuk.  (Az információátadás szóbeli, papíralapú, 

digitális: személyes találkozás, telefonos kapcsolattartás, levelezés, kérdőívek, honlap, E-

kréta, facebook-os csoport, e-mail, szakmai fórum.)  

 Védőeszközeinket használjuk (kézfertőtlenítő gél, arcmaszk, eszközök fertőtlenítéséhez 

tisztítószerek). 

 

 Sikerek 
- A kialakult koronavírus-járvány helyzet ellenére szakmai kíváncsiságunk tovább él 

az új eljárások, módszerek megismerésére.  

- Országos konferencián és munkaközösségi szakmai napokon való részvétellel, 

innovatív eszközökkel és módszerekkel kapcsolatos ismereteink, s azok gyakorlati 

alkalmazhatóságának elsajátítása (testkép elemzés). 

- Gyógyúszás beindítása és biztosítása. 
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 Nehézségek 
- Az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek megléte és az eszköz ellátottság 

mennyisége. 

- Bizonyos infokommunikációs eszközök, programok, applikációk használatában 

nincs kellő jártasság pl. E-kréta, elektronikus tábla, Moodle oktatási környezet 

használata. Ehhez szükség lenne képzésre. 

- Zárt térben dolgozunk. Sajnos hiteles információt nem lehet kapni a médiából, a 

szakembereknek sem egyezik a véleményük az oltással kapcsolatban, viszont a 

munkakör betöltéséhez kötelező az oltás felvétele, e nélkül szankcionálás várható. 

Ez a helyzet feszültséggel jár, létbizonytalanságot teremt. 

-  A tornaterem állaga, illetve a szennyvízcsatorna rendszer korszerűsítést igényel. 

(Karcagi Tagintézmény) 

 

6. Munkaközösségi innovációk a félév során: 

A szakmaközi hálózat bővítése, erősítése a komplex ellátás érdekében. A kéttanáros modell 

alkalmazása az ellátás során. 

 

7. Egyéb: 

Gyógytestnevelés szakmai nap szervezése (2021. 10. 6.) a többlet kötelezettség vállalás terhére 

a Túrkevei Termál és Gyógyfürdő és a Mezőtúri Tagintézmény meglátogatásával. 

 

 

VII.6 Tehetséggondozás és Pályaorientációs Munkaközösség 

Orosz Máténé 

munkaközösség -vezető 

 

 

1. Bevezetés:  

Általános célok és feladatok 

 A tagintézményekben dolgozó tehetséggondozó koordinátorok munkájának segítése, 

együttműködési, továbbképzési, konzultációs lehetőség biztosítása. 

 A mindennapi munkavégzés rendszerének egységesítése, a megfelelő dokumentumok 

egységes használata, az együtt gondolkodás a kiemelten tehetséges és a kettős 

különlegességgel bíró gyermekek, tanulók érdekében. 

 

Speciális célok: - a tehetségkoordináció hatékony segítése 

 A teljes megyei lefedettség biztosítása 

 Jó kapcsolat kialakítása és ápolása más Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok 

munkaközösség-vezetőivel és tehetségkoordinátoraival 

 Kapcsolattartás az országos szervezetekkel. 

 

A félév során 2 foglalkozás valósult meg:  

Az egyik szeptember 1-én személyes találkozás alkalmával. 

A másik november 17-én online formában, tapasztalatcsere történt a Nógrád Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézményében folyó tehetséggondozó 

munkáról. 
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2. Személyi feltételek:   

A munkaközösség: 11 főből áll. Még egy fő segítő, mentor: Császár István 

Tagintézmény Delegált tag Látogató tag 

Jászberényi Tagintézmény Bartusné Major Ágnes Szebeni Viola 

Karcagi Tagintézmény Orosz Máténé  

Kunhegyesi Tagintézmény Zsidóné Kádár Terézia Varga Mária 

Kunszentmártoni Tagintézmény és 

Tiszaföldvári Telephely 
Fejes Nikoletta  

Mezőtúri Tagintézmény Fejes Nikoletta  

Szolnoki Tagintézmény Pintérné Csikós Tímea  

Szolnoki Tagintézmény Újszászi 

Telephely 
Dr. Korpásné Bakos Valéria  

Tiszafüredi Tagintézmény Krómi Zoltánné  Dombrádi Annamária 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Orosz Máténé  

Törökszentmiklósi Tagintézmény 

Fegyverneki Telephely 
Varga Mária  

Pályaválasztási Tanácsadó Dóró Anita  

 

3. Tárgyi feltétel:  

JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottsága, előadó terem. (Szolnok, Aradi u. 20). A találkozások 

helyszíne megfelelő, az informatikai háttér biztosított. 

 

4. Munkaközösségi foglalkozások: 

 

Ssz. 

 

Dátum 

 

Foglalkozás témája 

Foglalkozás 

formája: 

kontakt/online 

Résztvevők 

száma 

1. 2021.09.01. Választás, az év indításához szükséges 

dokumentumok áttekintése, tesztek 

szűréshez, azonosításhoz. Munkaterv 

elfogadása. 

kontakt 7 fő 

látogató 3 

fő 

2. 2021.11.17 A Nógrád Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Balassagyarmati 

Tagintézményében folyó 

„Tehetséggondozás SNI és BTMN 

gyermekek tükrében”, interaktív 

előadás, tapasztalatcsere 

online 9 fő 

látogató 1 

fő 

 

5. Munkaközösség félévi szakmai eredményei: 

Sikerek 

- minden Tagintézményben van tehetségkoordinátor.  

- zökkenőmentes vezető-váltás 

- jó szakmai együttműködés a tagok között 

- jó szakmai együttműködés az intézményekkel 

- szakmai anyagok megosztása 

- online foglalkozásokhoz a látogató tagok is könnyebben tudnak csatlakozni 

 

Nehézségek 

- változó tagság  
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- többen más szakfeladatot is ellátnak. 

- sok a feladat, sok az ellátandó intézmény, kevés a szakember   

 

6. Munkaközösségi innovációk a félév során: 

- jó kapcsolat bővítése a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tehetségkoordinátorával 

- vizsgálóanyagok korszerűsítése 

- rugalmasan választható teszt és eszközhasználat 

 

 

 

VII.7 Intézményi Önértékelési Munkaközösség 

Szabó Ildikó 

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 

 A munkaközösségi foglalkozások rendszere: 

- a félévben 1 alkalommal igazgatótanácsi értekezlet után  

- online formában 

 

2. Személyi feltételek:   

- tagintézmény – igazgatók 

- munkaközösség – vezetők 

- Megyei SZB vezetője 

- KT vezetője 

A munkaközösség munkáját a Főigazgató segíti, illetve ellenőrzi. 

 

3. Tárgyi feltétel:  

- informatikai eszközök (laptop, szkenner, nyomtató) 

- internet 

- OH által működtetett felület 
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4. Munkaközösségi foglalkozások: 

 

Ssz. 

 

Dátum 

 

Foglalkozás témája 

Foglalkozás 

formája: 

kontakt/online 

Rásztvevők 

száma 

1. 2021.09.07. Látogatók névsorának összeállítása, 

általános tudnivalók, aktualitások 

megbeszélése 

online 13 

 

5. Munkaközösség félévi szakmai eredményei: 

Sikerek 

- a látogatási ütemtervet összeállítottuk,  

- az önértékelődő kollégák kijelölésre kerültek, pedagógus 21 fő, vezető 2 fő 

- feladatkiosztás, határidők megbeszélésre kerültek 

- a MÉM-mel közös kötelezettségvállalás keretében programot nem tudtunk 

megvalósítani, így a tagoknak kis teacsomaggal kedveskedtünk, hozzájárulva az ünnepek 

alatti aktív pihenéshez, regenerálódáshoz. 

 

Nehézségek 

- az őszi vírushelyzet miatt 2022-re halasztottuk a látogatások szervezését 

- a kivitelezés a járványügyi helyzet miatt online látogatás formájában valósul meg 

 

6. Egyéb:  

A munkaközösség tagjai az elmúlt járványos időszakokban jelentős tapasztalatot, gyakorlatot 

szereztek az online formában lebonyolított önértékelések terén. Gördülékeny, szakmailag 

alapos önértékelésekre számíthatunk idén is. 

 

 

VII.8 Mérés-értékelés Munkaközösség 

Fadgyas-Székely Orsolya 

munkaközösség-vezető 

 

1. Bevezetés:  

A mérés-értékelés célja, hogy segítse a szervezet belső együttgondolkodását és közös 

munkálkodását a minőségi szemlélet érvényesítésében, továbbá, hogy dokumentált formában 

kinyilvánítsa az intézmény minőségpolitikáját és a minőségcéljai megvalósítását szolgáló 

alapvető feladatokat. Intézményünk esetében a Főigazgatóság által meghatározott területeken, 

a 2021/2022. tanévben a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a nevelési 

tanácsadás, valamint a logopédiai ellátás területeken, hatékony módon történő mérés-értékelési 

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

alapján a fejlesztési javaslatok meghatározása. A munkaközösségi foglalkozások zöme a tanév 

második felében zajlik majd, az adatok elemzése, értékelése okán, hiszen a 4 hetet felölelő 

mérési időszak március és április hónapokra datálódik. Az első félévben egy, kontaktban 

megvalósuló foglalkozás történt.  

 

2. Személyi feltételek:   

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

önértékelési munkaközösség vezetőjével, illetve a Főigazgatósággal, valamint a 
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munkaközösségek vezetőivel. Állandó tagok: Magyarné Kovács Ildikó, Paraginé Boros Ágnes, 

Kovács Lőrinc, Tóthné Répási Anett és Fadgyas-Székely Orsolya. 

 

3. Tárgyi feltétel:  

A munkaközösségi foglalkozások első alkalma személyesen, a székhelyintézményben valósult 

meg. A továbbiakban online formában tervezzük megtartani 2022 áprilisában a 

foglalkozásokat, majd az utolsó, záró alkalommal ismét személyes jelenlétet tervezünk. A 

munka zökkenőmentes működésének elsődleges tárgyi feltétele a megfelelő informatikai 

eszközök megléte, mellyel a tagok rendelkeznek, valamint ezek felhasználói szintű kezelése is 

helytálló. 

 

4. Munkaközösségi foglalkozások: 
 

Ssz. 

 

Dátum 

 

Foglalkozás témája 

Foglalkozás 

formája: 

kontakt/online 

Résztvevők 

száma 

1. 2021.10.07. Az éves munkaterv (célok, feladatok, 

tervezett programok) ismertetése, az 

időpontok, témák egyeztetése és a 

felelősök kijelölése a kollégákkal 

közösen. 

A méréséhez szükséges kérdőívek 

összeállítása, határidők egyeztetése. 

kontakt 5 

 

5. Munkaközösség félévi szakmai eredményei: 

Sikerek 
A mérés-értékelés elemzési dokumentum tartalmi és formai összeállítására vonatkozó 

javaslatok megfogalmazása a Főigazgató Asszony által. Az előkészített kérdőívek ellenőrzése 

a munkaközösség tagjai által, majd a javaslatok alapján történő a papír alapú korrekció 

megvalósítása.  

 

6. Munkaközösségi innovációk a félév során:  

A munkaközösség vezetője és a tagok is igyekeznek információkat gyűjteni, ismereteiket 

bővíteni a mérés-értékeléssel kapcsolatos tudnivalók terén. 

 

 

VII.9 Közalkalmazotti Tanács 

Orosz Máténé 

Közalkalmazotti Tanács elnök 

 

 

1. A Közalkalmazotti Tanács működéséről: 

Munkaformáink az Ügyrendnek megfelelően rendszeres ülések keretében történő 

megbeszélések a KT tagjainak részvételével, valamint kapcsolattartási lehetőségek szerint 

személyesen és elektronikus formában a közalkalmazottak teljes körével, valamint a 

közalkalmazotti kérések-kérdések tisztázására elektronikus formában a Főigazgatósággal, 

valamint a Szolnoki Tankerületi Központ gyógypedagógiai és szakszolgálati referensével. 

A Közalkalmazotti Tanács az idei évben 3 alkalommal tervezett találkozót.  
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Az első félévben egyszer találkozott, amelynek időpontja 2021. október 6. volt.  

 

2. Dokumentumok:  

A működésünk alapdokumentuma az Ügyrend, Közalkalmazotti Szabályzattal nem 

rendelkezünk. 

 

3. A Közalkalmazotti Tanács tagjai:  

5 fő Dr. Farkasné Berkes Kitti, Kacsándi Bernadett, Kovács Barbara, Szabó Zoltánné, Orosz 

Máténé (elnök) 

A tagok között váltás történt, mert Szőllősi Boglárka anyai örömök elé nézett és ezért a soron 

következő tag került be, Szabó Zoltánné személyében, aki a Kunhegyesi Tagintézmény 

munkatársa. 

Az első ülésen megtörtént az új tag bemutatkozása, a munkaterv ismertetése és elfogadása. 

Megbeszélésre került, hogy kidolgozzuk a közalkalmazotti szabályzatunkat.  

Ennek elkezdődött az előzetes előkészítése. A ránk vonatkozó jogszabály megismerése és 

átdolgozása. A tervezet átnézésre elküldésre került a tagokhoz. A megbeszélés és az előkészítés 

folyamatának kidolgozása a következő személyes találkozó alkalmával tud megvalósulni. 

 

4. Találkozások: 

 

Ssz. 

 

Dátum 

 

Foglalkozás témája 

Foglalkozás 

formája: 

kontakt/online 

Résztvevők 

száma 

1. 2021.10.06. A KT munkatervének összeállítása, 

az előző év értékelése, felmerülő 

problémák gyűjtése. 

kontakt 5 fő 

 

A következő alkalom, amely tervezetten 2022. 02. 23-án a Szolnoki Tagintézményben 

valósulna meg, s ezt az alkalmakat használjuk föl a tagintézmények dolgozóival való kapcsolat 

személyesebbé tételére, kollégák véleményének, problémáinak megismerésére. Kérések esetén 

javaslattevő, illetve közvetítő szerepet vállalunk. 

A KÁTÉ levelezés útján a többi kolléga is jelezheti kérdését a kt5.tajekoztato@gmail.com 

címen. (Eddig megkeresés részünkre nem történt.) 

 

5. Célunk:  

 Közalkalmazottak képviselete. 

 Folyamatos kapcsolattartás a Főigazgatósággal, a főigazgató asszonnyal. 

 A Főigazgatóságtól a szakmai főigazgató helyettessel való folyamatos kapcsolattartás. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kt5.tajekoztato@gmail.com
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VIII. Tagintézmények beszámolói 

VIII.1 A JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény 

Kisné Magyar Mária 

tagintézmény-igazgató 

 

 

 

1. Tagintézmény személyi feltételek:   

Főállású munkatársak 

- 2 fő logopédus 

- 2 fő gyógypedagógus 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott:  

- 1 fő szakszolgálati titkár 

Összesen: 5 fő 

 

Félállású munkatárs 

- 1 fő takarító 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak 

- 3 fő gyógytestnevelő  

- 1 fő logopédus  

- 3 fő pszichológus hallgató 

Összesen: 7 fő 

  

Ellátott települések: Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászdózsa, 

Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás 

 

2. Tárgyi feltételek:  

Szakszolgálatunknak helyet biztosító középiskola neve 2021. szeptember 1-től megváltozott, 

mely a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium Jászapáti 

Technikuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma nevet kapta. Az épület állapotában változás 

nem történt. A közösen működtetett épület bejáratához 2021. decemberében beléptető 

jelzőrendszer került felszerelésre a szakképző iskola részéről, a védelmi intézkedésről szóló 

miniszteri határozat eredményeképp. Eltérő működési tevékenységünk miatt többlet terhet 

jelentett munkatársainknak az elrendelt intézkedés betartása (ajtózár). A Szolnoki Tankerületi 

Központnak köszönhetően a nehézség megoldásra került, 1 fő közfoglalkoztatott munkatárs 

portaszolgálatot lát el 2022. február 1-től, napi 8 órában.  

Tárgyi feltételeink nem változtak, az IKT eszközök továbbra is megfelelő számban, 

üzemképesen állnak a szakemberek rendelkezésére. Vizsgáló és terápiás eszközök 

rendelkezésre állnak. Az intézményi szolgálati autójában akkumulátorcsere vált szükségessé 

meghibásodás miatt. A gépjárműt a Szolnoki Tankerületi Központ 2022. február 1-én 

elszállította, napi használatra, tervezettek szerint két hétre. 
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3. Szakszolgálati alapfeladatok: 

3.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

Ellátás formája Ellátást javasló  

Ellátási 

óraszám 

(kontakt) 

 

Ellátás 

helyszíne 

(kontakt) 

Online 

ellátás 

Tanácsadás 

(fő) 

Terápiás 

beavatkozás 

(fő) 

Megyei 

SZB 

(fő) 

Járási 

SZB 

(fő) 

Fő Óra 

2 (ebből 1 fő 

mozgásfejlődési 

elmaradása 

rendeződött) 

14 fő, 

6 fő 

terápiába 

történő 

bevonása 

folyamatban 

15 5 19 Jászapáti, 

Jászladány 

- 

 

3.2 Szakértői bizottsági tevékenység 

Járási 

hagyományos 

vizsgálatok 

száma 

Félévkor 

várólistán lévők 

száma 

A vizsgáltak közül  OH kirendelésre 

végzett 

vizsgálatok száma 
Helyi 

ellátásba 

vont* 

Továbbított 

a Megyei 

SZB-hez 

125 - IQ-ra vár 15 

- komplex vizsg. 

vár 19 

71 7 19 

vizsg. vár 11 

*A megvizsgáltak közül hány fő részesül valamely ellátásban a szakszolgálatnál    

 

3.3 Nevelési tanácsadás 
A tagintézmény nem végez nevelési tanácsadást. 

 

3.4 Logopédiai ellátás 

Beavatkozási forma Online ellátás 

Logopédiai 

szűrés/fő 

Részletes 

logopédiai 

vizsgálat/fő 

Logopédiai 

tanácsadás/fő 

Logopédiai 

terápia/fő 

 

Fő 

 

Óra 

584 254 1 168 - 

 

3.5 Gyógytestnevelés 

 

Ssz 

 

Ellátás helyszíne 

Ellátott 

tanulók 

létszáma 

Ellátási 

óraszám 

Online 

ellátás 

Fő Óra 

1. 

 

Szent József Katolikus Elektronikai 

Technikum, Gimnázium és Kollégium 

Jászapáti Technikuma, Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma 

54 12 - 

2. Jászsági Általános Iskola Bozóky János 

Általános Iskola Tagintézménye 

Jászdózsa 

20 6 - 

3. Jászapáti Általános iskola és AMI 33 6 - 

4. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola 

14 2 - 
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5. Jászalsószentgyörgy Szent György Katolikus 

Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

21 9 - 

Összesen: 142 fő 35 óra - 

  

3.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja  

A tagintézmény nem végez tehetséggondozást. 

  

3.7 Óvoda-iskolapszichológiai ellátás 
A tagintézményben nincs óvoda-iskolapszichológiai ellátás. 

 

4 Szakmai programok, melyeken a tagintézmény munkatársai részt vettek (kontaktban és 

online): 

- 2021. 09. 09. Szakmai nap keretén belül kirándulás  -  Jánoshida  

- 2022. 01. 31. Műhelyfoglalkozás: Alapozó terápia  -  belső tudásmegosztás 

 

4.1 „Hinned kell, hogy a világ te veled is ékes”, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és 

tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeiben című EFOP 

3.1.6 pályázat során kidolgozott módszertanok helyi alkalmazása 

A pályázat keretein belül elvégzett Mese-zene és Okoskocka tanfolyamokon tanultak 

alkalmazása, az eszközök használata a logopédiai terápiában. 

 

4.2 Az „Együttműködés Éve” kiemelt célfeladat keretében megvalósított programok 

felsorolása 

Ssz. Időpont Program megnevezése Résztvevő 

partnerek 

Résztvevői 

létszám 

1. 2021.09.09. Kerekasztal beszélgetés a 

beiskolázásról, iskolaérettségről 

Jánoshida településen  

Köznevelési 

intézmény 

pedagógusai és 

szülők 

22 fő 

2. 2021.09.13. Kerekasztal beszélgetés a 

beiskolázásról, iskolaérettségről 

Jászalsószentgyörgy településen 

Köznevelési 

intézmény 

pedagógusai és 

szülők 

19 fő 

3. 2021.11.29. Online kerekasztal beszélgetés, 

esetmegbeszélés a 

munkatervben tervezettek 

alapján 

MSZB. és a 

Jászberényi 

Tagintézmény 

szakértői 

tevékenységet végző 

szakembereivel 

kb. 10-15 

fő 

 

4.3 A „Korai fejlesztés tematikus éve” keretében megvalósított tagintézményi programok, 

illetve képzéseken való részvétel 

Ssz. Időpont Program megnevezése Képzés 

megnevezése 

Résztvevői 

létszám 

1. 2021.09.15. Ortopédiai szűrővizsgálat 

segédeszköz készítése céljából, a 

 9 gyermek és 

szüleik 
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korai ellátásban részesülő 

gyerekek részére 

2. 2021. 11. Ortopédiai segédeszközök 

személyes átadása a 

tagintézményben vagy a gyermek 

otthonában 

 9 gyermek és 

szüleik 

 

4.4 Szakvizsgás képzéseken részt vevő kollégák: 

Ssz. Szakember 

neve 

Képzés megnevezése Képzés helyszíne 

1. Németh Eszter gyógypedagógus szakvizsga képzés ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar 

 

5 Tagintézményi szakmai eredmények: 

5.1 Sikerek 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  

- Ingyenes ortopédiai szűrővizsgálat és segédeszköz felmérés eredményeképp 9 

kisgyermek közül 6 gyermek kapott ortopéd cipőt, 2 gyermek egyéb segédeszközt 

(bokasín, járógép, ülőmodul) és egy család babakocsihoz jutott a szűrővizsgálatnak 

köszönhetően. A segédeszközök oly minőségben készültek el, melyekre valóban szükség 

van, így a rehabilitációs terápiás folyamatai, céljai is elérhetőbbé váltak. 

Gyógytestnevelés 

- Mind az öt intézményben szoros együttműködés van az iskola egészségügyi szolgálat és 

a testnevelők – gyógytestnevelők között. 

- A gyógytestnevelés jövője, - a szakemberek meglátása szerint – hogy a 

kisgyermekkorban elkezdett sajátos foglalkozást hosszú távon könnyebb beépíteni az 

életvitelükbe, mintha később csak a serdülő korban találkoznak a gyógytestnevelés 

mozgásanyagával. 

- A pedagógus munkatársak támogatóan állnak a gyógytestnevelés foglalkozásokhoz, még 

ha a délutáni foglalkozások rendjébe is ütközik alkalmanként. 

- Az általános iskolában tanulók lelkesebbek, mint a középiskolás diákok, az alsó tagozatos 

kis diákok egy része késő délutánig van az iskolában, ezért könnyebb bevonni őket a 

mozgásba.  

Logopédia 

- Könnyebbség ebben a félévben, hogy a szakalkalmazottak létszáma 1 fő logopédussal 

bővült, így a szűréseket, részletes vizsgálatokat, terápiákat, feladatokat meg tudták 

osztani a logopédusok.  

- Az intézményekkel, az ott dolgozó kollégákkal nagyon jó a kapcsolat. A feltételek 

majdnem minden óvodában ideálisak, kellemes, barátságos légkör fogadja a szakembert. 

- A gyerekek lelkesen járnak a foglalkozásokra, együttműködőek, gyorsan megszokták a 

kötött munkát. A terápián rendszeresen részt vevő gyerekek beszéde, és nyelvi készségei 

fejlődést mutatnak.  

Szakértői tevékenység 

- Mindhárom pszichológus hallgatóval sikeres az együttműködés, a pszichológiai 

vizsgálatok zökkenőmentesen folynak.   

- A szakértői vizsgálatoknál a várólista csökkent, bár a szakértői vizsgálat iránti kérelmek 

folyamatosan érkeznek. 

- A félévben jó aránnyal érkeztek a kliensek az első vagy második megadott időpontra, 

köszönhetően a szoros együttműködésen alapuló jelzőrendszernek, a 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév I. félév 69 

 
 

partnerintézmények, gyámok és a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 

munkatársaival. Eredményképp kevesebb a közigazgatási hatósági eljárások száma.  

- Az Oktatási Hivatal által kirendelt iskolakészültségi vizsgálatok (31 fő) lebonyolítását a 

szakterületi tevékenységek rugalmas átszervezéssel, határidőt betartva oldjuk meg. 

- A Megyei Szakértői Bizottság munkáját szakértői tevékenység vállalásával 2021. 

november 30-án Kisné Magyar Mária és Tóthné Répási Anett segítette. 

 

5.2 Nehézségek 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

- Az idei tanévben ugrásszerűen megnőtt a korai fejlesztésbe érkező gyerekek száma 20 fő 

(ebből 6 gyermek beosztásra vár), tanácsadásba vont 2 gyermek, ellátásukat 1 fő 

gyógypedagógus végzi. Teljesítőképességünk határához értünk a létszámban. Betegségek 

és Covid okokból eredően a korai fejlesztésben nagyon magas a hiányzások száma. 

Mindez a tervezést, órabeosztást rendszeresen felülírja. A kiszámíthatatlan megjelenés, 

az ellátásra váró gyermeklétszám, a munkaidő nyilvántartásnak történő megfelelés 

feszültséget okoz a szakemberben. A 3 év alatti gyermekek járási szintű vizsgálatára nem 

vagyunk felkészülve, fejlődésdiagnosztikai módszer ismeretének hiánya jelent 

nehézséget. A vírushelyzet miatt a tervezett programok elmaradtak. 

Gyógytestnevelés 

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

lúdtalp előfordulási aránya. 

- A felső tagozatos tanulók elfoglaltabbak, így nehezebb volt velük összehangolni a 

foglalkozásokat. Ennek ellenére szorgalmasak.   

- A középiskolás tanulóknak a kevésbé súlyos eseteket kivéve, nincs megfelelő 

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

még a szervezet képes kompenzálni, ott nem veszik olyan komolyan a gyógytestnevelés 

fontosságát. Viszont van néhány olyan tanuló, akiknek már az életvitelét befolyásolja 

betegsége, ők szívesen vesznek részt a délutáni foglalkozásokon.  

- Kevésbé jó tapasztalat, hogy a szakiskolai tanulók között nagyobb az érdektelenség. 

Jellemző rájuk, hogy a tanuláshoz is motiválatlanul állnak hozzá.  

Logopédia 

- Bár a terápia sokkal előbbi időpontban elindult, mint a tavalyi évben, a helyzet mégsem 

ideális. A vírushelyzet miatt a gyermekek sokat betegek, hiányoznak. Így a terápia 

folyamata szaggatott, mely gátját szabja a fejlődésnek. A szülőkkel való konzultáció is 

akadályozott, nehezen tud a szakember egy-egy szülővel személyesen beszélni. 

Probléma, hogy a szülők többsége nem gyakorol otthon a gyermekkel.  

Az INYR vezetése is pontosításra szorult.  

Szakértői tevékenység 

- Járásunkban igen magas az oltatlan szülők száma, mely jelentős nehézséget okoz a 

szakértői és az OH kirendelésre végzett vizsgálatok lebonyolításánál (a védelmi 

intézkedések ellen akadékoskodó szülők meggyőzése, gyermek leválasztása).  

- Egy pszichológus hallgató jelzése alapján a legnagyobb nehézséget azok a gyerekek 

jelentik, akik különleges bánásmódot igényelnek, pl. nem beszélnek, nem 

együttműködők, passzívak, többletenergiát igényelnek. 

- A magas számú alapvizsgálatok miatt a felülvizsgálatok kisebb arányban valósultak meg 

a tervezettől.  
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6. Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések: 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés  

területe 

 

Ellenőrzés megállapításai 

1. Tóthné Répási 

Anett 

Kisné Magyar 

Mária 

logopédia, INYR Az ellátási lapot le kell 

zárni a szűrések befejezése 

után (nyitottak). A 

logopédiai vizsgálat nem 

rendelhető intézményi 

csoporthoz, nevesíteni kell, 

a kliens egyéni ellátási 

lapjához elegendő és ahhoz 

kell fölvinni. Az 

észrevételek javításra 

kerültek, az INYR 

adminisztráció vezetése 

pontos, naprakész, a 

szakfeladat ellátása, az 

elvégzett tevékenységek jól 

követhetőek. 

2. Németh Eszter Kisné Magyar 

Mária 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás, INYR 

Két gyermeket érintő 

korrekció vált szükségessé. 

Az INYR-ben az észrevétel 

korrigálva, ezáltal az 

adminisztráció vezetése 

pontos, naprakész, a 

szakfeladat ellátása, az 

elvégzett tevékenységek jól 

követhetőek. 

3. Darázs 

Zsuzsanna Éva 

Kisné Magyar 

Mária 

logopédia, INYR A csoportadatok hiányosak, 

ennek következtében a 

jelenléti ív sem érhető el, az 

INYR vezetése hiányos, 

pótlása, vezetői ellenőrzés 

szükséges. 

4. Megbízási 

szerződéssel 

foglalkozgatott 

munkatársak 

Kisné Magyar 

Mária 

logopédia, INYR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyógytestnevelés 

 

 

 

A tevékenység adatoknál, a 

tevékenység időtartamához 

2×30 perc beírása 

szükséges. Ettől eltekintve 

az INYR adminisztráció 

vezetése pontos, naprakész, 

a szakfeladat ellátása, az 

elvégzett tevékenységek jól 

követhetőek. 

Az INYR adminisztráció 

vezetése pontos, naprakész, 

a szakfeladat ellátása, a 

jelenléti adatok, az elvégzett 
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tevékenységek jól 

követhetőek. 

5. Minden 

szakalkalmazott 

Kisné Magyar 

Mária 

OH levele 

alapján az 

adatellenőrzési 

és 

adminisztrációs 

teendők a 

tagintézmény 

által ellátott 

szakterületeken 

Részletezést követő 

összegzés: A hiányosságok 

pótlása a tagintézmény-

igazgató és a szakemberek 

által még némi korrekciót 

igényel az ellátások és a 

tevékenységek terén, mely 

folyamatos, törekszünk a 

hibák maradéktalan 

javítására.   

A szakértői tevékenység folyamatos ellenőrzést igényel.  

 

7. Szakmai innovációk a tagintézményben: 

 Iskolaérettségi fórum a köznevelési intézményekben 

 „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. 

 „Út az iskolába” képességfejlesztő tevékenységek, kiadvány terjesztése 

 

8. Egyéb: 

 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 szakemberek leterheltsége nagy, az esetszám minden területen évről-évre növekszik.  

 Az elhúzódó vírushelyzet valamennyi szakterületet, tevékenységet, munkatársat továbbra 

is megterheli. A mindennapok fokozott védelmet, körültekintést, szervezést igényeltek a 

munkatársaktól. 

 Célunk az együttműködő, segítő, szakmai munkahelyi légkör megőrzése, fenntartása, 

építése. 

 

9. Munkatervbe illesztett intézkedési terv félévi megvalósulása: 

Fejleszthető 

területek 

Intézkedések félévi megvalósulása 

Korai fejlesztés A foglalkozásokról való hiányzások kezelése sajnos a vírushelyzetnek 

köszönhetően nem javul betegség, karantén miatt, annak ellenére, hogy 

az együttműködés, kapcsolattartás a védőnői, család- és 

gyermekvédelmi szolgálatokkal, gyermekvédelmi gyámokkal 

eredményes. Fokozott figyelemmel kísérjük a hiányzásokról szóló 

szülői jelzéseket, igazolásokat, azok bemutatását, melyeket a hiányzási 

naplóba vezetünk. A szülők/nevelőszülők számára létrehozott zárt 

messenger csoport lehetőséget biztosít, a lemondott órákra való 

bejelentkezésre. 
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Gyógytestnevelés A digitális oktatás megszűnésével, a kontakt ellátásban a 

gyógytestnevelés legfontosabb része, a hibajavítás már eredményesen 

megvalósulhat. A szakiskolai tanulók motivációjának fenntartása 

továbbra is kihívást jelent a szakemberek számára, azok a tanulók, 

akiknek az életvitelét befolyásolja betegsége, ők szívesen vesznek részt 

a délutáni foglalkozásokon.  

 

 

VIII.2 A JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény 

Bartusné Major Ágnes 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. Tagintézmény személyi feltételek:  

A személyi feltételek változtak a tavalyi évhez képest.  

- főállású munkatársak: 1 fő tagintézmény-igazgató, 4 fő gyógypedagógus, 5 fő logopédus, 

2 fő pszichológus, 1 fő gyógytestnevelő (jelenleg GYES-en), 1 fő szakszolgálati titkár és 

1 fő kisegítő alkalmazott.  

- megbízással dolgozó munkatársak: 1 fő konduktor, 1 fő gyógytestnevelő, 1 fő 

viselkedéselemző és 1 fő tehetségkoordinátor.  

- fizetés nélküli szabadságon lévő kollégák (0) 

 

2. Tárgyi feltételek:  

A tagintézmény 2021. szeptember 13-án új épületbe költözött, melyből kifolyólag tárgyi 

feltételeink nagymértékben javultak, megfelelő körülmények között végezhetjük a munkánkat. 

Az 5 terápiás helyiség mellett kialakításra került egy tágas mozgásfejlesztő szoba is. 

Elmondható, hogy az informatikai, a vizsgáló és a terápiás eszközök tekintetében kielégítő az 

ellátottság. A hivatali gépjármű 13 éves, karbantartására folyamatos figyelmet fordítunk annak 

érdekében, hogy minél tovább álljon a szakemberek és a szakszolgálati feladatellátás 

szolgálatában. A szakemberek a saját autóikat is használják a feladatellátáshoz.  

 

3. Szakszolgálati alapfeladatok: 

3.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

Ellátás formája Ellátást javasló  

Ellátási 

óraszám 

(kontakt) 

 

Ellátás helyszíne 

(kontakt) 
Tanácsadás 

(fő) 

Terápiás 

beavatkozás 

(fő) 

Megyei 

SZB (fő) 

Járási 

SZB (fő) 

5 16 8 8 31 Jászberényi Tagint. 

 

3.2 Szakértői bizottsági tevékenység 

Járási 

hagyományos 

vizsgálatok száma 

Félévkor 

várólistán 

lévők száma 

A vizsgáltak közül  OH 

kirendelésre 

végzett 

vizsgálatok 

száma 

Helyi ellátásba 

vont* 

Továbbított a 

Megyei SZB-hez 

123 100 5 12 70 

*A megvizsgáltak közül hány fő részesül valamely ellátásban a szakszolgálatnál    
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3.3 Nevelési tanácsadás 

Beavatkozási forma 

 

Képesség-

fejlesztés 

(fő) 

Képesség 

fejlesztés, 

tanácsadás 

formában 

(fő) 

Pszicholó

giai 

gondozás 

(fő) 

Pszichológi

ai 

tanácsadás 

(fő) 

NT 

keretében 

logopédiai 

gondozás 

(fő) 

NT keretében 

logopédiai 

tanácsadás 

(fő) 

164 - 64 13 - - 

 

3.4 Logopédiai ellátás 

Beavatkozási forma 

Logopédiai 

szűrés/fő 

Részletes logopédiai 

vizsgálat/fő 

Logopédiai 

tanácsadás/fő 

Logopédiai 

terápia/fő 

660 288 8 342 

 

3.5 Gyógytestnevelés 

 

Ssz 

 

Ellátás helyszíne 

Ellátott tanulók 

létszáma 

Ellátási 

óraszám 

1. Gróf Apponyi A Ált. Isk. és AMI, Jászberény 33 5 

2. Bercsényi M Ált. Isk., Jászberény 15 2 

3. Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 16 6 

  

3.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja  

Ellátás helyszíne Bevont 

pedagóguso

k létszáma 

Tehetség-

vizsgálatok 

száma 

Tehetséggondozás

-ban részesülők 

száma 

(gyermek/tanuló) 

 

Ellátási 

óraszám 

 

Jászárokszállás Általános 

Iskola 

1 szűrés 12 3 

Bercsényi M Ált. Isk., 

Jászberény 

1 szűrés 12 3 

  

4. Szakmai programok, melyeken a tagintézmény munkatársai részt vettek (kontaktban és 

online): 

- Megyei Szakértői Bizottság szakmai megbeszélés az „Együttműködés Éve” jegyében 

(2021. 10. 29.) 

-  „Segítő eszközeink - Hatodik Sárbogárdi Konferencia - Befejezetlen rajzok technikája 

előadás tartása (2021. 10. 29. Szebeni Viola). 

- Zágrábi II. Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Pszichodráma Konferencia - Workshopot 

tartása Unfinished Drawings címmel. (2021. 09. 24-26. Szebeni Viola). 

- Workshop az artikulációs terápia felfrissítésére. Ez a program a Démoszthenész 

Egyesület szervezésében jött létre. (2021. szeptember 23. 18:00 Csillik Szilvia). 

- IV: DEMO-nap: Mi fán terem a jó logopédus - pályakezdő logopédus és a 

minőségbiztosítás. (2021. december 10. 17:00–18:30 Csillik Szilvia). 

- Bevezetés a Buteyko légzésterápiába (2022. január 05. 18:00 Csillik Szilvia). 
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4.1 „Hinned kell, hogy a világ te veled is ékes”, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és 

tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeiben című EFOP 

3.1.6 pályázat során kidolgozott módszertanok helyi alkalmazása 

- A pályázatban a „Nyelvi zavarok logopédiai kezelése, írott nyelvi zavarok kialakulásának 

megelőzése” címmel került tervezésre egy szülő-gyermek csoportos fejlesztő 

foglalkozás, mely 10 héten keresztül, heti két alkalommal került megvalósításra. A 

csoport célja volt a beszéd indítása, valamint a szülők kompetenssé tétele gyermekük 

nyelvi fejlődésének elősegítésében. A foglalkozások felépítésében Bittera Tiborné és dr. 

Juhász Ágnes (1991): A megkésett beszédfejlődés terápiája és Németh Erzsébet és Sósné 

Pintye Mária: Mozdul a szó… című kötetek szolgáltak alapul. Ennek értelmében a 

foglalkozások három nagy területre bonthatók: a beszéd és nyelv, a mozgás és a 

megismerő funkciók fejlesztése. A foglalkozások alapvető célja a beszéd indítása és az 

ehhez szükséges alapkészségek kialakítása. 

A pozitív szülői visszajelzések, a saját pozitív tapasztalatok, valamint az 

intézményünkhöz érkező, 2 éves korú gyermekek logopédiai vizsgálat iránti kérelmének 

emelkedő száma indokolttá tette a fejlesztő csoport újra indítását. Jelenleg 4 szülő vesz 

részt 3 év alatti gyermekével a csoportos beszédindítást célzó foglalkozáson. Heti egy 

alkalommal kerül megszervezésre a csoport, melyről otthoni gyakorlási lehetőségekkel 

térhetnek haza a résztvevők.  

A foglalkozások megvalósulását nagyban segíti, hogy a szülők is jelen vannak. 

Ugyanakkor ez jó lehetőséget teremt arra, hogy megismerjék és otthon is hatékonyan és 

magabiztosan alkalmazzák a nyelvi és beszédfejlesztés elemeit.  

- Folyamatos a „Szóljon szépen!”nyelvi fejlesztő program alkalmazása is a napi logopédiai 

terápiás gyakorlatban, a „Szól-e…?” szűrés eredményei alapján. 

 

4.2 Az „Együttműködés Éve” kiemelt célfeladat keretében megvalósított programok 

felsorolása  

Ssz. Időpont Program megnevezése Résztvevő 

partnerek 

Résztvevői 

létszám 

1. 2021.10.11. „Pedagógus érzékenyítés” a 

Deák Ferenc Gimnázium és 

Közgazdasági Szakközépiskola 

(Jászárokszállás) pedagógusai 

részére Szebeni Viola, Bartusné 

Major Ágnes. 

 

Deák Ferenc 

Gimnázium és 

Közgazdasági 

Szakközépiskola 

(Jászárokszállás) 

pedagógusai 

20 fő 

2. 2021.11.14. „Velünk csak a baj van”- 

gondolatok a kamaszokról, 

serdülőkről. a Bercsényi Miklós 

Általános Iskola pedagógusai 

részére  

 

A jászberényi 

Bercsényi Miklós 

Általános Iskola 

pedagógusai részére 

39 fő 

3. 2021.10.25. „Az iskolába készülő gyermekek 

nyelvi képességének fejlesztési 

lehetőségei” 

 

szülők 7 
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4.3 A „Korai fejlesztés tematikus éve” keretében megvalósított tagintézményi programok, 

illetve képzéseken való részvétel 

Ssz. Időpont Program megnevezése Képzés 

megnevezése 

Résztvevői 

létszám 

1. 2021.11.02. „Szülőcsoportos beszédindítás”- 

előadás a korai nyelvi fejlődésről és 

a fejlesztés lehetőségeiről szülők 

számára  

 4 szülő, 4 

gyermek 

 

5. Szakmai továbbképzéseken részt vevő kollégák (a szabadon választott 2 nap terhére is): 

Ssz. Szakember 

neve 

Továbbképzés megnevezése Továbbképzés helyszíne 

1. Kméczik Róbert E-skola IKT eszközök a tanórán online 30 órás továbbképzés 

 

6. Tagintézményi szakmai eredmények: 

6.1 Sikerek 

 Optimális tárgyi- és infrastrukturális feltételek a szakszolgálati feladatellátás 

megvalósulásához.  

 A vírus ellenére is megvalósuló műhelyfoglalkozások online. 

 A jelenlegi helyzet ellenére folyamatos ellátást tudunk biztosítani a klienseknek.  

 Beszédindító szülőcsoportos foglalkozás beindítása.  

 Jó munkahelyi légkör fenntartása. 

 Jó kapcsolat ápolása az ellátott intézmények vezetőivel, szakembereivel. 

 Az EFOP pályázat hatósági ellenőrzése mindent rendben talált. 

 

6.2 Nehézségek 

 Gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben és gondozásban résztvevő, illetve 

ellátást igénylő gyermekek száma jelentősen megnövekedett: a rendszer a tanév első 

féléve során gyakorlatilag telítődött.  

 A jelenlegi helyzetben nehézkesebb a személyes kapcsolattartás a szülőkkel. 

 Covid miatti intézkedések betartása, betartatása (oltottság, oltatlanság). 

 Tervezett pszichodráma csoportok nem tudtak megvalósulni a vírus miatt.  

 

7. Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések: 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés  

területe 

 

Ellenőrzés 

megállapításai 

1. szakalkalmazottak Bartusné Major 

Ágnes 

INYR-vezetése Az INYR vezetése 

határidőre, a belső 

szabályzatnak 

megfelelően történik. 

 

8. Szakmai innovációk a tagintézményben: 

Szülő-gyerek beszédindító csoport. 

 

9. Egyéb: 

A megyei szakmai munkaközösségek munkájában való részvétel.  
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10. Partneri elégedettségmérés:  

Fejlesztendő területek Intézkedések megvalósulása a területek fejlesztésére 

A tanuló további megsegítése A tehetségszűrés után konzultáció a szülőkkel, 

pedagógusokkal a tanuló további gondozásához.  

 

 

 

VIII.3 A JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. Személyi feltételek:  

Főállású munkatársak:  

Szakalkalmazott: 12 fő  

- fő gyógypedagógus (ebből 1 fő tagint.-ig.h. 6 órában) 

- fő pszichológus  

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

- 1 fő fejlesztő pedagógus 

- 1 fő gyógytestnevelő 

Szakszolgálati titkár: 1 fő 

Takarító: 1 fő (5 órás közalkalmazotti jogviszonyban) 

Oktatási asszisztens: 1 fő közfoglalkoztatás keretében 

1 fő tehetség koordinátor 7 órában a Törökszentmiklósi Tagintézmény dolgozójaként 

tehetséggondozó koordinátori feladatokat lát el a tagintézményben. 

Megbízási szerződéssel dolgozó munkatársak: 

- fő logopédus  

- fő gyógytestnevelő  

Fizetés nélküli szabadságon lévő kolléga: 1 fő logopédus 

 

2. Tárgyi feltételek:  

Az ügyviteli telephelyen két helyiségben megvalósult a világítás korszerűsítése, egy fejlesztő 

szobában és a titkári irodában az elavult, kevés fényt kibocsátó lámpatestek helyett led világítás 

lett felszerelve. 

A gyógytestnevelés telephelyen eszközbeszerzés történt, két nagyméretű tornapaddal bővült a 

gyógytestnevelés eszközkészlete. 

 

3. Szakszolgálati alapfeladatok: 

3.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

Ellátás formája Ellátást javasló Ellátási 

óraszám 

(kontakt) 

 

Ellátás 

helyszíne 

(kontakt) 

Online 

ellátás 

Tanácsadás 

(fő) 

Terápiás 

beavatkozás 

(fő) 

Megyei 

SZB 

(fő) 

Járási 

SZB 

(fő) 

Fő Óra 

0 12 12 0 14 JNSZM 

Gyermekotthon, 

0 
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3.2 Szakértői bizottsági tevékenység 

Járási 

hagyományos 

vizsgálatok száma 

Félévkor 

várólistán 

lévők száma 

A vizsgáltak közül  OH 

kirendelésre 

végzett 

vizsgálatok 

száma 

Helyi ellátásba 

vont* 

Továbbított 

a Megyei 

SZB-hez 

111 72 6 18 44  

(66 

kirendelésből) 

 *A megvizsgáltak közül hány fő részesül valamely ellátásban a szakszolgálatnál    

 
3.3 Nevelési tanácsadás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Logopédiai ellátás 

Beavatkozási forma 

Logopédiai 

szűrés/fő 

Részletes logopédiai 

vizsgálat/fő 

Logopédiai 

tanácsadás/fő 

Logopédiai 

terápia/fő 

636 130 22 155 

 

3.6 Gyógytestnevelés 

 

Ssz 

 

Ellátás helyszíne 

Ellátott 

tanulók 

létszáma 

Ellátási 

óraszám 

1. Gyógytestnevelés telephely: Karcag, Városudvar 1. 104 19 

2. Akácliget Gyógy- és Strandfürdő, Karcag 

Gyógyúszás órák 

26fő/102 

főből 

2 

„Gólyafészek” 

Otthon 

0 21 16 5 21 JNSZMPSZ 

Karcagi 

Tagintézmény 

3 fő  3 óra 

Beavatkozási forma Online 

ellátás 

 

Képesség

-fejlesztés 

(fő) 

Képesség 

fejlesztés, 

tanácsadás 

formában 

(fő) 

Pszicho-

lógiai 

gondozás 

(fő) 

Pszicholó-

giai 

tanácsadás 

(fő) 

NT keretében 

logopédiai 

gondozás 

(fő) 

NT 

keretében 

logopédiai 

tanácsadás 

(fő) 

F

ő 

Óra 

108 1 13 10 0 0 1fő 1 óra 
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3. Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, 

Középiskola és Kollégium, Illéssy Sándor Szakgimnázium 

és Szakközépiskola Tagintézménye, Kisújszállás 

5 3 

4. Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és 

Kollégium 

8 3 

 

 

 

3.7 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja 
 

 

4. Szakmai programok, melyeken a tagintézmény munkatársai részt vettek: 

- Illyésné Nagy Olga: 105 éves az iskolai gyógytestnevelés rendezvénysorozat záró 

konferenciája 

- Kacsándi Bernadett: A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozaton belül 

megrendezésre kerülő az „Új irányok és eredmények a hallássérült személyek komplex, 

multidiszciplináris ellátása területén” című szakmai konferencia 

 

4.1 „Hinned kell, hogy a világ te veled is ékes”, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és 

tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeiben című EFOP 

3.1.6 pályázat során kidolgozott módszertanok helyi alkalmazása 

 A munkatervnek megfelelően a pályázat fenntartása tekintetében a következő tevékenységeket 

végeztük el: 

- Szakmai műhelyfoglalkozást tartottunk a járás nevelési és oktatási intézményeinek 

intézményvezetői és gyógypedagógusai/fejlesztőpedagógusai részvételével – járási 

szakértői bizottsági vizsgálatok, jogszabályi változások témában. Az Eljárási segédanyag 

intézményvezetők, pedagógusok számára a járási szakértői bizottsági tevékenységről 

című, EFOP 3.1.6 pályázati projekt keretében készült kiadványt az intézmények 

képviselőinek átadtuk. 

- A korai fejlesztésbe bekerülő gyermekek előgondozása a „Gólyafészek Otthonban” a 

„Fészeklakó” előgondozó program keretében megvalósult. A Tájékoztató kiadvány a 

korai fejlesztésben részesülő gyermekek szülei számára az otthoni fejlesztés 

támogatásához című, az EFOP 3.1.6 pályázati projekt keretében készült kiadványt a 

szülőknek, gyámoknak bemutattuk és átadtuk. 

 

Ellátás helyszíne Bevont 

pedagó-

gusok 

létszáma 

Tehetség-

vizsgála-

tok száma 

Tehetséggon

do-zás-ban 

részesülők 

száma 

(gyermek/ 

tanuló)* 

 

Ellátási 

óraszám 

 

Kunmadarasi Ált. Isk. 6.a 2 17   

Kunmadarasi Ált. Isk. 6.b 2 16   

Kováts M. Ált. Isk. Kg. 8.a 2 15   

Kováts M. Ált. Isk. Kg. 8.b 2 19   

Arany János Ált. Isk. Kisújszállás  5 17   

Arany János Ált. Isk.  Karcag 5. o. 1 14   

Arany János Ált. Isk. Karcag 8. o. 1 13   

Kováts M. Ált. isk. Karcag 6.o.   6 heti 1  
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4.2 Az „Együttműködés Éve” kiemelt célfeladat keretében megvalósított programok 

felsorolása 

Ssz. Időpont Program megnevezése Résztvevő 

partnerek 

Résztvevői 

létszám 

1. 2021.11.29. 

 

 

 

A korai fejlesztésben részesülő 

gyermekek mozgásfejlesztésének 

tapasztalatai a Kunhegyesi 

Tagintézményben 

Kunhegyesi 

Tagintézmény 

szakalkalmazottai 

5 fő 

4.3 A „Korai fejlesztés tematikus éve” keretében megvalósított tagintézményi programok, 

illetve képzéseken való részvétel  

Ssz. Időpont Program megnevezése Képzés 

megnevezése 

Résztvevői 

létszám 

1. 2021.09.07. „Barátkozó találkozó” korai 

fejlesztésben részesülő 

gyermekek és családjaik 

ismerkedő délelőttje 

- 5. ő 

 

6. Szakvizsgás képzéseken részt vevő kollégák: 

Ssz. Szakember neve Képzés megnevezése Képzés helyszíne 

1. Szabó Andrea Judit tanácsadó szakpszichológus ELTE PPK – Budapest; Online 

2. Takács Mónika tanácsadó szakpszichológus ELTE PPK – Budapest; Online 

 

7. Másoddiplomás képzéseken részt vevő kollégák: 

Ssz. Szakember neve Képzés megnevezése Képzés helyszíne 

1. Kacsándi Bernadett Hallássérültek pedagógiája szakirány - 

szakirányú továbbképzés 

ELTE, BGGYK 

 

8. Szakmai továbbképzéseken részt vevő kollégák: 

Ssz. Szakember 

neve 

Továbbképzés megnevezése Továbbképzés 

helyszíne 

1. Mári Jánosné Alapozó terápia Budapest, Nagykőrös 

2. Orosz Máténé Kalandok és Álmok: A belső iránytű – 

tapasztalati tanulás alapú és 

élményközpontú képzés az érzelmi 

nevelés fejlesztésére (30 óra) 

Budapest 

 

9. Tagintézményi szakmai eredmények: 

9.1 Sikerek 

- A vírusfertőzés okozta veszélyhelyzetben a szülőkkel és a társintézményekkel történt 

hatékony együttműködés. A szülők többsége következetesen jelzett, ha nem tudtak a 

foglalkozásokon megjelenni.  

- Műhelyfoglalkozás valósult meg a „Gólyafészek” Otthon szakembereivel, 

esetkonzultációk. 

- A gyógyúszás zavartalan működött az első félévben. 

- A gyógytestnevelés eszközparkja gyarapodott két új, nagy méretű tornapaddal. 

- A tehetséggondozás területén egy iskolával bővült a szolgáltatást igénylők köre. 

- Innovációnk a „Barátkozó találkozó” sikeresen valósult meg korai fejlesztés 

szakterületen. 
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- Egy gyógypedagógus kolléganő (Gazsóné Nagy Andrea) érkezett és kezdte meg 

tevékenységét korai fejlesztés és nevelési tanácsadás szakterületeken. 

- A logopédiai szűrések és részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálatok határidőn belül 

megvalósultak. 

- Sikeresen alkalmazkodtunk a tagintézményünket érintő – vírus elleni védettséggel 

kapcsolatos jogszabályi változások következtében fellépő -, humán erőforrás változáshoz. 

1 fő logopédus kolléga távozását követően, a korábban általa ellátott gyermekek nagy 

részénél folytatódik logopédiai, vagy nevelési tanácsadás keretén belül egyéb fejlesztő 

terápia.  

- A vírushelyzet ellenére is gördülékenyen folyt az Oktatási Hivatal által delegált 

vizsgálatok megvalósítása. 

- A helyszíni szakértői vizsgálatok eredményesen valósultak meg. 

 

9.2 Nehézségek 

- Egy logopédus kolléganő fizetés nélküli szabadságra került, a kliensállományt át kellett 

csoportosítani, a gyermekek további ellátását meg kellett szervezni. 

- A kialakult vírushelyzet miatt nagyon magas volt a hiányzások száma, a fejlesztés hatása 

ezáltal később jelentkezhet, a fejlődés üteme lassabb. 

- A tehetségkoordinátor számára jelentős terhelést jelentett a távolság, utazási idő 

hosszúsága. 

- A védettségét igazolni nem tudó szülők nem kísérhetik be gyermekeiket, így az új 

gyerekeknél nehéz volt a beszoktatás. 

- A „Gólyafészek” Otthonban a fejlesztésre rendelkezésre álló szoba nagyon zsúfolt, a saját 

eszközök tárolása nem megoldott. 

- A félév folyamán megnövekedett ellátotti létszám miatti többszöri órarend módosításra 

volt szükség. 

- A gyógytestnevelés telephelyen a tornaterem állaga, illetve a szennyvízcsatorna rendszer 

korszerűsítést igényel.  

- A betegségek, karantén miatt elmaradt foglalkozások pótlása nehézkes volt. 

- A betegség, illetve táppénz miatti hiányzások következtében megnövekedett a külön 

időpontokban történő szakértői vizsgálatok száma. 

 

10. Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések: 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés  

területe 

 

Ellenőrzés megállapításai 

1. Marsi Noémi Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-

igazgató 

Logopédiai ellátás Dokumentáció ellenőrzés 

és logopédiai foglalkozás 

látogatása. 

Az ellenőrzési 

jegyzőkönyv ismertetése a 

kollégával megtörtént.  

2. Kacsándi 

Bernadett 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-

igazgató 

Szakértői 

tevékenység 

Dokumentáció ellenőrzés. 

Az ellenőrzési 

jegyzőkönyv ismertetése a 

kollégával megtörtént. 

3. Kunné Monoki 

Andrea 

Zsoldos Erzsébet Szakértői 

tevékenység 

Dokumentáció ellenőrzés. 
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tagintézmény-

igazgató 

Az ellenőrzési 

jegyzőkönyv ismertetése a 

kollégával megtörtént. 

4. Szabó Andrea 

Judit 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-

igazgató 

Szakértői 

tevékenység 

Dokumentáció ellenőrzés. 

Az ellenőrzési 

jegyzőkönyv ismertetése a 

kollégával megtörtént. 

5.  Vargáné Kerti 

Anikó 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

Nevelési 

tanácsadás 

Dokumentáció ellenőrzés 

és esetmegbeszélés. 

Az ellenőrzési 

jegyzőkönyv ismertetése a 

kollégával megtörtént. 

6. Takács Mónika Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-

igazgató 

Szakértői 

tevékenység 

Dokumentáció ellenőrzés. 

Az ellenőrzési 

jegyzőkönyv ismertetése a 

kollégával megtörtént. 

7. Illyésné Nagy 

Olga 

Vargáné Kerti 

Anikó 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

Gyógytestnevelés Dokumentáció ellenőrzés 

és gyógytestnevelés 

foglalkozás látogatása. 

Az ellenőrzési 

jegyzőkönyv ismertetése a 

kollégával megtörtént. 

8. Rab Viktor 

Szabolcsné 

Vargáné Kerti 

Anikó 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

Korai fejlesztés és 

gondozás 

Dokumentáció ellenőrzés 

és korai fejlesztés és 

gondozás foglalkozás 

látogatása. 

Az ellenőrzési 

jegyzőkönyv ismertetése a 

kollégával megtörtént. 

9. Mári Jánosné Vargáné Kerti 

Anikó 

tagintézmény-

igazgató helyettes 

Nevelési 

tanácsadás 

Dokumentáció ellenőrzés 

és nevelési tanácsadás 

foglalkozás látogatása. 

Az ellenőrzési 

jegyzőkönyv ismertetése a 

kollégával megtörtént. 

 

11. Szakmai innovációk a tagintézményben: 

„Barátkozó találkozó” – korai fejlesztésben részesülő gyermekek és családjaik ismerkedő 

délelőttje 2021.09.07. 

 

12. Egyéb: 

12.1 A tagintézmény eredményesség mérésének megállapításai alapján készített intézkedési 

terv megvalósítása 

Fejlesztendő területek Megvalósult tevékenységek 

Gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés és gondozás 

A szakértői véleményekben meghatározott szakember 

kompetenciák áttekintése, a szakemberek kliensekhez 

rendelésének e szempont szerinti megvalósítása. 
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A szomatopedagógus szakember teljes óraszámának 

beállítása a korai fejlesztés szakterületre. 

Tanácsadás megvalósítása a szomatopedagógus által az 

egyéb szakos gyógypedagógusok részére a hatékonyság 

növelése érdekében. Hallássérültek pedagógiája szakos 

gyógypedagógus hallgató és autizmus területen képzéssel 

rendelkező gyógypedagógus belépése a fejlesztésbe.  

A „Gólyafészek Otthon” szabadidő szervezőivel - akik a 

gyermekek mindennapi fejlesztését végzik – két 

műhelyfoglalkozás megszervezése esetkonzultáció 

céljából.  

 

Gyógytestnevelés A gyógytestnevelők együttműködésének építése, 

aktivizálása a testnevelőkkel, szülőkkel, iskolai 

védőnőkkel. Személyes kapcsolatfelvétel, módszertani 

segítségnyújtás, a szűrések időpontjának egyeztetése. 

 

A tanulók otthoni feladatvégzésének, gyakorlásának 

megtámogatása a Tanulói segédlet gyógytestnevelés 

foglalkozásra járó gyermekek otthoni gyakorlásához 

című, az EFOP 3.1.6 pályázati projekt keretében készült 

kiadvány átadásával, bemutatásával. 

 

 

12.2 Megvalósult tagintézményi programok 

Ssz. Dátum Tevékenység, program megnevezése 

1. 2021.09.10. Tagintézményi közösségi program – tagintézményi szakmai nap 

2. 2021.10.12. Szakmai műhelyfoglalkozás a járás nevelési és oktatási intézményeinek 

intézményvezetői és gyógypedagógusai/fejlesztőpedagógusai 

részvételével – járási szakértői bizottsági vizsgálatok, jogszabályi 

változások témában. 

 

3. 2021.12.14. Évzáró munkaértekezlet, karácsonyi ünnepség– tagintézményi szakmai 

nap. 

 

 

 

 

VIII.4 A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény  
Zsidóné Kádár Terézia 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. Tagintézmény személyi feltételek:   

 A 2021/2022. tanévet 3 főállású gyógypedagógussal, 5 megbízási szerződéssel 

alkalmazott és 3 óraadó szakemberrel kezdtük.  

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

(GYED) 2022. január 7-ig Tóth Ildikó látta el, akinek munkaviszonya 2022. január 7-én, 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév I. félév 83 

 
 

felmondással megszűnt. 2022. január 20-tól a korábban közfoglalkoztatásban dolgozó 

Farkas Anna Izabella vette át a helyét. Jelenleg közcélú foglalkoztattunk nincs, a március 

1-től induló programban szeretnénk majd pályázni. 

 

Főállásban dolgozók 

- 3 fő pedagógus, 1 fő adminisztrátor, 1 fő takarító (4 órában) 

- 1 fő gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája 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 

- 2 fő logopédus (14 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 (4 óra) 

- Varga Mária – tehetségfejlesztő tanár (5 óra) 

- Rédainé Kisnémet Nóra- pszichológus (2 óra) 

Fizetés nélküli szabadságon lévő kolléga nincs. 

 

2. Tárgyi feltételek:  

Tárgyi feltételeink az épület vonatkozásában nem változtak. A félév során, a fűtési szezon 

kezdete után egy konvektort kellett kicserélni, mert javíthatatlan volt. Eszközparkunk 

változatlan, a tagintézményből két fő pályázott az „RRF-1.2.1-2021-2021-00001.” azonosító 

számú projekt keretében laptopokra. 

 

3. Szakszolgálati alapfeladatok: 

3.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  

Ellátás formája Ellátást javasló  

Ellátási 

óraszám 

(kontakt) 

 

Ellátás 

helyszíne 

(kontakt) 

Online 

ellátás 

Tanácsadás

: (fő) 

Terápiás 

beavatkozás 

(fő) 

Megyei 

SZB (fő) 

Járási 

SZB 

(fő) 

Fő Ór

a 

0 6 fő 6 fő 0 csoportos: 

8 óra 

JNSZMPSZ  

Kunhegyesi 

Tagintézmény 

0 

 

  3.2 Szakértői bizottsági tevékenység  

Járási 

hagyományos 

vizsgálatok száma 

Félévkor 

várólistán 

lévők száma 

A vizsgáltak közül  OH 

kirendelés

re 

végzett 

vizsgálatok 

száma 

Helyi ellátásba 

vont* 

Továbbított a 

Megyei SZB-hez 
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Alapvizsgálat: 33 

Kontroll: 48 

Összesen: 81 

18 27 12 27 

*A megvizsgáltak közül hány fő részesül valamely ellátásban a szakszolgálatnál 

 

 

3.3 Nevelési tanácsadás  
Beavatkozási forma Online 

ellátás 

 

Képesség-

fejlesztés 

(fő) 

Képesség 

fejlesztés, 

tanácsadás 

formában 

(fő) 

Pszicholó

-giai 

gondozás 

(fő) 

Pszicholó-

giai 

tanácsadás 

(fő) 

NT 

keretében 

logopédiai 

gondozás 

(fő) 

NT 

keretében 

logopédiai 

tanácsadás 

(fő) 

 

Fő 

 

Ór

a 

101 fő 0 16 fő 8 fő 0 0 0 

 

3.4 Logopédiai ellátás  

Beavatkozási forma Online 

ellátás 

Logopédiai 

szűrés/fő 

Részletes 

logopédiai 

vizsgálat/fő 

Logopédiai 

tanácsadás/fő 

Logopédiai 

terápia/fő 

 

Fő 

 

Óra 

Szól-e?: 155 fő 

KOFA: 123 fő 

83 fő 0 83 ő 0 

 

3.5 Gyógytestnevelés 

  

Ellátás helyszíne 

Ellátott 

tanulók 

létszáma 

Ellátási 

óraszám 

Online ellátás 

Fő Óra 

Tomajmonostorai  

Általános Iskola  

12 fő heti 2 óra 0 

  

3.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja   

Ellátás 

helyszíne 

Bevont 

pedagógusok 

létszáma 

Tehetségvizsgála-

tok száma 

Tehetséggondozásban 

részesülők száma 

(gyermek/tanuló)* 

 

Ellátási 

óraszám* 

 

Kunhegyesi 

Általános 

Iskola 

6 fő szűrés: 30 fő 6 fő heti 5 óra 

 

4. Szakmai programok, melyeken a tagintézmény munkatársai részt vettek (kontaktban és 

online): 

 2021. szeptember 8. – Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - Szakmaközi tanácskozás  

 (részt vett: Zsidóné Kádár Terézia) 

 2021. október 12. - Jászberényi Tagintézmény, épületátadó ünnepség   

 (részt vett: Zsidóné Kádár Terézia) 

 2021. október 22. 1956. október 23-a tiszteletére városi megemlékezés és koszorúzás  
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 (részt vett: Zsidóné Kádár Terézia) 

 2022. január 27. online workshop – Esetkezelés keretében végzett szociális segítőmunka 

(részt vett: Zsidóné Kádár Terézia) 

 

4.1 „Hinned kell, hogy a világ te veled is ékes”, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és 

tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeiben című EFOP 

3.1.6 pályázat során kidolgozott módszertanok helyi alkalmazása: 

Az EFOP 3.1.6 pályázatban kapott eszközeinket és elsajátított ismereteinket beépítjük a 

mindennapi munkánkba: 

- a SEED képzés során tanultakat hasznosítjuk a korai fejlesztés foglalkozásain 

- a nevelési tanácsadás prevenciós ellátásába beépítjük a „Szóljon szépen! Nyelvi 

képességfejlesztő munkafüzet feladatait és az Okoskocka eszközcsaládot, valamint a 

kapcsolódó képzés során tanultakat 

- a gyógytestnevelés terén az otthoni gyakorláshoz a gyógytestnevelő útmutatásai alapján 

felhasználjuk a pályázatban készült kiadványt (4. segédanyag) 

 

4.2 Az „Együttműködés Éve” kiemelt célfeladat keretében megvalósított programok 

felsorolása 

 Ssz. Időpont Program megnevezése Résztvevő 

partnerek 

Résztvevői 

létszám 

1. 2021.11.29. A korai ellátásban részesülő 

gyerekek mozgásfejlesztésének 

tapasztalatai  -  szakmai 

kerekasztal a Karcagi 

Tagintézmény szakembereivel 

Karcagi 

Tagintézmény 

Kunhegyesi 

Tagintézmény:  

3 fő 

Karcagi 

Tagintézmény:  

2 fő 

4.3 A „Korai fejlesztés tematikus éve” keretében megvalósított tagintézményi programok, 

illetve képzéseken való részvétel 

Ssz. Időpont Program megnevezése Résztvevői létszám 

1. 2021.12.08. „Mikulásváró” a korai fejlesztésben 

részesülő gyerekekkel és szüleikkel 

5 gyermek és szüleik (a 

vírushelyzet miatt külön kis 

csoportokban) 

 

5. Szakvizsgás képzéseken részt vevő kollégák: 

Tagintézményünkben a 2021/2022. tanévben nincs szakvizsgás képzésben részt vevő kolléga. 

 

6. Másoddiplomás képzéseken részt vevő kollégák: 

         Tagintézményünkben a 2021/2022. tanévben nincs szakvizsgás képzésben részt vevő kolléga 

 

7. Szakmai továbbképzéseken részt vevő kollégák (a szabadon választott 2 nap terhére is): 

         Tagintézményünkből az eltelt időszakban nem vett részt kolléga továbbképzésen. 

 

8. Minősítő vizsga / eljárásban részt vevők a félév során: 

Tagintézményünkben a 2021/2022. tanév első félévében nem volt minősítő eljárásban részt 

vevő kolléga. Balláné Tóth Éva kolléganő írt portfóliót, minősítése 2022. március 24-én lesz. 

 

9. Tagintézményi szakmai eredmények: 

9.1 Sikerek 
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 partnerintézményeinkkel, pedagógusokkal, vezetőkkel kialakított jó kapcsolat  

 a kliensekkel, a szülőkkel kialakult aktív együttműködés és a tőlük kapott pozitív 

visszajelzések 

 összetartó kollektíva, egymás kölcsönös segítése, jó munkahelyi légkör 

 eredményes, színvonalas szakmai munka 

 team munkában való tartalmas együttműködés 

 a tagintézményekkel való eredményes együttműködés 

 a Karcagi Tagintézménnyel való tapasztalatcsere megvalósulása, a korai fejlesztésen 

belül mozgásfejlesztés jó gyakorlatainak átvétele, átadása 

 aktív részvétel a munkaközösségek munkájában, kontakt és online megvalósulás 

formájában is 

 

9.2 Nehézségek 

 a szakemberek leterheltsége, egy szakember több területen (2-3) végez feladatellátást 

 a korais ellátásban a gyerekek betegsége miatti hiányzások 

 az igényekhez mérten kevés a szakember a logopédia, nevelési tanácsadás és a pszichés 

megsegítés, területén 

 a szakszolgálati titkár távozása miatti átállás 

 a vezető hosszabb táppénze miatt a zökkenőmentes ellátás biztosítása 

 az e-posta akadozó működése, ami az adminisztrációs munkát nehezíti 

 

10. Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések: 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés  

területe 

 

Ellenőrzés 

megállapításai 

1. Balláné Tóth Éva Zsidóné  

Kádár Terézia 

INYR- SZB; nev.tan.; 

korai fejlesztés 

Ellátások rögzítése 

megtörtént. 

 

2. Szabó Zoltánné Zsidóné  

Kádár Terézia 

INYR- SZB; nev.tan.; 

korai fejlesztés 

Ellátások rögzítése 

megtörtént. 

 

3. Varga Mária Zsidóné  

Kádár Terézia 

INYR- kiemelten 

tehetséges tanulók 

ellátása 

Ellátások rögzítése 

megtörtént. 

4. Benics Kálmánné 

Tóth Eszter 

Zsidóné  

Kádár Terézia 

INYR- nev.tan.- 

pszichológia 

Ellátások rögzítése 

megtörtént. 

 

5. Magyarné 

 Erdei Márta 

Zsidóné  

Kádár Terézia 

INYR-logopédia Ellátások rögzítése 

megtörtént. 

 

6. Dr. Vörösné  

Tóth Éva 

Zsidóné  

Kádár Terézia 

INYR-logopédia Ellátások rögzítése 

megtörtént. 

 

7. Ecsekiné  

Moldvai Juliánna 

Zsidóné  

Kádár Terézia 

INYR-logopédia Ellátások rögzítése 

megtörtént. 

 

8. Sághy Judit Zsidóné  

Kádár Terézia 

INYR-gyógytestnevelés Ellátások rögzítése 

megtörtént. 
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9. Balláné Tóth Éva Zsidóné  

Kádár Terézia 

Hospitálás- SZB 

tevékenység 

A gyógypedagógus 

felkészült, a 

vizsgálat a protokoll 

szerint történt. 

 

10. Szabó Zoltánné Zsidóné  

Kádár Terézia 

Hospitálás- SZB 

tevékenység 

A gyógypedagógus 

felkészült, a 

vizsgálat a protokoll 

szerint történt. 

 

11. Szakmai innovációk a tagintézményben: 

Részt vettünk 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 látta el, ami ebben a félévben lezárult. 

 

12. Egyéb: 

A tagintézmény első félévben megvalósult programjai 

 Tagintézményi közösségi program – szakmai nap; Kerékpár túra Poroszlóra 

 Szakmai műhelyfoglalkozás a járás intézményvezetőinek – Téma: Járási szakértői 

bizottsági vizsgálatok, vizsgálati kérelmek 

 Évzáró munkaértekezlet, karácsonyi ünnepség - szakmai nap 

 

13. A munkatervbe illesztett intézkedési terv félévi megvalósulása: 

13.1 Intézkedési terv megvalósulása a gyógytestnevelés eredményességének javítására 

 a kontakt foglalkozásokon túl, az otthoni gyakorlás fontosságára is nagy hangsúlyt 

fektetünk, melyhez a megbízási szerződéssel dolgozó kolléganő együttműködését kértem. 

Az EFOP 3.1.6 pályázatban készített kiadvány (4. segédanyag) feladatsorai alapján 

megvalósítható az otthoni gyakorlás, ami a tanév végéig fokozhatja a munka 

eredményességét. 

 

13.2 Intézkedési terv megvalósulása a korai fejlesztés eredményességének javítására 

 az eredményesség javítása érdekében a korai fejlesztésben részesülő gyermekek szüleivel 

való szorosabb kapcsolatra törekszünk. Igyekszünk elérni, hogy a szülő gyermekével 

minden foglalkozáson megjelenjen és javaslatainkat az otthoni gyakorlatba is beépítse. 

Év elején a szülők hivatalos tájékoztatás formájában megkapták az órarendet, melynek 

átvételét aláírásukkal igazoltak.  

 

13.3 A partneri elégedettség javítására tett intézkedések megvalósulása 

 Gyógytestnevelés: a gyógytestnevelő kolléganő rendszeresen konzultál az iskola 

intézményvezetőjével az ellátás megvalósulásáról, sikerekről, nehézségekről. A 

tájékoztatás rendszerességétől várhatóan javul az intézményi elégedettség is a tanév 

végéig. 

 Tehetséggondozás: több intézmény bevonásával próbáljuk a szolgáltatási palettát 

bővíteni, melynek segítségével ez a feladatellátási terület optimálisan mérhetővé válik. 
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VIII.5 A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény és Tiszaföldvári 

Telephelye 

Imréné Cselóczki Andrea 

tagintézmény-igazgató 

Szombati Zoltánné 

tagintézményigazgató-helyettes, telephely-vezető 

 

 

1. Tagintézmény/telephely személyi feltételek:   

Tagintézmény 
Jelenleg 6 főállású szakalkalmazott (1 logopédus, 3 pszichológus (2 pszichológus gyesen van), 

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. Fizetés nélküli szabadságon egy 

kollégánk sincs jelenleg. 

 

Telephely 

Jelenleg 5 főállású szakalkalmazott (2 logopédus, 1 gyógytestnevelő, 2 gyógypedagógus) és 1 

fő szakszolgálati titkár dolgozik a telephelyen. Megbízási szerződéssel 2 fő gyógytestnevelő, 2 

fő gyógypedagógus, 1 fő logopédus, összesen 5 fő, segíti munkánkat. 2022. január 10-től egy 

kolléga félállásban folytatja munkáját. A takarító, aki félállásban van alkalmazásban, jelenleg 

fizetés nélküli szabadságon van. 

 

2. Tárgyi feltételek:  

Tagintézmény 
Felszerelése került egy tükör a mozgásfejlesztő szobában, amit adományban kaptunk. 

 

Telephely 

Járást segítő korláttal bővült a korai fejlesztő szoba felszerelése.  

 

3. Szakszolgálati alapfeladatok: 

 

3.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  

Tagintézmény 

Ellátás formája Ellátást javasló  

Ellátási 

óraszám 

(kontakt) 

 

Ellátás helyszíne 

(kontakt) 
Tanácsadás 

(fő) 

Terápiás 

beavatkozás 

(fő) 

Megyei 

SZB (fő) 

Járási 

SZB 

(fő) 

 13 3 (1 fő 

országos) 

9 11 Kunszentmártoni 

Tagintézmény épülete 

 

Telephely 

Ellátás formája Ellátást javasló  

Ellátási 

óraszám 

(kontakt) 

 

Ellátás helyszíne 

(kontakt) 
Tanácsadás 

(fő) 

Terápiás 

beavatkozás 

(fő) 

Megyei 

SZB (fő) 

Járási 

SZB (fő) 
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 6 31 

Országos 

SZB 

3 11 Tiszaföldvári Telephely 

 

3.2 Szakértői bizottsági tevékenység  

Tagintézmény 

Járási 

hagyományos 

vizsgálatok száma 

Félévkor 

várólistán 

lévők száma 

A vizsgáltak közül OH 

kirendelésre 

végzett 

vizsgálatok 

száma 

Helyi ellátásba 

vont* 

Továbbított a 

Megyei SZB-hez 

49 0 41 8 28 

*A megvizsgáltak közül hány fő részesül valamely ellátásban a szakszolgálatnál    

 

Telephely 

Járási 

hagyományos 

vizsgálatok száma 

Félévkor 

várólistán 

lévők száma 

A vizsgáltak közül OH 

kirendelésre 

végzett 

vizsgálatok 

száma 

Helyi ellátásba 

vont* 

Továbbított a 

Megyei SZB-hez 

56 0 48 8 17 

 

3.3 Nevelési tanácsadás  

Tagintézmény 

Beavatkozási forma 

 

Képesség-

fejlesztés 

(fő) 

Képesség 

fejlesztés, 

tanácsadás 

formában 

(fő) 

Pszicholó

giai 

gondozás 

(fő) 

Pszichológi

ai 

tanácsadás 

(fő) 

NT 

keretében 

logopédiai 

gondozás 

(fő) 

NT keretében 

logopédiai 

tanácsadás 

(fő) 

27  6 4   

 

Telephely 

Beavatkozási forma 

 

Képesség-

fejlesztés 

(fő) 

Képesség 

fejlesztés, 

tanácsadás 

formában 

(fő) 

Pszichológi

ai 

gondozás 

(fő) 

Pszichológia

i tanácsadás 

(fő) 

NT 

keretében 

logopédiai 

gondozás 

(fő) 

NT keretében 

logopédiai tanácsadás 

(fő) 

35 0 4 9   

 

3.4 Logopédiai ellátás  

Tagintézmény 

Beavatkozási forma 

Logopédiai 

szűrés/fő 

Részletes 

logopédiai 

vizsgálat/fő 

Logopédiai 

tanácsadás/fő 

Logopédiai terápia/fő 

296 67 0 88 
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Telephely 

Beavatkozási forma 

Logopédiai 

szűrés/fő 

Részletes 

logopédiai 

vizsgálat/fő 

Logopédiai 

tanácsadás/fő 

Logopédiai terápia/fő 

184 61  88 

 

3.5 Gyógytestnevelés  

Tagintézmény 

 

Ssz 

 

Ellátás helyszíne 

Ellátott tanulók 

létszáma 

Ellátási 

óraszám 

1. Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 10 2 

2. Öcsödi József Attila Általános Iskola 14 2 

  

Telephely 

 

Ssz 

 

Ellátás helyszíne 

Ellátott 

tanulók 

létszáma 

Ellátási 

óraszám 

1. Révay György EGYMI 41 13 

2. Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola 26 3 

3. Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola 35 4 

4. Homoki Általános Iskola 26 3 

 

3.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja  

Tagintézmény 

Ellátás helyszíne Bevont 

pedagógusok 

létszáma 

Tehetségvizsgálatok 

száma 

Tehetséggondoz

ásban részesülők 

száma 

(gyermek/ 

tanuló)* 

 

Ellátási 

óraszám 

 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

épülete 

29 0 0 2 

  

Telephely 

Ellátás 

helyszíne 

Bevont 

pedagógusok 

létszáma 

Tehetségvizsgálatok 

száma 

Tehetséggondozásban 

részesülők száma 

(gyermek/tanuló)* 

 

Ellátási 

óraszám* 

 

Cibakházi 

Általános 

Iskola 

45 Tehetségszűrés: 30 

fő Folyamatban lévő 

tehetségazonosítás: 2 

 2 
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4. Szakmai programok, melyeken a tagintézmény/telephely munkatársai részt vettek 

(kontaktban és online): 

Ssz. Időpont Program megnevezése Szervező Résztvevői 

létszám 

1. 2021.09.11. LOGONLINE- internetes 

alkalmazások az online és a 

személyes jelenléttel megtartott 

logopédiai terápia 

szolgálatában 

Magyar Logopédusok 

Szakmai szövetsége 

1 

2. 2021.11.20. Ahol a logopédia bölcsője 

ringott 

Magyar Logopédusok 

Szakmai szövetsége 

1 

3. 2021.10.13. Projektív rajzvizsgálati 

módszerek 

NT munkaközösség 6 

 

4.1 „Hinned kell, hogy a világ te veled is ékes”, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és 

tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeiben című EFOP 

3.1.6 pályázat során kidolgozott módszertanok helyi alkalmazása 

 

4.2 Az „Együttműködés Éve” kiemelt célfeladat keretében megvalósított programok 

felsorolása  

Ssz. Időpont Program megnevezése Résztvevő partnerek Résztvevői 

létszám 

1. 2021.09.27. Tagintézményi tájékoztató az 

ellátott intézmények vezetői 

számára 

intézményvezetők és 

pedagógusok 

24 

 

5. Szakvizsgás képzéseken részt vevő kollégák 

Ssz. Szakember neve Képzés megnevezése Képzés helyszíne 

1. Szombati Zoltánné Család- és gyermekvédelem 

pedagógus szakvizsga 

Kodolányi János 

Egyetem - online 

 

6. Szakmai továbbképzéseken részt vevő kollégák (a szabadon választott 2 nap terhére is): 

Ssz. Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés 

helyszíne 

1. Szabó Mihály Balázsné Felkészítés MATANDA korongos 

abakusszal a kompetencia-alapú 

matematikatanítás és 

problémamegoldó gondolkodás 

megalapozására, fejlesztésére 

Etyek 

2. Kovács Dóra THETA healing alaptanfolyam online 

3 Deli Gabriella TSMT1 Budapest 

 

7. Minősítő vizsga / eljárásban részt vevők a félév során: 

Ssz Szakember neve Elért fokozat 

1. Gál Nóra Pedagógus I. 
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8. Intézkedési terv megvalósulása az eredményesség mérésének megállapításai alapján: 

Tagintézmény 

Fejlesztendő területek Intézkedések a területek fejlesztésére 

 Gyógytestnevelés  Szakalkalmazottakkal történő megbeszélést a fejlesztési 

lehetőségekről tanév kezdetén megvalósult. A bemeneti mérések 

eredményeit figyelembe véve nagyobb hangsúlyt kapnak azok a 

feladatok, amik javíthatják a gyengébb területeket. 

 

9. Tagintézményi/telephelyi szakmai eredmények: 

9.1 Sikerek 

Gyakorlati környezetben megvalósuló, együttműködést igénylő belső tudásmegosztás az 

egyének szintjén: 

A sikeres nevelési-oktatási gyakorlatok összegyűjtését célozva, a gyermeki szükségletekkel 

adekvát, befogadásra és fejlesztésre épülő anyagok elemzését kezdtük el a Logopédia, a 

Gyógytestnevelés és a mozgásterápiák terén. Ezt a vizsgálódást később szeretnénk kibővíteni a 

Korai fejlesztés és a Nevelési tanácsadás területeire is. Úgy véljük, hogy a differenciálásban jól 

hasznosítható lesz. Indokoltnak érezzük, mert a klienseink között Montessori módszerrel 

nevelkedő óvodásaink vannak.  

 

9.2 Nehézségek 

- Kevés szakemberrel működünk (1 fő pszichológus) a két helyen, emiatt a szakértésben 

az esetek feltorlódtak, a nevelési tanácsadás ritkábban tud megvalósulni.  

- Egyre több a megkésett beszédfejlődésű vagy beszédmegértési zavarral küzdő gyermek, 

akiknek csak kis részét tudjuk ellátni az öt évesek mellett. 

- A kliensek fogadásának szervezését megnehezítik a járványügyi előírások. 

 

10. Tagintézményi/telephelyi vezetői belső ellenőrzések: 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést végző 

vezető 

Ellenőrzés 

területe 

 

Ellenőrzés megállapításai 

1. Hatvani Rózsa Szombati Zoltánné korai fejlesztés A kolléga munkavégzése, 

dokumentációja 

példaértékű. 

2. Gál Nóra Imréné Cselóczki 

Andrea 

logopédia A kolléga munkavégzése, 

dokumentációja 

példaértékű. 

 

11. Szakmai innovációk a tagintézményben, telephelyen: 

A helyi igényekhez igazodva vizsgálódunk, mit tehetünk szakszolgálati szinten azért, hogy a 

fenntarthatóság témakörével, környezeti neveléssel, s ezek bemutatásával, terjesztésével 

hatékonyabban foglalkozzunk. 
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VIII.6 A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény 

Bencsik Mária Bernadett 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. Tagintézményi személyi feltételek: 
Név Szak 

Főállású munkatársak:  

1 fő pszichológus 

2 fő gyógypedagógus 

5 fő logopédus 

1 fő konduktor 

1 fő fejlesztőpedagógus, tehetségfejlesztő pedagógus, járási 

tehetségkoordinátor 

1 fő pszichológus hallgató 

1 fő szakszolgálati titkár 

1 fő szakszolgálati titkár (félállásban) 

1 fő technikai munkatárs 

1 fő szomatopedagógus hallagtó (GYES) 

Összesen: 15 fő  

Óraadó munkatársak:  

1 fő gyógytestnevelő 

2 fő pszichológus 

Összesen: 3 fő  

Tagintézményünkben nincs fizetés nélküli szabadságon lévő kolléga. 

 

2. Tárgyi feltételek: 

Önálló városközponti épületünk méltó helyszínt biztosít a szakszolgálati tevékenységek 

számára. Eszközparkunk szépen fejlődik mind a diagnosztikai, mind a fejlesztőeszközök 

tekintetében. A Főigazgatóság és a Szolnoki Tankerületi Központ támogatásával az országos 

Boldogság Programhoz csatlakozva Boldog Pedagógiai Szakszolgálat lettünk, amely a 

büszkeségünkön túl, tartalmilag ingyenes online képzéseken való részvételi lehetőséget jelent, 

illetve módszertani és munkafüzetekkel, oktató cd-vel, kártyákkal lettünk gazdagabbak 3 

korosztály számára alkalmas sorozattal. Továbbá a Victoria a Gyermekekért Egészségvédelmi 

Közhasznú Alapítvány által kiírt eszközfejlesztési pályázaton újabb eszközöket sikerült 

beszereznünk, amelyeket a korai fejlesztésben tudunk alkalmazni a fejlesztési módszertanunk 

bővítéseként. Az egyéb feltételeket tekintve a jelenlegi járványügyi helyzetben is biztonságosan 

tudjuk fogadni a klienseinket, sikerült kicserélni a hibás fénycsöveinket, adományok útján 

szépíteni tudtuk a neuro-hidroterápiás szobánkat, viszont a Szakszolgálat épületének állaga 

lassanként romlik. A vakolat, a tető, a konvektorok meghibásodása hosszabb távon javítást 

igényel. 

Ellátási terület: Mezőtúr, Túrkeve, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék. 
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3. Szakszolgálati alapfeladatok: 

3.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
Ellátás formája Ellátást javasló  

Ellátási 

óraszám 

(kontakt) 

 

Ellátás 

helyszíne 

(kontakt) 

Online ellátás 

Tanácsadás 

(fő) 

Terápiás 

beavatkozás 

(fő) 

Megyei 

SZB 

(fő) 

Járási 

SZB 

(fő) 

Fő Óra 

29 16 8 8 39 Mezőtúri 

Tagintézmény 

1              2 

 

  3.2 Szakértői bizottsági tevékenység 

Járási 

hagyományos 

vizsgálatok száma 

Félévkor 

várólistán 

lévők száma 

A vizsgáltak közül  OH 

kirendelésre 

végzett 

vizsgálatok 

száma 

Helyi 

ellátásba 

vont* 

Továbbított 

a Megyei 

SZB-hez 

223 

és 

27  

dokumentumelemzés 

132 

kontrollvizsgálat 

4 alapvizsgálat 

46 7 10 

Összesen:     

250 136 46 7 10 

*A megvizsgáltak közül hány fő részesül valamely ellátásban a szakszolgálatnál    

 

3.3 Nevelési tanácsadás 
Beavatkozási forma Online 

ellátás 

 

Képesség-

fejlesztés 

(fő) 

Képesség 

fejlesztés, 

tanácsadás 

formában 

(fő) 

Pszichol-

ógiai 

gondozás 

(fő) 

Pszicholó-

giai 

tanácsadás 

(fő) 

NT 

keretében 

logopédiai 

gondozás 

(fő) 

NT 

keretében 

logopédiai 

tanácsadás 

(fő) 

 

F

ő 

 

Óra 

38 4 7 32 1 2 0 

 

3.4 Logopédiai ellátás 

Beavatkozási forma Online 

ellátás 

Logopédiai 

szűrés/fő 

Részletes 

logopédiai 

vizsgálat/fő 

Logopédiai 

tanácsadás/fő 

Logopédiai 

terápia/fő 

 

Fő 

 

Óra 

252 133 2 164 0 

 

3.5 Gyógytestnevelés 

 

Ssz 

 

Ellátás helyszíne 

Ellátott 

tanulók 

létszáma 

Ellátási 

óraszám 

Online ellátás 

Fő Óra 

1. KSZC Teleki Blanka Gimnázium, 

Technikum és Kollégium 

41 7 0 
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3.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja 

Ellátás 

helyszíne 

Bevont 

pedagógusok 

létszáma 

Tehetségvizsgálatok 

száma 

Tehetséggondozás

ban részesülők 

száma 

(gyermek/tanuló) 

 

Ellátási 

óraszám 

 

Mezőtúri 

Tagintézmény 

40 pedagógus 

és 

29 szülő 

Tehetségszűrés: 72 

Tehetségazonosítás: 8 

20 8 

  

4. Szakmai programok, melyeken a tagintézmény munkatársai részt vettek:  

 2021. szeptember 23. Démoszthenész Egyesület – II. DEMO nap (online) 

 2021. október 12. Budapest XVIII kerületi Pedagógiai Szakszolgálata (kontakt) „Mit ér 

egy csepp víz? De milliomonként egyesült cseppek megdöbbentő erőt fejtenek ki  - 

kooperáció a gyógypedagógusi, logopédusi munkában - szakmai konferencia”  

 2021. október 30. Démoszthenész Egyesület – III. DEMO nap (online) 

 2021. november 6. – MFFLT Logopédiai konferencia (online) 

 2021. november 20. MLSZSZ Logopédiai konferencia (online) 

 2021. december 10. Démoszthenész Egyesület IV. DEMO nap – Mi fán terem a jó 

logopédus? (online)  

 2022. január 26. - Dyslexiás Gyermekekért Egyesület – Tekintetkövetéses 

olvasásvizsgálatok (online) 

 2021. november 13. II. Pozitív Pedagógia és Nevelés Konferencia (online) 

 2021. november 25. Matehetsz online műhely: Tehetséggondozó koordinátori feladatok 

tapasztalatai és új lehetőségei a pedagógiai szakszolgálatoknál (online) 

 

4.1 „Hinned kell, hogy a világ te veled is ékes”, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és 

tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeiben című EFOP 

3.1.6 pályázat során kidolgozott módszertanok helyi alkalmazása: 

A logopédiai tevékenységek során a mozgás adta észlelési kinesztetikus érzékelést beépítve, a 

gyermekek előkészítő feladataiban alkalmazzuk a Gyermekkori kézügyesség fejlesztése című 

füzetünket. A Gyermekkori tartáshibák megelőzése kiadvány alapján az irányok, testséma 

megéreztetése szempontjából adunk támpontokat. A helyes testtartás kialakítása, továbbá a 

helyes légzés megéreztetése is történik ilyenkor. A Talpizomtorna kiadványunk összeállítása a 

gyermek önmagára és környezetére vonatkozó ismereteinek a bővítésére is alkalmas. A szem-

kéz koordináció fejlesztésén túl a szem-láb koordinációt is fejleszthetjük, a 

gyakorlatgyűjtemény a térben való tájékozódást is segíti. A tehetség tevékenységi területen, 

minden korosztály számára készített tájékoztató füzetünket a koordinátorunk aktívan 

alkalmazza az intézmények és a szülők által igényelt találkozókon. Továbbá szintén a logopédia 

területére készült gyakorlatsorokat rendszeresen osztjuk meg a szülőkkel és a szakemberekkel. 

A pályázat során elnyert speciális terápiás szobáinkról (neuro-hidroterápiás és Snoezelen 

terápiás helyiségek) is rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket és a védőnőket. 

 

4.2 Az „Együttműködés Éve” kiemelt célfeladat keretében megvalósított programok 

A programjainkat munkaterv szerint a következő félévben tervezzük megvalósítani. 

Ssz. Időpont Program megnevezése Résztvevő 

partnerek 

Résztvevői 

létszám 

1. 2022.03.20. Tagintézményi jó gyakorlatok 

átadása. 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

20 fő 
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2. 2022.06.06. Vízparty programra való 

meghívás, belső tudásmegosztás 

Karcagi 

Tagintézmény 

20 fő 

 

4.3 A „Korai fejlesztés tematikus éve” keretében megvalósított tagintézményi programok, 

illetve képzéseken való részvétel 

Ssz. Időpont Program megnevezése Résztvevői létszám 

1. 2021.11.08. „Korai Kerekasztal” A járványügyi helyzet miatt egyéni 

konzultáció valósult meg a 

partnerekkel (védőnők, gyermekjóléti 

szakszolgálat, óvodavezetők, 

iskolaigazgatók) 

2. 2021.12.06. Szülői tanácsadó fórum Szintén a járványügyi helyzet miatt 

egyéni tanácsadó alkalmak valósultak 

meg. 

3. 2021.12.06. „Mikulás” a korai 

fejlesztésben részesülő 

gyermekek és szüleik 

számára 

Csoportos ünneplés helyett a gyerekek 

a foglalkozásaikon vehették át a 

Mikulás ajándékát, amelyet idén is a 

Fekécs Team Kft. adományozott a 

számunkra. 

 

5. Szakvizsgás képzéseken részt vevő kollégák: 

Ssz. Szakember neve Képzés megnevezése Képzés helyszíne 

1. Nagy Anikó Közoktatás vezetői 

szakképzés 

Gál Ferenc Egyetem 

Szarvas 

 

6. Másoddiplomás képzéseken részt vevő kollégák: 

Ssz. Szakember neve Képzés megnevezése Képzés helyszíne 

1. Fadgyas-Székely Orsolya Gyógypedagógia-tanár 

mesterképzési szak 

ELTE BGGYK 

 

7. Szakmai továbbképzéseken részt vevő kollégák (a szabadon választott 2 nap terhére is): 

Ssz. Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés 

helyszíne 

1. Fejes Nikoletta A boldogságórák elméletének és 

módszertanának elsajátítása a 

pedagógusok és a diákok érzelmi 

intelligenciájának valamint pozitív 

gondolkodásának fejlesztése 

érdekében 

online 

2. Fadgyas-Székely Orsolya 2022. január 26. Dyslexiás 

Gyermekekért Egyesület – 

Tekintetkövetéses olvasásvizsgálatok  

online 

3. Nagy Anikó Deák B. Katalin 

 az Egyéni iskola-előkészítő, 

képességfejlesztő képzés 

online 

4. Nagy Anikó Rudas Zsuzsa Nyelvlökéses nyelés online 
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8. Minősítő eljárásban résztvevő a félév során: 

Ssz Szakember neve Elért fokozat 

1. Fejes Nikoletta Pedagógus II. 

 

9. Tagintézményi szakmai eredmények: 

9.1 Sikerek 

Ebben a tanévben már szeptember 2-án elindult a logopédiai fejlesztés Kétpó és Túrkeve 

óvodáiban – szeptemberre nem maradt szűrésre váró 5. életévét betöltött gyermek, a logopédiai 

vizsgálatok is lezajlottak a nyár folyamán. Mezőtúron, Mesterszálláson és Mezőhéken október 

elején indult meg az ellátás. A logopédiai ellátásban minden olyan gyermek részt vesz, aki 

számára indokolt a terápia. A három évesek terápiába emelése is megkezdődött októberben. 

Sikerként éljük meg, hogy a legtöbb gyermeknek heti két alkalommal tudtuk a logopédiai 

ellátást biztosítani. Sok év után ebben a tanévben Túrkevén minden helyi óvodában tágasabb 

logopédiai helyiségekben zajlik a fejlesztés, Mezőtúron és Kétpón is minden óvoda kialakított 

egy elkülönített helyiséget/sarkot a logopédiai foglalkozásnak, ahol barátságosabb 

körülmények között zajlik a fejlesztés. Mezőhék és Mesterszállás pedig saját szervezésben 

behordja az ellátott gyermekeket a tagintézménybe. A KOFA 3 szűrés alapján beszédindításban 

részt vevő gyermekek a periférián lévő óvodákban nagymértékű fejlődést mutatnak. A 

partnerintézményekkel továbbra is szoros és jó kapcsolatot ápolunk, a szülőkkel való 

kapcsolattartást nem hátráltatta a járványhelyzet, a szülők egyre többször keresnek fel minket 

online formában is. A tehetséggondozás területén is van sikerünk, a Szikra Tehetséggondozó 

Egyesülettel való együttműködésben egy nyári tábor tervezése folyamatban van. A korai 

fejlesztés területén pedig a Victória a Gyermekekért Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány 

jóvoltából vásárolt ortopédiai puzzle készletek és fejlesztő játékok sokat segítenek a fejlesztési 

repertoár további bővítésében. 

 

9.2 Nehézségek 

A járványhelyzet és az egyéb betegségek okán sokszor kellett újratervezni a mindennapokat a 

tagintézményben, időszakosan sok volt a hiányzó az óvodákban is. 

 

10. Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések: 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés  

területe 

 

Ellenőrzés megállapításai 

1. Csete Olga, 

konduktor 

Fadgyas-

Székely Orsolya 

INYR ellenőrzés, 

szakorvosi javaslat 

alapján készülő 

szakértői 

vélemények 

ellenőrzése. 

A korai fejlesztés INYR 

dokumentációja pontos, 

igényes, a 

dokumentumelemzés 

alapján készülő járási 

szakértői vélemények 

alaposak, jól 

megfogalmazottak. 

2. Sipos Mária 

Dóra 

logopédus 

Bencsik Mária 

Bernadett 

INYR ellenőrzés, 

óralátogatás 

A logopédus munkája 

nagyon kiváló, motivált, 

szakmailag alapos és jól 

felkészült. Az INYR 

dokumentációja pontos, 

naprakész. 
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3. Fejes 

Nikoletta, 

fejlesztőpeda

gógus, járási 

tehetség-

koordinátor 

Fadgyas-

Székely Orsolya 

INYR ellenőrzés. 

Szakterületi 

vélemények 

ellenőrzése. 

Önismereti csoport 

óratervének 

ellenőrzése. 

Tehetség-koordinátorunk 

szakmai alapossága kiváló, 

jól felkészült, rugalmas, 

kreatív a munkájában. Az 

INYR dokumentációja 

pontos, naprakész. 

4. Szőke Lilla, 

gyógypedagó

gus 

Bencsik Mária 

Bernadett 

INYR ellenőrzés. 

Szakértői 

vélemények 

ellenőrzése. 

A korai fejlesztés 

elektronikus 

dokumentációja is alapos, 

követhető. A szakértői 

vélemények mintaszerűek, 

jól megfogalmazottak, 

szakmailag pontos 

leírásokat és 

megállapításokat 

tartalmaznak. 

5. Józsáné 

Gombos 

Katalin 

logopédus 

Bencsik Mária 

Bernadett 

INYR ellenőrzés. 

Szakértői 

vélemények 

ellenőrzése. 

A logopédusunk szakértői 

munkája nagyon kiváló, 

motivált, szakmailag 

alapos és jól felkészült, 

INYR dokumentációja 

pontos, naprakész. 

 

11. Szakmai innovációk a tagintézményben:  

A Victoria a Gyermekekért Alapítvány pályázatán nyert ortopédiai szenzoros szőnyegkészlet 

és fejlesztő játékok beépítése folyamatosan zajlik a fejlesztés folyamatába. Idei újítási tervünk 

többek között a környezettudatosság területére is vonatkozik. Így a Zöld Program 

fejlesztésére kerül sor ismét. Ennek kapcsán a járványhelyzet miatt halasztott Diákkonferencia 

helyett online fórumot tervezünk, ahol a tehetséges fiatalok megmutathatják a témával 

kapcsolatos pályamunkáikat, ötleleteiket. Másik újításunk szintén a tehetséggondozáshoz 

kapcsolódik, főigazgatói támogatással pályáztunk a Boldog Pedagógiai Szakszolgálat címre, 

amelyet elnyertünk. Képzési, illetve eszközfejlesztési lehetőséghez jutottunk ezzel, amellyel 

fejleszteni tudjuk a tehetséggondozó foglalkozások tartalmát. Továbbá szintén támogatással 

tervezzük a Szikra Tehetségtábor megvalósítását a nyári időszakban. 

 

12. Intézkedési terv megvalósulása a tagintézményi eredményesség mérésének megállapításai 

alapján: 

Fejlesztendő területek Intézkedések a területek fejlesztésére 

Szakértői bizottsági tevékenység 

eredményessége. 

A szakértői vélemények belső elkészülési 

határidejének szűkítése révén tudjuk tartani a 

határidőket. 

 

13. Intézkedési terv megvalósulása a tagintézményi elégedettségmérés megállapításai 

alapján: 

Fejlesztendő területek Intézkedések a területek fejlesztésére 

A gyógytestnevelés partnerintézményi 

kapcsolatának javítása. 

A kapcsolattartás rendszerét felülvizsgáltuk, 

annak gyakoriságát a tanév elején növeltük 
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az intézménnyel és a gyógytestnevelő 

szakemberrel. Az együttműködési 

lehetőségek felkutatása során találtunk 

módot a tevékenység szervezésének 

javítására. A megvalósulást a 

szűrővizsgálatok csúszása okozta. 

 

 

 

VIII.7 A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény és Újszászi Telephely 

Varga Judit 

tagintézmény-igazgató 

Baloghné Bencsik Izabella  

tagintézményigazgató-helyettes, telephely-vezető 

   

   

1. Tagintézmény/telephely személyi feltételek:   

Tagintézmény 

Főállású munkatársak 

- 8 fő gyógypedagógus 

- 3 fő gyógytestnevelő 

- 4 fő kontuktor 

- 8 fő logopédus (ebből telephelyvezető 1 fő) 

- 10 fő pszichológus 

- 2 fő gyógypedagógiai asszisztens 

- 3 fő szakszolgálati titkár 

- 2 fő takarító 

- 1 fő karbantartó 

Összesen: 41 fő 

          

 Megbízással dolgozó munkatársak 

- 1 fő logopédus 

- 11 fő gyógytestnevelő 

Összesen: 12 fő                               

 

 Részmunkaidőben dolgozó munkatársak:  

 - 1 fő fejlesztőpedagógus (az Újszászi Telephelyről) 

 - 11 fő gyógytestnevelő 

 

Fizetés nélküli szabadságon lévő kollégák: 0 fő 

 

Telephely 

Főállású munkatársak 

- 2 fő gyógypedagógus logopédus (ebből 1 telephelyvezető) 

- 2 fő gyógypedagógus 

- 1 fő fejlesztőpedagógus  

- 1 fő szakszolgálati titkár 
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Összesen: 6 fő 

  

 Megbízással dolgozó munkatársak  

- 2 fő gyógytestnevelő 

- 1 fő takarító (heti 4 óra) 

         Összesen: 3 fő 

 

Részmunkaidőben a Szolnoki Tagintézményből és Főigazgatóságról dolgozó munkatárs:  

- 3 fő pszichológus (+1 fő pszichológus 2 hónapig) 

 

Fizetés nélküli szabadságon lévő kollégák: 0 fő 

 

2. Tárgyi feltételek:  

Tagintézmény  

Az elmúlt félévben vasalással megerősítették a 9-es szoba süllyedés miatt repedező falát, 

kicserélték a konyhai vízvezeték csöveket és decemberben elkezdődött az építkezés. Napjainkra 

már készen van az új épület alapja. 

 

Telephely 

Az Újszászi Telephelyen a szobák összetételében nincs változás. A fűtésrendszer időnként 

problémákat okozott, de az önkormányzat decemberben kicserélte a kazánokat, még a 

szabályzó gombok cseréjére várunk.  

 

3. Szakszolgálati alapfeladatok: 

3.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  

Tagintézmény 

Ellátás formája Ellátást javasló Ellátá-si 

óra-szám 

(kontakt) 

Ellátás helyszíne 

(kontakt) 

Online ellátás 

Tanács-

adás (fő) 

Terápiás 

beavatko-

zás (fő) 

Megyei 

SZB 

(fő) 

Járási 

SZB 

(fő) 

Fő Óra 

3 11 13 0 12 JNSZMPSZ 

Szolnoki 

Tagintézménye 

4 14 

0 21 17 4 24 Csillagfürt 

Bölcsőde 

1 2 

0 5 4 1 3 Csillagfürt 

Bölcsőde 

Infrastruktúra 

0 0 

0 1 1 0 2 Besenyszögi 

Bölcsőde 

0 0 

0 1 1 0 2 Kolozsvári úti 

Bölcsőde 

0 0 

0 1 1 0 2 Móra Ferenc úti 

Bölcsőde 

0 0 

0 3 2 1 4 Martfű Termál 

SPA 

0 0 

Össz: 3 43 39 6 49 6 helyszín 5 16 
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Telephely 

Ellátás formája Ellátást javasló  

Ellátási 

óraszám 

(kontakt) 

 

Ellátás helyszíne 

(kontakt) 

Online ellátás 

Tanács

-adás 

(fő) 

Terápiás 

beavatko-

zás (fő) 

Megyei 

SZB 

(fő) 

Járási 

SZB 

(fő) 

Fő Óra 

0 3 fő 1 fő 1 fő 3 óra Újszász Városi 

Bölcsőde 

1  2  

  1 fő 

 

 1 óra Újszászi 

Telephely 

  

 0 3 2 1 4   2 helyszín 1 2 

 

3.2 Szakértői bizottsági tevékenység  

Tagintézmény 

Járási 

hagyományos 

vizsgálatok száma 

Félévkor 

várólistán 

lévők száma 

A vizsgáltak közül  OH kirendelésre 

végzett 

vizsgálatok 

száma 

Helyi 

ellátásba 

vont* 

Továbbított a 

Megyei SZB-

hez 

304 313 153 43 108 

*A megvizsgáltak közül hány fő részesül valamely ellátásban a szakszolgálatnál    

 

Telephely 

Járási 

hagyományos 

vizsgálatok száma 

Félévkor 

várólistán 

lévők száma 

A vizsgáltak közül OH 

kirendelésre 

végzett 

vizsgálatok 

száma 

Helyi ellátásba 

vont* 

Továbbított a 

Megyei SZB-

hez 

56 15+ 4 várólistás 

OH kirendelés 

10 12 13 

*A megvizsgáltak közül hány fő részesül valamely ellátásban a szakszolgálatnál  

 

3.3 Nevelési tanácsadás  

Tagintézmény 

Beavatkozási forma Online ellátás 

 

Képesség-

fejlesztés 

(fő) 

Képesség 

fejlesztés, 

tanácsadás 

formában 

(fő) 

Pszichológiai 

gondozás 

(fő) 

Pszichológiai 

tanácsadás 

(fő) 

 

Fő 

 

Óra 

192 40 121 132 29 49 

 

Telephely 

Beavatkozási forma Online ellátás 

 

Képesség-

fejlesztés 

(fő) 

Képesség 

fejlesztés, 

tanácsadás 

formában 

(fő) 

Pszichológiai 

gondozás 

(fő) 

Pszichológiai 

tanácsadás 

(fő) 

Fő Óra 

82  11  37  15  25 21 
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3.4 Logopédiai ellátás  

Tagintézmény  

Beavatkozási forma Online ellátás 

Logopédiai 

szűrés/fő 

Részletes 

logopédiai 

vizsgálat/fő 

Logopédiai 

tanácsadás/fő 

Logopédiai 

terápia/fő 

 

Fő 

 

Óra 

1091 298 77 377 37 20 

 

 Telephely 

Beavatkozási forma Online ellátás 

Logopédiai 

szűrés/fő 

Részletes 

logopédiai 

vizsgálat/fő 

Logopédiai 

tanácsadás/fő 

Logopédiai 

terápia/fő 

 

Fő 

 

Óra 

178 54 1 79 - - 

 

3.5 Gyógytestnevelés  

Tagintézmény  

 

Ssz Ellátás helyszíne 

Ellátott 

tanulók 

létszáma 

Ellátási 

óraszám 

1. Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézmény, 

Tiszavárkony 

10  3 

2. Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola 23 4 

3. Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar - Német Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola 

24 9 

4. Kassai Úti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 84 23 

5. Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

59 15 

6. Liget Úti EGYMI  64 20 

7. Liget Úti EGYMI, Autista Centrum 12  4  

8. Martfűi József Attila Általános Iskola 21  6  

9. Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

32 3 

10. Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 9 3 

11. Szandaszőlősi Általános Iskola és AMI 47 12 

12. Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti 

Szakgimnázium 

70 15 

13. Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és AMI 13 3 

14. Szegő Gábor Általános Iskola 64  12  

15. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Kőtelek 26  4  

16. Szent István Római Katolikus Általános Iskola Tiszajenő 16 3 

17. Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 48 17 

18. Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola 31  12  

19. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és N. A. 

M. I. 

89 12 

20. Tiszaparti Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 27 7 
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 Telephely 

 

Ssz 

 

Ellátás helyszíne 

Ellátott 

tanulók 

létszáma 

Ellátási 

óraszám 

Online ellátás 

Fő Óra 

1. Újszászi Vörösmarty Mihály Általános 

Iskola, 5052 Újszász, Kossuth út 13. 

64  8  -                        - 

  

3.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja  

Ellátás helyszíne Bevont 

pedagógusok 

létszáma 

Tehetség-

vizsgálatok 

száma 

Tehetséggon

dozásban 

részesülők 

száma 

(gyermek/ 

tanuló) 

Ellátási 

óraszám (3 

fő, heti 11, 8 

és 8 órában) 

Fiumei Úti Ált. Isk. 1 29 - 25 

Kőrösi Csoma Sándor Ált. 

Isk. 

4 53 - 36 

Rákóczifalvai II: Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola 

3 36 3 fő 

jelentkezett, 

csoport 

szervezés 

alatt 

31 

Szajoli Kölcsey Ferenc 

Általános Iskola 

2 19 9 18 

Szandaszőlősi Általános 

Iskola 

4 67 szervezés 

alatt 

36 

Szegő Gábor általános Iskola 3 49 12 40 

Szent Györgyi Albert Ált. 

Isk. 

3 36 0 (iskola-

pszichológus

nak kiszer-

vezve) 

17 

Tiszaparti Római Katolikus 

Gimnázium és Általános 

Iskola 

3 43 szervezés 

alatt 

22 

Újszászi Vörösmarty M. Ált. 

Isk. 

3 21 5 fő jelent-

kezett, a 

csoport szer-

vezés alatt 

13 

Összesen: 238 

 

 

 

21. Tószegi Általános Iskola 17  3  

22. Varga Katalin Gimnázium 76 9  

23. Verseghy F. Gimnázium 68 12 

Összesen: 930 211 
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3.7 Óvoda-iskolapszichológiai ellátás  

 

 

Ellátás helyszíne 

 

Bevont 

pszichológu

-sok 

létszáma 

 

Bevont 

pedagógusok 

létszáma 

Iskolapszicho-

lógiai 

gondozásban 

részesülők 

száma 

(gyermek/ 

tanuló) 

száma 

 

 

Ellátási 

óraszám 

Szolnoki Tagintézmény 10 19 pedagógus 

11 egyéb 

szakember 

13 (egyéni) 

8 (csoportos) 

10,5 

Külső helyszínen megvalósult feladatellátás 

Szolnoki Waldorf 

Általános Iskola 
- 1 pedagógus 

1 egyéb 

szakember 

1 6 

Szent-Tamás 

Görögkatolikus Általános 

Iskola 

- 3 pedagógus 

2 egyéb 

szakember 

1 (egyéni) 

8 (csoportos) 

6 

Damjanich János Általános 

Iskola Cibakháza 
- 1 pedagógus 

2 egyéb 

szakember 

1  19 

SZVÓ 2 - - 4 

Polgármesteri Hivatal – 

Fókuszcsoport 

3 12 pedagógus 

1 egyéb 

szakember 

- 3 

HSZK - 2 egyéb 

szakember 

- 2 

 

4. Szakmai programok, melyeken a tagintézmény/telephely munkatársai részt vettek: 

Tagintézmény 

 Tájékoztató az új beiskolázási folyamatokról a tanköteles korú gyermekek szülei és 

szakemberek számára - Koczok Ágnes, 2021. október 8. és 2021. október 12.  

 A kisgyermekek beszéd- és nyelvi fejlődésének segítése; A nyelvi fejlődést befolyásoló 

rizikótényezőkről – Kürti Anikó, Dr. Pásztorné Parádi Emőke 2021.11.25.  

 Munkaközösségek megbeszéléseinek szervezése, részvétel: 

 Gyógytestnevelés Munkaközösség: 2021.09.16., 2021.11.25., 2021.12.09. 

 Korais Munkaközösség: 2021.09.23., 2021.10.21. 

 Logopédiai Munkaközösség: 2021.09.22. 

 Nevelési Tanácsadás Munkaközösség: 2021.09.29., 2021.10.13. 

 Szakértői Bizottság Munkaközösség: 2021.09.23., 2021.11.18. 

 Tehetség Munkaközösség: 2021.09.01., 2021.11.17. 

 Őszi Pedagógiai Napok Szolnoki POK: „Érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek- és 

felnőttkorban” Dr. Kádár Annamária pszichológus, egyetemi adjunktus előadása 2021. 

10. 13. (online) 

 Szupervízió 
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 Az ország gerinctornája, előadások, mozgásprogramok - 2021. Online 

Telephely 

 Szabó Katalin előadóként vett részt a Logopédiai Konferencián Budapesten - Kooperáció 

a gyógypedagógusi és logopédusi munkában (FPSZ XVIII. Kerületi Tagintézmény 

kontakt rendezvénye) 2021.10.12. 

 Korpásné Bakos Valéria: Tehetség Munkaközösség szervezésében „Tehetséggondozás az 

SNI és BTMN gyerekek tükrében” című interaktív előadása online 2021.11.17. 

 Megyei munkaközösségi foglalkozások:  

- Szabó Katalin Logopédiai munkaközösségi foglalkozás 2021.09.22. kontakt 

- Nagyné Sári Ágnes - szakértői mk. 2021.09.23.,  2021.11.18. kontakt 

- Kovács Ágnes - korai fejlesztés mk. 2021.10.21. online 

- Korpásné Bakos Valéria – tehetség mk. 2021.09.01. kontakt 

 Kovács Ágnes és Baloghné Bencsik Izabella: A kisgyermekek beszédfejlődése, a nyelvi 

fejlődést befolyásoló rizikótényezők előadáson vett a tagintézményben kontakt (előadók: 

Kürti Anikó, Dr. Pásztorné Parádi Emőke) 2021.11.25. 

 Baloghné Bencsik Izabella: Tájékoztató az új beiskolázási folyamatokról a tanköteles 

korú gyermekek szülei és szakemberek számára (előadó: Koczok Ágnes) 2021.10.12. 

 

4.2 „Hinned kell, hogy a világ te veled is ékes”, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és 

tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeiben” című EFOP 

3.1.6 pályázat során kidolgozott módszertanok helyi alkalmazása: 

Tagintézmény 

 Az elkészült szórólapokat, kiadványokat nagy lelkesedéssel ajánlottuk a szülőknek, a 

partnerintézmények munkatársai számára, amelyeknek örültek, szívesen vették, vitték. 

 A „Mozgásanyag gyűjtemény gerincelváltozásokra” kiadvány gyakorlatanyagának 

rendszeres alkalmazása az órákon: egyéni gyakorlatsorok, összefüggő gyakorlatláncok és 

az adott elváltozásra javasolt játékötletek felhasználásával. 

 Az „Ágazatközi szakmai fórum” által kialakított szakmai kapcsolatok és kommunikáció 

szemléletének továbbvitele jellemző.  

 A „Hogyan váljunk jó szülővé?” kiadvány írásait időnként ajánljuk a gyermekek és 

szüleik részére. 

 A serdülőkkel folytatott munka sajátosságai képzés és a tehetséges gyermekek szüleinek 

tartott programsorozat tapasztalatait sikerült hasznosítani több eset kapcsán. 

 Saját programelemből (Szülőklub: óvoda-iskola átmenet megkönnyítése logopédiával) 

számos elemet, tapasztalatot tudott a kolléga hasznosítani a 2021/2022-es tanév első 

felében is. A szülői kétségek/kérdések listája bővült, a felmerülő kérdésekre azonban 

felkészültebb választ tud adni, mint korábban. A szakember számára nagyon megerősítő 

a szülői bizalom. 

 A GMP képzésen szerzett tudást a mindennapokba beépítve tudjuk hasznosítani a 

vizsgálatok, terápiás alkalmak és tanácsadások során. 

 A diszlexiára és diszkalkuliára irányuló képzés biztosabbá tette a szakértői bizottsági 

tevékenység során végzett munkát, bővült a szakember diagnosztikai tudása.  

 

Telephely 

 Szabó Katalin: Felkészülés az iskolára Ötlettár az 5-6 éves gyermekek szülei számára 

kiadvány a logopédiai terápia és a nevelési tanácsadás keretén belüli képességfejlesztés 

tematikájába épültek be. 
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 Dr. Korpásné Bakos Valéria: Fókuszban az iskolaérettség Elméleti és gyakorlati 

vonatkozású módszertani kiadvány az óvoda – iskola átmenet problémaköréből 

óvodapedagógusok részére című kiadványt adaptálta a szakember a szülői fórumon.  

 A Szól-e szűrő eljárásra épülő nyelvi képességet fejlesztő program gyakorlati anyagának 

beépítése a logopédiai terápiába. 

 

4.3 Az „Együttműködés Éve” kiemelt célfeladat keretében megvalósított programok 

felsorolása 

 Tagintézmény 

Ssz

. 

Időpont Program megnevezése Résztvevő partnerek Részt

vevői 

lét-

szám 

1. 2021.10.08. 

2021.10.12. 

Tájékoztató az új beiskolázási 

folyamatokról a tanköteles 

korú gyermekek szülei és 

szakemberek számára 

Tanköteles korú gyermeket 

nevelő családok, szülők, és 

szakemberek 

(óvodapedagógusok) 

Szolnokról és a járási 

településekről 

37 fő 

2. 2021.10.12. 

 

Konzultáció, kapcsolatépítés 

partnerintézményekkel 

Egészségügyi és Bölcsődei 

Igazgatóság Igazgatója 

Péntek Ágnes 5000 Szolnok, 

Jósika út 4. 

Korais csoport  

5 fő 

 

 

 

3. 2021.11.05. Családi nap a Véső úti 

strandon babaúszás oktatóval 

helyett Ciróka Móka játékos 

foglalkozás a Verseghy 

könyvtárban 

Korai fejlesztésben és 

nevelési tanácsadásban 

részesülő családok 

Verseghy Könyvtár dolgozói 

Korais csoport 

14 fő 

 

 

4. 2021.11.12. Szakmai egyeztetés a 

Családsegítő szolgálat 

munkatársaival 

SZKTT HSZK Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálata 

munkatársai, 

Koczok Ágnes, Varga Judit 

 

5 fő 

5. 2021.11.25. 

 

A kisgyermekek 

beszédfejlődése, a 

kisgyermekek beszéd és 

nyelvi fejlődésének segítése 

Bölcsődei 

kisgyermeknevelők, szülők, 

védőnők, 

óvodapedagógusok, 

szakemberek. 

27 fő 

6. 2022.01.11. Konzultáció, kapcsolattartás a 

partnerintézményekkel 

Egészségügyi és Bölcsődei 

Igazgatóság Csillagfürt 

Bölcsőde gondozónőivel 

szakmai konzultáció, 

esetmegbeszélések 

7 fő 
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Telephely 

Ssz. Időpont Program megnevezése Résztvevő 

partnerek 

Résztvevői 

létszám 

1. 2021.10.04. Szakmai ágazatközi fórum: 

szakértői tevékenység és az 

együttműködés lehetőségei a 

partnerintézményekkel 

iskolai vezetők, 

pedagógusok, 

óvodapedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

kisgyermek nevelők, 

védőnők, 

Gyermekjóléti 

szolgálat munkatársai 

26 fő 

2. 2021.10.18. Szülői fórum a 

tankötelezettséggel és az 

iskolaérettséggel kapcsola-

tosan 

szülők 16 fő 

3. 2021.11.30. Játékgyűjtemény a 

beszédészlelés és beszéd-

megértés fejlesztésére – 

műhelyfoglalkozás 

óvodapedagógusokkal 

Szászbereki Kincses 

Sziget Óvoda 

3 fő 

(karanténba 

kerültek az 

óvodai 

dolgozók) 

 

4.4 A „Korai fejlesztés tematikus éve” keretében megvalósított tagintézményi / telephelyi 

programok, illetve képzéseken való részvétel 

Tagintézmény 

Ssz. Időpont Program megnevezése Képzés megnevezése Résztvevői 

létszám 

1. 2021.10.12. 

 

Konzultáció, kapcsolatépítés 

partnerintézményekkel 

Egészségügyi és 

Bölcsődei Igazgatóság 

Igazgatója Péntek 

Ágnes  

Korais csoport  

5 fő 

2. 2021.11.05. Családi nap a Véső úti 

strandon babaúszás 

oktatóval helyett Ciróka 

Móka játékos foglalkozás a 

Verseghy könyvtárban 

Korai fejlesztésben és 

nevelési tanácsadásban 

részesülő családok 

Verseghy Könyvtár 

dolgozói 

Korais csoport 

14 fő 

3. 2021.11.25. 

 

A kisgyermekek beszéd-

fejlődése, a kisgyermekek 

beszéd és nyelvi fejlő-

désének segítése 

Bölcsődei 

kisgyermeknevelők, 

szülők, védőnők, 

óvodapedagógusok, 

szakemberek. 

27 fő 

4. 2022.01.11. Konzultáció, kapcsolattartás 

a partnerintézményekkel 

Egészségügyi és 

Bölcsődei Igazgatóság 

Csillagfürt Bölcsőde 

gondozónőivel szakmai 

konzultáció, 

esetmegbeszélések 

7 fő 
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Telephely 

Az őszi időszakra tervezett programok a szakember betegsége, illetve a vírushelyzet miatt nem 

kerültek megrendezésre. A II. félévben valamilyen formában mindenképpen meg kívánjuk 

szervezni „A napirend fontossága a kisgyermekek életében” – szülőket célzó rendezvényt, 

valamint a bölcsődei munkatársakkal való konzultációt a korai életszakasz eltérő fejlődéséről. 

A tagintézménnyel közösen tervezett szakmai látogatás szegedi korai ellátással foglalkozó Odú 

Központba szervezése megkezdődött. Az intézményvezető kérésére a program előreláthatóan 

május vagy június hónapban valósulhat meg. 

 

5. Szakvizsgás képzéseken részt vevő kollégák: 

Ssz. Szakember neve Képzés megnevezése Képzés 

helyszíne 

1. Angyal Anita Nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő – 

szakirányú továbbképzés 

KRE, 

Kecskemét 

2. Bálint Orsolya Pedagógus szakvizsga szakszolgálati 

területen 

Budapest 

3. Hegedűs Zsuzsa tanácsadó szakpszichológus Budapest, 

illetve online 

4. Tóthné Farkas Nóra közoktatási vezető pedagógus szakvizsga GFE, Szarvas 

5. Varga Judit Nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő – 

szakirányú továbbképzés 

KRE, 

Kecskemét 

 

12. Szakmai továbbképzéseken részt vevő kollégák: 

Tagintézmény 

Ssz. Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés 

helyszíne 

1. Rózsa Józsefné Országos testnevelés, gyógytestnevelés 

módszertani konferencia, „Testnevelés a 

pandémia után – kihívások a XXI. 

században” 

 

Győr 

2021. október 15-

16. 

2. Szekeres Julianna „105 éves az iskolai gyógytestnevelés” Budapest, 2021. 

november 26. 

 

 Telephely 

Ssz. Szakember 

neve 

Továbbképzés megnevezése Továbbképzés 

helyszíne 

1. Szabó Katalin Logopédiai Konferencia - Kooperáció a 

gyógypedagógusi és logopédusi munkában 

 

Budapest 

 

13. Minősítő vizsga / eljárásban részt vevők a félév során: 

A tanév első félévében nem vett részt kolléga minősítő eljárásban. 
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14. Tagintézményi/telephelyi szakmai eredmények: 

Sikerek 

Tagintézmény 

A vírushelyzet okozta kihívások ellenére is zökkenőmentesen sikerült az ellátást biztosítani 

minden szakterületen. A vezetők és szakemberek rugalmasságának köszönhetően sikerült a 

prioritást élvező feladatokat maradéktalanul ellátni szükség esetén szakterületi átszervezéssel.  

Várólisták nem keletkeztek az első félévben. 

A munkacsoportok heti megbeszélései on-line és személyes formában meg tudtak valósulni.  

125 OH kirendelésből 108 kisgyermek vizsgálata megvalósult 2022.01.31-ig. 

 

Telephely 

Változatlan személyi összetételben kezdődhetett el tanév, mely könnyebbé tette a 

szakellátásokkal kapcsolatos szervező munkát. Nagyon jó együttműködés van a tagintézmény 

és a telephely vezetősége és egyre inkább a szakemberek között is. Kölcsönösen bedolgoznak 

a szakemberek a tagintézmény, ill. a telephely ellátási területeibe. A védőnőkkel, 

gondozónőkkel, óvodapedagógusokkal, iskolai vezetőkkel, pedagógusokkal folyamatos 

szakmai kapcsolatban állunk. A vírushelyzet ellenére biztosítjuk a szakszolgálati ellátást. A 

kollégák rugalmas hozzáállásával a 17 OH kirendelésből 13 megvalósult január 31-ig. 

 

Nehézségek 

Tagintézmény 

Tagintézményünk létszáma miatt a közös munkatársi megbeszélések 2021. 11. 30. óta nem 

tudtak személyes formában megvalósulni. A kollégák tájékoztatása a munkacsoportok vezetőin 

keresztül, illetve e-mailben történik.  

A gyakori megbetegedések, illetve karanténba kerülések miatt kihívást jelentett a mindennapi 

munka gördülékeny megszervezése. 

Az OH kirendelések körüli teendők nagy energiákat vontak el egyéb mindennapokat érintő 

feladatoktól. Az előre kiszámíthatatlan mennyiségben érkező kirendelések megnehezítették a 

tervezést és háttérbe szorították az alap- és felülvizsgálatok határidőre történő elvégzését, 

időnként komoly átszervezések realizálását vonták maguk után. 

 

Telephely 

A vírushelyzet miatt a szülők nem léphetnek be az óvoda és bölcsőde épületébe Újszászon, ez 

nagyban nehezíti a szülőkkel való kommunikálást. A logopédiai szűrésekhez szükséges 

aláírások beszerzése is nehezített volt. A szülők gyakran nem elérhetőek a megadott 

telefonszámon. A szakértői vizsgálatok száma csak a kontrollokat illetően volt előre tervezhető. 

Heti két nap vizsgálatot állítottunk be a tanév elejétől. Az előző évhez képest jóval kevesebb 

alapvizsgálat volt eddig, ezért a szakemberek munkájának átszervezésére volt szükség. A 

szakértői tevékenység mellett a pszichés ellátásban és képességfejlesztésben vesznek részt a 

szakemberek a második félévtől. Sokszor az igen rövid határidős jelentések végrehajtása nehéz.  

 

15. Tagintézményi/telephelyi vezetői belső ellenőrzések: 

       Tagintézmény 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés 

területe 

 

Ellenőrzés megállapításai 

1. Erdei Daniella Koczok 

Ágnes 

szakértői 

tevékenység 

színvonalas szakmai munka, 

pontos adminisztráció 
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2. Bálint Orsolya Varga Judit korai fejlesztés szakmailag magas színvonalon, 

a gyermek életkorának és 

állapotának megfelelő 

foglalkozások  

3. SZB 

szakemberei (19 

fő) 

Koczok 

Ágnes 

szakértői 

tevékenység 

a folyamatszabályozásnak és a 

szakmai protokollnak megfelelő 

szakmai munka, többnyire 

pontos adminisztráció 

4. Korai ellátásban 

dolgozók (5 fő) 

Varga Judit korai fejlesztés igényes, szakmaiságot tükröző 

dokumentáció 

5. Logopédiai 

munkacsoport 

 (8 fő + 1 

megbízásos) 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella 

logopédiai 

vizsgálati 

vélemények, 

INYR 

A logopédiai vizsgálati 

vélemények szakszerűek Az 

INYR többnyire pontos, 

naprakész. 

A dokumentáció vezetésében 

előforduló hiányosságok, 

pontatlanságok korrekciója 

határidőhöz kötött. 

 

 Telephely 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést végző 

vezető 

Ellenőrzés  

területe 

 

Ellenőrzés megállapításai 

1. Nagyné Sári 

Ágnes 

Baloghné Bencsik 

Izabella 

nevelési 

tanácsadás, 

szakértői 

tevékenység 

Az elektronikus adminisztráció 

pontos naprakész. A szakértői 

vélemények a protokollnak 

megfelelőek, szakmailag 

igényesek. 

2.  Logopédusok 

(2 fő) 

Baloghné Bencsik 

Izabella 

logopédiai 

vizsgálati 

vélemények, 

INYR 

A logopédiai vizsgálati 

vélemények szakszerűek. Az 

INYR az ellátás jól követhető, 

pontos, naprakész.                        A 

dokumentáció vezetésében 

előforduló hiányosságok, 

pontatlanságok korrekciója 

határidőhöz kötött. 

 

16. Szakmai innovációk a tagintézményben, telephelyen: 

Elindult szülőknek szóló interaktív programsorozatunk a XXI. századi gyermeknevelés 

kihívásainak tükrében, 10 témában. 

A kettős vezetéssel, különböző végzettségű szakemberek tudását, tapasztalatát kiaknázó 

csoportos foglalkozások ebben a félévben is zajlanak, a családok nagy örömére. Évről évre 

más-más szakember párosok próbálják ki egymással a munkát, mellyel saját szakmai és egyéni 

fejlődésüket is segítik a gyermekek mellett.  

 

17. A munkatervbe illesztett intézkedési terv félévi megvalósulása: 

Tagintézmény 

- Szakértői bizottsági tevékenység eredményessége: 
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A szakértői vélemények határidőre történő elkészítése érdekében a vezetők elemezték és 

rendszerezték a szakértői tevékenység részfeladatait és az egyéb vezetői feladatokat, és 

ezáltal a vélemények olvasása, javítása, a határidők tartása lényegesen eredményesebb 

volt az előző évhez képest. 

- Partneri elégedettség (gyógytestnevelés, szülők): 

Gyógytestnevelőink igény szerint tartanak fogadóórát, megbeszéléseket a szülőknek, 

részt vesznek szülői értekezleteken. Elektronikus úton, üzenő füzeten keresztül 

kommunikálnak a szülőkkel. Az iskolák honlapján tájékoztató anyagokat tesznek közzé. 

 

Telephely 

- Gyógytestnevelés eredményessége: 

Gyógytestnevelés eredményessége kimutatásról a gyógytestnevelőket tájékoztattam. A 

munkatervben februárra rögzített ellenőrzést el fogom végezni, melynek része lesz 

óralátogatás is. Figyelmükbe ajánlottam a „Mozgásanyag gyűjtemény 

gerincelváltozásokra” című kiadványt. 

- Partneri elégedettség: (gyógytestnevelés, szakértői bizottsági tevékenység – tanulók) 

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. Ezért fő feladat lesz a jövőben a célcsoport 

pontos meghatározása, a szakemberek hangsúlyozott tájékoztatása.  

-  Szakértői bizottsági tevékenység elégedettség mérésekor megfelelő mennyiségű kérdőív 

prezentálása szükséges a reális megítéléshez. 

 

18. Egyéb: 

Az első félév vírushelyzet okozta bizonytalanságában továbbra is a nekünk bizalmat szavazó 

családok segítése van a központban. Örömmel figyeljük az építkezés munkálatait, és mivel 

tudjuk, hogy el kell költöznünk egy időre, várjuk az ideiglenes épület kijelölését.  

 

                               

       

VIII.8 A JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény 

Szabóné Bukta Henrietta Éva 

tagintézmény-igazgató 

 

 

1. Tagintézményi személyi feltételek:   

Főállású munkatársak 

 1 fő pszichológus (klinikai szakpszichológus), tagintézmény-igazgató 

 1 fő fejlesztőpedagógus, tagintézmény-igazgató helyettes 

 3 fő pszichológus (1 fő gyermek klinikai szakpszichológus) - ebből 1 fő Gyed-en 

 1 fő gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szak) – (50%-os munkarend) 

 1 fő logopédus (75%-os munkarend) 

 1 fő szakszolgálati titkár 

 1 fő takarító 4 órában 

  Közcélú foglalkoztatott:1 fő napi 8 órában 
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Megbízással dolgozó munkatársak 

 1 fő pszichológus (tanácsadó szakpszichológus) – heti 5 órában 

 1 fő logopédus – heti 7 órában 

 1 fő gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szak) heti 2 órában 

 1 fő gyógypedagógus (szurdopedagógus) - heti 4 órában 

 1 fő gyógypedagógus (tanulásban és értelmileg akadályozottak szak) – heti 10 órában  

 

   Fizetés nélküli szabadságon lévő kollégák: 0 fő 

 

2. Tárgyi feltételek:  

Szakszolgálatunk a Szent Imre Katolikus Általános Iskola épület részében helyezkedik el. Az 

épület állapota megfelelő. A konyhai mosogató, csaptelep cseréje folyamatban van. Székek, 

szőnyegek, függönyeink elhasznált állapotban vannak, cserére szorulnak. Vizsgáló és terápiás 

eszközök rendelkezésre állnak, informatikai és irodai eszközök ellátottsága - részben fenntartói, 

részben pályázati forrásból - jónak mondható. A szolgálati autónk régi, aktuális lenne egy új 

gépjármű beszerzése. Az EFOP-3.1.6 pályázat keretében beszerzett laptopok segítik a 

szakemberek munkáját. Sulinet internhálózattal rendelkezünk, függetlenül az iskolától.  

 

3. Szakszolgálati alapfeladatok: 

 

3.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
Ellátás formája Ellátást javasló  

Ellátási 

óraszám 

(kontakt) 

 

Ellátás 

helyszíne 

(kontakt) 

Online 

ellátás 

Tanácsadás 

(fő) 

Terápiás 

beavatkozás 

(fő) 

Megyei 

SZB (fő) 

Járási 

SZB (fő) 

Fő Óra 

0 6 5 1 8 szakszolgá-

latban 

  1           2 

Az ellátásban 3 fő gyógypedagógus vesz részt.  1 fő mozgásfejlesztése TSMT terápiával 

történik. 

Tanév során lezárt: 1 fő (óvoda kezdés) 

Várólista: 0 fő 

 

  3.2 Szakértői bizottsági tevékenység 

Járási 

hagyományos 

vizsgálatok 

száma 

Félévkor 

várólistán 

lévők 

száma 

A vizsgáltak közül  OH 

kirendelésre 

végzett 

vizsgálatok 

száma 

 

Helyi 

ellátásba 

vont* 

Továbbított a 

Megyei SZB-

hez 

Dokume

ntum-

elemzés 

78 44 29 9 20 3 

*A megvizsgáltak közül hány fő részesül valamely ellátásban a szakszolgálatnál    

 

A szakértői bizottsági tevékenységben 3 fő pszichológus (1 fő megbízásos) és 2 fő 

gyógypedagógus (1 fő megbízásos, 1 fő félállásos) vesz részt. A logopédus kollégát 3 

alkalommal kellett bevonnunk szakemberhiány esetén. Heti 8 órában történik vizsgálat. Ennek 

a szakszolgálati területnek az ellátása a legnehezebb számunkra a gyógypedagógus hiányunk 

miatt.  

Az elvégzett vizsgálatokból: alapvizsgálat: 33, felülvizsgálat: 24, soronkívüli felülvizsgálat: 1 

fő. Kiegészítő logopédiai vizsgálat 8 esetben történt. 
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Szakértői véleménnyel nem értett egyet: 0 fő 

TMAF vizsgálatok rendben zajlottak, a tavalyi évhez képest megemelkedett létszám nem 

okozott szervezési problémát.  

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

Beavatkozási forma Online 

ellátás 

 

Képesség-

fejlesztés 

(fő) 

Képesség 

fejlesztés, 

tanácsadás 

formában 

(fő) 

Pszicholó-

giai 

gondozás 

(fő) 

Pszicholó-

giai 

tanácsadás 

(fő) 

NT 

keretében 

logopédiai 

gondozás 

(fő) 

NT 

keretében 

logopédiai 

tanácsadás 

(fő) 

 

F

ő 

 

Ór

a 

92 3 60 12 0 0 5            

6 

I. félév esetszáma: 150 fő 

A pszichológusok és a gyógy/fejlesztőpedagógusoknak egyéni és csoportos foglakozásokat 

tartanak a szakszolgálatban vagy óvodai prevenciók keretében külső helyszínen. Több 

tanuló/gyermek részesül képességfejlesztésben és pszichológiai gondozásban is.  Képesség 

fejlesztés: 4 fő gyógypedagógus, 1 fő fejlesztőpedagógus 

Pszichológia: 4 fő pszichológus 

Várólista: 14 fő 

A félév során lemorzsolódott 13 fő  

Megbízással az EFOP-3.1.6. pályázat keretében történő képzés beépítésével TSMT mozgás 

fejlesztés történik a szakszolgálat mozgásfejlesztő termében 7 fő óvodás és 1 fő iskolás részére.  

A tanév során néhány alkalommal történt online feladat ellátás a gyermek/tanuló karantén 

ideje alatt.  

 

3.4 Logopédiai ellátás 

Beavatkozási forma Online ellátás 

Logopédiai 

szűrés/fő 

Részletes 

logopédiai 

vizsgálat/fő 

Logopédiai 

tanácsadás/

fő 

Logopédiai 

terápia/fő 

 

Fő 

 

Óra 

Szól-e?  

2021.08.31-ig:  

90 fő 

2021.09.01. után: 

10 fő 

2021.08.31-ig: 

29 fő 

2021.09.01. 

után: 40 fő 

2 74 0                  0 

KOFA: 108     

 

Esetszám: 79 fő 

Várólista: 5 fő 

KOFA és a Szól-e? szűrések elvégzése, szűrés utáni részletes logopédiai vizsgálatok elvégzése, 

emellett megkésett beszéd vizsgálata, különböző szókincsvizsgálatok, beszédészlelés, 

beszédértés (GMP) vizsgálat, szakterületi vélemények készítése, a vizsgálatok eredményeként 

a megfelelő logopédiai terápia megtartása, szülőknek tanácsadás.  

Logopédiai ellátás területén logopédiai csoport működik. Tanácsadást a főállású logopédus 

végzi. 

Az ellátást végző szakemberek: 1 fő főállásban (14 óra), 1 fő megbízással (7 óra) 

Sajnos szakember hiány miatt nem megoldott a 3 évesek és az iskolások ellátása.  
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3.5 Gyógytestnevelés 
Szakember hiány miatt nem tudjuk ellátni a feladatot. 

 

3.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja 

Ellátás helyszíne Bevont 

pedagógusok 

létszáma 

Tehetségv

izsgálatok 

száma 

Tehetséggondozás

ban részesülők 

száma 

(gyermek/tanuló)

* 

 

Ellátási 

óraszám* 

 

Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola 

2 0 0  

KLG Nagyiváni Általános 

Iskola 

1 0 5  

KLG Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

2 0 0  

Kossuth Lajos Gimnázium 4 0 0  

Összesen: 9 0 5 heti 5 óra 

Tehetségkoordinátori és tehetségszűréseket végzi egy fő pszichológus heti 5 órában. 

Feladat: az intézmény kérésére a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5.a és 5.b osztályának. 

A Kossuth Általános Iskola 5. évfolyamának tehetségszűrése. A Kossuth Lajos Gimnázium 5. 

és 9. évfolyamú tanulóinál megkezdődött a szűrés. A félév során megtörtént az iskola vezetéssel 

és a szakszolgálat tehetségkoordinátorával történő egyeztetés, osztályfőnökökkel való 

konzultáció és időpont egyeztetés, valamint a szülői hozzájáruló nyilatkozatok begyűjtése. 

Szülői tanácsadások is történtek 11 főnek. Pedagógus tanácsadás: 16 órában. A félév során 

eddig 112 tanuló tehetségszűrése történt meg. Tehetséggondozás keretében 1 db önismereti 

csoport fut 5 főnek, a többi szervezés alatt. 

 

3.7 Óvoda-iskolapszichológiai ellátás 
Szakember hiánya miatt nem tudjuk ellátni a feladatot. 

 

4. Szakmai programok, melyeken a tagintézmény munkatársai részt vettek (kontaktban és 

online): 

 POK tanév előkészítő értekezleten előadások tartása 

 Tanévzáró, tanévnyitó értekezlet, TESLA előadáson részvétel 2021.08.31. 

 Tiszagyenda előadástartás: Hogyan őrizzük meg a lelki egyensúlyunkat a Covid járvány 

ideje alatt? 2021.09.18. - kontakt 

 JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény új épületének hivatalos megnyitója 2021.10.12. 

 Budapest Logopédiai Konferencia 2021.10.12. 

 Kunhegyesen előadástartás: Hogyan őrizzük meg a lelki egyensúlyunkat a Covid járvány 

ideje alatt? -2021.10.16. -kontakt 

 Szent Imre Katolikus Általános Iskolában előadástartás: Gyermekek mentális 

egészségének megőrzése a pandémia idején c. 2021.10.21. -kontakt 

 Városi rendezvényen való megjelenés Október 23-i Ünnepség alkalmából 

 GYEJÓ szakmaközi megbeszélések online: 2021.11.09. és 11.17. 

 II. Pozitív Pedagógia és Nevelés konferencia – 2021.11.13. – online 

 Matehetsz műhelyfoglalkozás – 2021.11.25. – online 

 Karácsonyi ünnepség JNSZMPSZ  

 A Kultúra Napja Városi Rendezvényen való megjelenés 2022.01.22. 
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 Értékelési kultúraváltás a lemorzsolódás megelőzésére, minikurzus – 2022.01.26-27. - 

online 

 

 JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény által szervezett, saját rendezvények 

- Team munka fontossága a szakértői vizsgálat során szakdolgozóink részére 

műhelyfoglalkozás 2021.09.28. 

- Kiégés prevenció műhelyfoglalkozás az EFOP-3.1.6 pályázati program 

továbbvitele 2021.11.02. 

- Karácsonyi ebéd 2021.12.14. 

 

4.1 „Hinned kell, hogy a világ te veled is ékes”, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és 

tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeiben című EFOP 

3.1.6 pályázat során kidolgozott módszertanok helyi alkalmazása 

Képességfejlesztő foglalkozások anyagába beépítettük a pályázat keretében kidolgozott 

„Szóljon szépen…!” nyelvi képességet, olvasás- és íráskészültséget fejlesztő munkafüzet 

feladatait. Gyakran használjuk az Okoskocka családot a fejlesztés során. Pedagógusok és szülők 

számára ajánljuk az elkészült segédanyagok használatát, melyet a honlapon tudnak digitális 

formában tudnak olvasni. Több segédanyagot a szakemberek is beépítik a munkájuk során.  

- Hogyan váljunk jó szülővé? 

- Írott nyelvi zavarok megelőzése a fonológiai tudatosság fejlesztésével 

- Legyen könnyebb a tanítás-tanulás! Segítség pedagógusoknak  

- Hátrányos helyzetű tanulók tehetségének felismerése 

- Tematika pedagógusoknak a magatartási/beilleszkedési/érzelmi problémákkal küzdő 

gyermekek kezeléshez 

- Tematika szülők számára. Tanulástechnikai támogatás az otthon tanuláshoz 

- Együttnevelési kalauz. Kézikönyv az integrált nevelés-oktatás megvalósításához 

- Ölelj át. Érzelmi nevelés kisgyermekkorban 

- Kamaszodik a gyerekem. Tájékoztató kiadvány szülőknek, pedagógusoknak, fiataloknak  

- Szülőnek lenni nehéz. Szakmai segédlet szülőknek 

- A gyermek játékos fejlesztése szülői segítséggel 

- Tanulás tanulása. Tanulásmódszertani munkafüzet 

A közeljövőben a korai fejlesztés évének keretében tartandó szülői fórumon a Segítő kezek 

módszertani segédletet illetve szintén szülőknek szóló műhelyfoglalkozáson a Szülőnek lenni 

nehéz c. segédanyag felhasználást tervezzük.  

Burn-out megelőzése c. műhelyfoglalkozást tartottunk a szakdolgozói mentálhigiéné 

megóvásának érdekében. 

A Seed és GMP vizsgáló eljárásokat gyakorlatban is alkalmazzuk a szakértői vizsgálataink 

során. TSMT terápiával fejlesszük a hozzánk járó klienseket.   

 

4.2 Az „Együttműködés Éve” kiemelt célfeladat keretében megvalósított programok 

felsorolása 

Az első félévben még nem valósult meg program. 

 

4.3 A „Korai fejlesztés tematikus éve” keretében megvalósított tagintézményi programok, 

illetve képzéseken való részvétel 

Ssz. Időpont Program 

megnevezése 

Képzés 

megnevezése 

Résztvevői létszám 

1. 2021.12.07. Korai ágazatközi 

megbeszélés online 

műhelyfoglalkozás ii. fő 
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9. Szakmai továbbképzéseken részt vevő kollégák (a szabadon választott 2 nap terhére is): 

Ssz. Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés 

helyszíne 

1. Tóth Judit Boldogságóra képzés  

(2 nap terhére) 

online  

2. Szabóné Bukta Henrietta Éva Intézményvezetők felkészítése 

az intézményi önértékeléshez 

Szolnok POK-

online 

 

10. Minősítő vizsga / eljárásban részt vevők a félév során: 

Ssz Szakember neve Elért fokozat 

1. Dombrádi Annamária PED-I. 

 

11. Tagintézményi szakmai eredmények: 

Sikerek 

- kollektíva rendkívüli munkabírása, problémamegoldása, a minőségi munkavégzés, 

rugalmasság mind az emberi, mind a szakmai kapcsolatokban 

- a tagintézmény vezetése tagintézmény igazgató-helyettessel, aki nagyon sok szakmai 

tapasztalattal, vezetői gyakorlattal rendelkezik  

- kevés szakember ellenére folyamatos az ellátás a logopédia, korai fejlesztés, szakértői 

tevékenység terén 

- jó együttműködés és kapcsolat a hozzánk tartozó oktatási intézményekkel, 

pedagógusokkal, vezetőkkel 

- rendelkezésre álló fejlesztőeszközök, segédanyagok 

- az intézmények többsége megfelelő fejlesztő szobát biztosítanak 

- tehetségkoordináció és szűrések megszervezése javult az elmúlt évhez képest 

- a vizsgálatokra jó aránnyal érkeztek a kliensek az első vagy második megadott időpontra 

- informatikai eszközök selejtezése által több hely szabadult fel a raktárban 

- korai fejlesztés: munkaruhát kaptunk, használjuk is  

- online igazgatói és munkaközösségi értekezletek miatt kevesebb utazás Szolnokra 

- szakemberek hivatali e-mail címei elkészültek, használjuk 

- minden kolléga rendelkezik laptoppal  

- INYR vezetése rendszeres, megfelelő 

- sikeres Ped.I. minősítés szép eredménnyel 

- EFOP 3.1.6. pályázat dokumentáció vezetésének sikeres ellenőrzése  

- főigazgatói ellenőrzések eredménye pozitív 

 

Nehézségek 

- „vírus helyzettel” járó nehézségek: csoportkaranténok, órarend módosítások az 

intézményi karanténok miatt, hiányzások, folyamatos maszkviselés, szülői-pedagógusi 

oltottságok kérdése 

- kevés főállású szakembergárda 

- betegség miatt hiányzó szakemberek pótlása 

- szülőkkel a személyes kapcsolattartás  

- szakemberek tartós hiánya: gyógytestnevelőnk nincs, logopédus és gyógypedagógus 

kevés 

- szolgálati autónk amortizációja 

- iktatóprogram hiánya 
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12. Tagintézményi vezetői belső ellenőrzések: 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés  

területe 

 

Ellenőrzés 

megállapításai 

1. Krómi Zoltánné Szabóné Bukta 

Henrietta Éva 

nevelési tanácsadás INYR teljeskörű 

ellenőrzése  

2. Szabóné Bukta 

Henrietta Éva 

Krómi Zoltánné nevelési tanácsadás INYR teljeskörű 

ellenőrzése  

3. Tóth Judit Krómi Zoltánné 

Szabóné Bukta 

Henrietta 

nevelési tanácsadás, 

korai fejlesztés 

INYR teljeskörű 

ellenőrzése 

egyéni fejlesztési 

tervek – korai 

fejlesztés, szakértői 

vélemények, 

nevelési tanácsadás, 

vezetői hospitálás 

órán 

4. Marton Ibolya Krómi Zoltánné nevelési tanácsadás, 

korai fejlesztés 

INYR teljeskörű 

ellenőrzése 

egyéni fejlesztési 

tervek-korai 

fejlesztés  

5. Gacsalné 

Zsoldos Ibolya 

Krómi Zoltánné 

Szabóné Bukta 

Henrietta 

nevelési tanácsadás, 

korai fejlesztés, 

szakértői bizottsági 

tevékenység, 

INYR teljeskörű 

ellenőrzése egyéni 

fejlesztési tervek – 

korai fejlesztés, 

szakértői 

vélemények, 

6. Dombrádi 

Annamária 

Krómi Zoltánné 

Szabóné Bukta 

Henrietta 

tehetséggondozás, 

nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

INYR teljeskörű 

ellenőrzése,  

szakértői 

vélemények, 

vezetői hospitálás 

órán 

7. Nagyfejeőné 

Pocók Csilla 

Krómi Zoltánné nevelési tanácsadás INYR teljeskörű 

ellenőrzése  

8. Rédainé 

Kisnémet Nóra 

Szabóné Bukta 

Henrietta 

nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

INYR teljeskörű 

ellenőrzése,  

szakértői 

vélemények, 

vezetői hospitálás 

órán 

9. Mályiné Koór 

Cecília 

Szabóné Bukta 

Henrietta 

logopédia 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

INYR teljeskörű 

ellenőrzése,  

szakértői 

vélemények 

10. Bodóné Marek 

Gabriella 

Szabóné Bukta 

Henrietta 

logopédia INYR teljeskörű 

ellenőrzése 
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11. Kendreiné Kis 

Erzsébet 

Szabóné Bukta 

Henrietta 

takarítás év eleji 

nagytakarítási 

feladatok ellenőrzése 

 

13. Szakmai innovációk a tagintézményben: 

Burn-out megelőzése az EFOP 3.1.6. pályázat fenntartásának és a szakdolgozói mentálhigiéné 

megóvásának érdekében. 

EFOP-1.9.5-VEKOP-16 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése projekt – pilot 

program lezárása 

 

14. Egyéb:  

A megyei szakmai munkaközösségek munkájában való részvétel, a heti rendszerességgel tartott 

teamek továbbra is jelentősen segítik munkánkat. A közös gondolkodás, a hatékony 

együttműködés, egymás megsegítése jellemzi a Tiszafüredi Tagintézmény dolgozóit.  

A tagintézmény vezetői feladatainak ellátását nagyban megsegíti a tapasztalat, gyakorlatias 

tagintézmény igazgató-helyettes munkája, emberi támogatása.    

Három eddig hozzánk tartozó intézmény ellátását a Református Fenntartó vette át.  

Egy pszichológus kolléga 2 hetente 4 órában a Kunhegyesi Tagintézményben szakértői 

tevékenységbe segít.  

 

 

VIII.9 A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény és Fegyverneki 

Telephely 

Szabó Judit 

tagintézmény-igazgató 

Szabó Ilikó 

tagintézményigazgató-helyettes, telephely-vezető 
 

 

1. Tagintézmény/telephely személyi feltételek:  

Tagintézmény 

Jelenlegi alkalmazotti létszám 14 fő 

- 2 fő pszichológus 

- 2 fő logopédus-gyógypedagógus (oligofrénpedagógia szakos) 

- 4 fő gyógypedagógus 

- 1 fő oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, vezető 

- 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)  
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 Megbízással dolgozó munkatársak 

 2 fő gyógytestnevelő 

 1 fő gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon 

(2022.01.24-től) 

Fizetés nélküli szabadságon lévő kolléga: 1 fő 

 

Telephely 

Jelenlegi alkalmazotti létszám: 8 fő 

- 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 okleveles logopédus-gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos) 

- 1 fő szakvizsgázott főállású pszichológus  

- 1 fő félállású takarító 

Megbízással dolgozó munkatársak: 

- 1 fő szakvizsgázott logopédus-gyógypedagógus (oligofrénpedagógia – pszichopedagógia 

szakos) 

- 1 fő logopédus-gyógypedagógus (oligofrénpedagógia szakos) 

Fizetés nélküli szabadságon lévő kolléga: 0 fő 

- 2022. január 3-mal a szakszolgálati titkárunk közalkalmazotti jogviszonyának 

megszűnését kérte, az új kolléga február 1-jével áll munkába. 

 

2. Tárgyi feltételek: 

Tagintézmény 

Tárgyi feltételeink jelentősen nem változtak. Ebben a félévben eszközbeszerzés nem történt, de 

az internet sávszélességét bővítették, ami lehetővé tette a WIFI használatát az épületben. 

Továbbra is problémát jelentenek a nyomtató-szkennelő-fénymásoló gépnél gyakran fellépő 

időszakos hibák. A nyári átalakítások után az épületben javítás, állagmegóvás, fejlesztés nem 

volt tervezve. Késő ősszel beázás történt. A megrepedt cserepek cseréjére a Tankerület 

megbízást adott, a kivitelezés még nem történt meg. 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. 

A munkavédelmi előírásoknak megfelelően az őszi időszakban átvizsgáltuk az épületet, a 

munka-, tűz-, és balesetvédelmi oktatás megtörtént. 

 

Telephely 

A szakszolgálat épülete a város központjában fekszik, autóval és tömegközlekedéssel egyaránt 

jól megközelíthető. Az épületben akadálymentesítés nincs, a lépcső magas, a WC sem 

megközelíthető kerekesszékkel. Az Önkormányzat gazdasági szervezeti egységével osztozunk 

az épületen. A rendelkezésünkre álló teret teljesen kihasználjuk, igyekszünk gyermekbarát 

környezetet teremteni klienseink és szüleik számára. A szobák nem túl nagyok, 

mozgásfejlesztésre, nagyobb csoportos terápiára, közösségi rendezvény megtartására nem 

alkalmasak. Az évről-évre halmozódó iratok tárolása nehezen megoldható. Az épület ablakai a 

2020/2021. tanév végén  -  augusztusban  -  cserén estek át, mely általa balesetveszély 
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megszüntetésre került, a fűtés gazdaságosabbá vált, és nem utolsó sorban az esztétikai élmény 

is jelentősen jobb. 

Eszközparkunk a félév során tovább nem gyarapodott.  

A munkavédelmi előírásoknak megfelelően az őszi időszakban átvizsgáltuk az épületet, a 

munka-, tűz-, és balesetvédelmi oktatás megtörtént. 

 

3. Szakszolgálati alapfeladatok: 

 

3.1 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

 Tagintézmény 

A félév folyamán, az előző tanévekhez képest, nagyobb igény lépett fel, különösen az 1 évnél 

fiatalabb gyermekek körében, ezért a második félévben más járásból nem tudunk új 

gyermekeket ellátni. Az előírt óraszámok zömében a mozgásfejlesztésre vonatkoznak, a 

komplex gyógypedagógiai megsegítés óraszáma valamelyest csökkent. 

Ellátás formája Ellátást javasló  

Ellátási 

óraszám 

(kontakt) 

 

Ellátás helyszíne 

(kontakt) 

Tanácsadás: 

(fő) 

Terápiás 

beavatkozás 

(fő) 

Megyei 

SZB (fő) 

Járási 

SZB (fő) 

0 16 11 5 27 tagintézmény 

 

Telephely 

A Telephelyen a félévben egy kisgyermek ellátása folyt. Több ellátást igénylő gyermekeket a 

Tagintézmény lát el, mert ellátásukhoz felszerelt mozgásfejlesztő szoba és mozgásfejlesztő 

szakember szükséges, mellyel a telephely nem rendelkezik. 

Ellátás formája Ellátást javasló  

Ellátási 

óraszám 

(kontakt) 

 

Ellátás helyszíne 

(kontakt) 
Tanácsadás: 

(fő) 

Terápiás 

beavatkozás 

(fő) 

Megyei 

SZB (fő) 

Járási SZB 

(fő) 

0 1 1 0 1 telephely 

 

 3.2 Szakértői bizottsági tevékenység 

 Tagintézmény 

 Dokumentumelemzéssel 14 kontrollvizsgálati és 3 orvosi lelet alapján elkészített szakértői 

vélemény született. 8 főnél diagnózis nem igazolódott, vagy megszüntetésre került. 

Járási 

hagyományos 

vizsgálatok száma 

Félévkor 

várólistán 

lévők száma 

A vizsgáltak közül  OH kirendelésre 

végzett 

vizsgálatok száma 
Helyi 

ellátásba 

vont* 

Továbbított a 

Megyei SZB-

hez 

100 51 78 14 21, még hátra van 

5 

*A megvizsgáltak közül hány fő részesül valamely ellátásban a szakszolgálatnál 

 

Telephely 

 Dokumentumelemzéssel 5 db szakértői vélemény készült el. 

Járási 

hagyományos 

vizsgálatok 

száma 

Félévkor 

várólistán 

lévők száma 

A vizsgáltak közül  OH kirendelésre 

végzett 

vizsgálatok száma 
Helyi 

ellátásba 

vont* 

Továbbított 

a Megyei 

SZB-hez 

57 46 14 8 7, még hátra van 9 
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*A megvizsgáltak közül hány fő részesül valamely ellátásban a szakszolgálatnál  

   

3.3 Nevelési tanácsadás 

Tagintézmény 

Beavatkozási forma 

 

Képesség-

fejlesztés 

(fő) 

Képesség 

fejlesztés, 

tanácsadás 

formában 

(fő) 

Pszicholó

giai 

gondozás 

(fő) 

Pszichológi

ai 

tanácsadás 

(fő) 

NT 

keretében 

logopédiai 

gondozás 

(fő) 

NT keretében 

logopédiai 

tanácsadás 

(fő) 

156 0 67 8 27 0 

 

Telephely 

Beavatkozási forma 

 

Képesség-

fejlesztés 

(fő) 

Képesség 

fejlesztés, 

tanácsadás 

formában 

(fő) 

Pszicholó

giai 

gondozás 

(fő) 

Pszichológi

ai 

tanácsadás 

(fő) 

NT 

keretében 

logopédiai 

gondozás 

(fő) 

NT keretében 

logopédiai 

tanácsadás 

(fő) 

117 1 22 9 0 0 

 

3.4 Logopédiai ellátás 

Tagintézmény 

Logopédiai 

szűrés/fő 

Részletes logopédiai 

vizsgálat/fő 

Logopédiai 

tanácsadás/fő 

Logopédiai 

terápia/fő 

KOFA: 230 

Szól-e?: 290 

összesen: 520 

133 0 126 

Várólistán 45 fő van. 

 

Telephely 

Beavatkozási forma 

Logopédiai 

szűrés/fő 

Részletes logopédiai 

vizsgálat/fő 

Logopédiai 

tanácsadás/fő 

Logopédiai 

terápia/fő 

KOFA: 91 

Szól-e?: 127 

összesen: 218 

85 0 104 

Várólistán 7 fő van, nem tanköteles korúak. 

 

3.5 Gyógytestnevelés 

Tagintézmény 

 

Ssz 

 

Ellátás helyszíne 

Ellátott 

tanulók 

létszáma 

Ellátási 

óraszá

m 

1. Pánthy Endre Katolikus Ált. Isk. 32 7 

2. Tiszatenyői Szent István Ált. Isk. 24 4 

3. Kengyeli Kossuth Lajos Ált. Isk. 45 10 

4. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 25 6 
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5. Bercsényi Miklós Kat. Gimn. 11 2 

Összesen: 137 29 

 

Telephely 

Szakember hiánya miatt a MMSz Tiszabői Általános Iskolában ellátatlan 67 tanuló. 

 

Ssz 

 

Ellátás helyszíne 

Ellátott tanulók 

létszáma 

Ellátási óraszám 

1. MMSz Tiszabői Általános Isk. 0 0 

 

3.6 Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátásának koordinációja 

Tagintézmény 

Ellátás helyszíne Bevont 

pedagógusok 

létszáma 

Tehetségvizs

gálatok 

száma 

Tehetséggon

dozásban 

részesülők 

száma 

(gyermek/ 

tanuló) 

 

Ellátási 

óraszá

m 

 

Bercsényi Gimnázium 5.o 2 23  

szűrés 

 

heti 12 

óra 

Bercsényi Gimnázium 6.o 2 2 

szűrés 

7 

önismeret 

Bethlen Gábor Református 

Általános Iskola 5.o 

3  16 

szűrés 

 

Bethlen Gábor Református 

Általános Iskola 6.o 

4 fő  7 

önismeret 

Kengyeli Kossuth Általános 

Iskola 5.o 

4  8 

önismeret 

Kölcsey Ferenc Babtista 

Általános Iskola 5.o 

2 26 

szűrés 

 

Összesen: 17 67 22 heti 12 

óra 

 

Telephely 

Ellátás helyszíne Bevont 

pedagógusok 

létszáma 

Tehetségvizs-

gálatok száma 

Tehetséggondozás

ban részesülők 

száma 

(gyermek/tanuló)

* 

 

Ellátási 

óraszám 

 

Orczy Anna 

Katolikus 

Általános Iskola 

és Óvoda 

 

5 

 

szűrés 

47 

 

 

heti 5 óra 

Fegyverneki 

Móra Ferenc 

Általános Iskola 

 

2 

 

szűrés 

24 

 

6 fő 

Összesen: 7 71 6 heti 5óra 
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3.7 Óvoda-iskolapszichológiai ellátás 
A Tagintézményben és a Telephelyen nem végzünk koordinációs feladatokat, az 

intézményekben nincs óvoda-, iskolapszichológus. 

 

4. Szakmai programok, melyeken a tagintézmény/telephely munkatársai részt vettek:  

 

4.1 „Hinned kell, hogy a világ te veled is ékes”, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és 

tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeiben című EFOP 

3.1.6 pályázat során kidolgozott módszertanok helyi alkalmazása 

 Tagintézmény 

A szakértői vizsgálatok során alkalmazásra kerülnek a pályázat során elsajátított vizsgáló 

eljárások, kapott eszközök. (UNIT, SEED, LongiKid) A prevenciós foglalkozásokon 

alkalmazzuk a beszerzett fejlesztő eszközöket, játékokat, fejlesztő eljárásokat. A tehetségszűrés 

terén alkalmazásra kerül a Hátrányos helyzetű tanulók tehetségének felismerése c. kiadvány. A 

tervezett szakmai műhelyek lebonyolítása a Covid helyzetre való tekintettel nem valósultak 

meg, amint a megbetegedések száma csökken és a prevenciós intézkedések lehetővé teszik, 

megszervezésre kerülnek. 

 Folyamatosan használatban vannak a beszerzett informatikai eszközök, bútorok. 

 

 Telephely 

 A félév során használjuk a pályázat keretében beszerzett informatikai- és fejlesztő eszközöket, 

azok állagmegóvására törekszünk. Népszerűsítjük és alkalmazzuk az elkészült kiadványokat. 

Az iskolába menő gyermekek iskolai kudarcának elkerülése, a sikeres iskolakezdés érdekében 

a részképességek fejlesztésekor a mozgás fejlesztése került a fókuszba. Alkalmazzuk a Kicsi 

ninja gyerkőcök módszertani kiadványt, a gyermekek a meteor poi nevű eszköz segítségével 

javíthatják figyelmüket, koncentrációjukat, önkontrolljukat. Megélhetik testüket, és számos 

részképességük fejlődhet az eszköz alkalmazásával. A fejlesztés tematikára épülő. Szintén 

tematika szerint alkalmazzuk az OKOSKOCKA termékcsaládot és a Kulcsár-féle 

mozgásfejlesztő programot is, melyek szintén eredményesek. Így a cselekvésen alapuló, 

többcsatornás megerősítés került a fejlesztések fókuszába, figyelembe véve a gyermekek 

igényeit, egyéni sajátosságait. A pszichés gondozás területén a Kamaszodik a gyerekem! című 

kiadvány alkalmazása, népszerűsítése jellemző a szülők körében. 

 

4.2 Az „Együttműködés Éve” kiemelt célfeladat keretében megvalósított programok 

felsorolása 

 Tagintézmény 

Ssz. Időpont Program megnevezése Résztvevő 

partnerek 

Résztvevői 

létszám 

1. 2021.09.16. Homloklebeny tréning Fegyverneki 

Telephely 

12 

2. 2021.10.06 Esetmegbeszélő 

műhelyfoglalkozás a 

Gyermekjóléti szolgálattal 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

2 

3. 2021.10.06 Tapasztalatcsere a Mezőtúri 

Tagintézményben 

gyógytestnevelők 1 

4. 2021.10.16 Jelzőrendszeri fórum a 

családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat szervezésében, a 

krízisambulancia 

CsSK-Gyejó 

Krízis ambulancia 

Védőnők 

Pedagógusok 

3 
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szakembereivel. Ágazatközi 

egyeztetés 

5. 2021.11.08. Kerekasztal beszélgetés a 

MSZB-vel a munkatervükben 

meghatározottak szerint. 

Megyei Szakértői 

Bizottság. 

6 

  

Telephely 

Ssz. Időpont Program megnevezése Résztvevő 

partnerek 

Résztvevői 

létszám 

1. 2021.09.16. Homloklebeny tréning Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

5 

2. 2021.09.30. 

2021.10.28. 

Ágazatközi szakmai 

megbeszélés 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

1 

3. 2021.10.11. Kerekasztal beszélgetés a 

MSZB-vel a munkatervükben 

meghatározottak szerint. 

Megyei Szakértői 

Bizottság. 

3 

4. 2021.10.22. EFOP 3.1.2-Nyíregyházi 

Egyetem - KAP záró Workshop 

Fegyverneki Móra 

Ferenc Általános 

Iskola 

1 

 

4.3 A „Korai fejlesztés tematikus éve” keretében megvalósított tagintézményi / telephelyi 

programok, illetve képzéseken való részvétel 

 Tagintézmény 

A védőnői hálózattal novemberre tervezett szakmai műhelyünk a Covid helyzet 

(megbetegedések) és a prevenciós intézkedések miatt nem valósult meg. A Korai ellátásban 

résztvevő gyerekeknek szintén nem tudtuk a fenti okok miatt megszervezni a csoportos mikulás 

napi rendezvényt, csak az egyéni foglalkozásokon ünnepelhettek. 

 A többi programunk a következő félévre lett betervezve. 

  

Telephely 

A telephelyen a félév során ilyen tematikájú rendezvény még nem volt, a második félévre 

tervezett a munkatervben. 

 

5. Szakvizsgás képzéseken részt vevő kollégák: 

Tagintézmény 

Ssz. Szakember neve Képzés megnevezése Képzés helyszíne 

1. Kóródi Anikó tanácsadó szakpszichológus Budapest 

 

Telephely 

A telephelyen minden kolléga rendelkezik szakvizsgával, ilyen irányú képzésen nem vesz részt 

szakember. 

 

6. Másoddiplomás képzéseken részt vevő kollégák 

Tagintézmény 

Ssz. Szakember 

neve 

Képzés megnevezése Képzés helyszíne 

1. Takács Edit gyógypedagógia, logopédia 

szakirány 

Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és 
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Gyógypedagógiai Kar 

Hajdúböszörmény 

 

Telephely 

A telephelyen másoddiplomás képzésen nem vesz részt szakember.  

 

7. Szakmai továbbképzéseken részt vevő kollégák (a szabadon választott 2 nap terhére is): 

Tagintézmény 

Ssz. Szakember 

neve 

Továbbképzés megnevezése Továbbképzés 

helyszíne 

1. Orosz Máténé Kalandok és Álmok: A belső iránytű- 

tapasztalati tanulás alapú és élményközpontú 

képzés az érzelmi nevelés fejlesztésére 30 óra 

Budapest, 2021. 

11.05-07. 

2. Gácsi Margit A jövő gyermekei I. (BHRG) Online 

2021.11.19. 

 

A tanév első félévében nem éltek a kollégák a két nap lehetőségével. 

Ssz. Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés 

helyszíne 

1. Varga Mária „Tehetségek Magyarországa Program” online 

2. Varga Mária Tehetséggondozó koordinátori feladatok 

tapasztalatai és új lehetőségei a pedagógiai 

szakszolgálatoknál-műhelymunka 

online 

3. Szabó Ildikó Tehetséggondozó koordinátori feladatok 

tapasztalatai és új lehetőségei a pedagógiai 

szakszolgálatoknál-műhelymunka 

online 

4. Csíkné Gábli Erika Rajzelemzés online 

 

8. Minősítő vizsga / eljárásban részt vevők a félév során: 

A Törökszentmiklósi Tagintézményben és a Fegyverneki Telephelyen az első félévben nem 

zajlott minősítési eljárás. 

 

9. Tagintézményi/telephelyi szakmai eredmények: 

9.1 Sikerek 

 Tagintézmény 

- erősödő kommunikáció a gyermekjóléti szolgálattal 

- pszichés gondozásban új módszertan kipróbálása, saját eszközök készítése 

- az órarendet viszonylag zökkenőmentesen tudtuk kialakítani 

- a kihelyezett ellátásoknál az Óvónőkkel való kommunikációt bizalomra épülő, jó szakmai 

együttműködés jellemzi 

- pozitív partneri elégedettség jellemző 

- Tiszatenyőn új fejlesztő szoba került kialakításra a Polgármesteri Hivatal épületében, ami 

megfelelő az ellátások lebonyolítására 

- a Pánthy Endre Katolikus Általános iskolában sikerült beindítani a gyógytestnevelés 

ellátást, az együttműködés jó színvonalú 

- a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnáziumban sikeresen beindult a tehetséggondozás, az 

együttműködés jó színvonalú 
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- tehetséggondozásban a felkeresett iskolák igénylik a szolgáltatásunkat, potenciális 

lehetőséget látnak a közös munkában, az önismereti csoportok beindításával plusz 

lehetőség adódott a gyermekek személyiségének fejlesztésére 

- sikerült a januári személyi változások mellett, a folyamatos ellátást biztosítani 

- az internet sávszélessége bővült 

- a főigazgatósági ellenőrzések korrekció szükségességét nem írták elő 

- a járványügyi helyzetben az előírások betartása és betartatása sikeres 

- sikeresen lezajlott az EFOP 3.1.2-16 pályázat ellenőrzése, melyhez a leltárt elkészítettük, 

a szakmai és eszközdokumentációt ellenőrzésre átadtuk 

- az EFOP 3.1.6-16 pályázat során beszerzésre került eszközök folyamatos használatban 

vannak, az elkészült kiadványokat, a képzéseken szerzett módszertani ismereteket is 

alkalmazzuk 

 

Telephely 

- a félév során sikerült biztosítanunk a folyamatos működést 

- a több mint három éve leselejtezett bútorok elszállítása megtörtént 

- sikerült megtartanunk a két megbízással dolgozó logopédus kollégát 

- dokumentációs munkánk pontos, precíz 

- a főigazgatósági ellenőrzések korrekció szükségességét nem írták elő 

- a járványügyi helyzetben az előírások betartása és betartatása sikeres 

- fertőtlenítő- és tisztítószerekkel, valamint védő felszereléssel ellátottak vagyunk, 

dokumentációjuk vezetése naprakész 

- sikeresen lezajlott az EFOP 3.1.2-16 pályázat ellenőrzése, melyhez a leltárt elkészítettük, 

a szakmai és eszközdokumentációt ellenőrzésre átadtuk 

- az EFOP 3.1.6-16 pályázat során beszerzésre került eszközök folyamatos használatban 

vannak, az elkészült kiadványokat, a képzéseken szerzett módszertani ismereteket is 

alkalmazzuk 

- a veszélyes hulladékot a jogszabálynak megfelelően tároljuk 

- az új szakszolgálati titkár munkába állását előkészítettük 

 

9.3 Nehézségek 

Tagintézmény 

- egyre több olyan kliens jelentkezik be hozzánk, ahol komplex elakadás tapasztalható 

(pszichés, nyelvi, intellektuális stb.) 

- januártól nincs TSMT szakemberünk 

- a pszichés gondozásba érkező gyerekek komoly krízisekkel. Az SZB-be küldött gyerekek 

igen erőteljes hiányosságokkal küzdenek 

- a legkisebbek körében az agresszió problémáját felváltotta a szorongás, az elhúzódás 

- a betegség miatti hiányzások (kollégák, kliensek) lelassították a fejlesztés tempóját, 

nehezítették a tervezést 

- a tehetséggondozásban leállítások, épület beázások, órarend átcsoportosítások 

nehezítették a munkát 

- a kihelyezett ellátásoknál nem mindig megfelelő a fejlesztésre átadott helyiség 

- az INYR működése nem mindig megfelelő 

- a köznevelésben bevezetett kötelező Covid oltás feszültséget és bizonytalanságot keltett 

a kollégáknál 

- a járványhelyzetre vonatkozó intézkedések plusz terhet rónak a kollégákra a napi munka 

szervezésében, a szakmai munka és az előírások összeegyeztetésében 
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Telephely 

- a kollégák átdolgozása más tagintézménybe jelentős alkalmazkodást kíván mind a 

szakemberektől, mind pedig az operatív munkatervezést illetően 

- néhány köznevelési intézményben a fejlesztő helyiség adottsága nem ideális 

- az INYR többször akadozó volt, a havi letöltések egyes esetekben nem sikeresek, 

hiányosság tapasztalható 

- a fejlesztésben részesülő gyermekek jelentős részképességbeli elmaradásokkal, 

hiányosságokkal küzdenek, melyhez a közel 3. éve tartó járványhelyzet, a vele járó 

karanténok, online oktatás, rövidebb – hosszabb intézménybezárások is hozzájárulnak 

-  az SZB vizsgálatokon is megemelkedett a nem megjelenések száma, nehézség a 

vizsgálatok megszervezése  

-  folyamatos figyelmet igényel a járványhelyzet kezelésére hozott intézkedések kliensek 

általi betartatása. Kiemelten gond jelenleg a védettségi/oltási igazolvány hiánya a szülők 

részéről 

-  a köznevelésben bevezetett kötelező oltakozás nem kis feszültséget generált egyéni és 

telephelyi szinten egyaránt 

-  a szülők súlyos problémákkal keresik fel a pszichológust, melyek nagy része a pandémiás 

helyzet következménye, illetve azon megkeresések száma is magas, melyek 

iskolapszichológiai kompetenciák 

-  kevés a családokban otthon a hasznosan eltöltött idő, keveset beszélgetnek, előtérbe 

kerülnek az infokommunikációs eszközök, azok szinte korlátlan alkalmazása, így sok a 

súlyos beszédhibával, figyelmi- és viselkedési problémákkal küzdő gyermek  

-  szintén a járványhelyzet miatt, több területen is nehezebb a szülőkkel való 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás  

 

10. Tagintézményi/telephelyi vezetői belső ellenőrzések: 

Tagintézmény 

2021 decemberében az Oktatási Hivatal jelzésére megtörtént a rögzített törzslapok, és az 

ellátások ellenőrzése. Az ellátás nélküli törzslapok törlésre kerültek (2 db). A tevékenység 

nélküli ellátások valósak voltak, a kliensek olyan csoportos ellátásokban vettek részt, ahol a 

szűrést nem az ellátó kolléga végezte, vagy a szűrés rögzítése intézményi csoportban történt. 

Ezzel az ellenőrzéssel párhuzamosan az intézményi csoportok ellenőrzése is megtörtént. 

Korrekcióra nem volt szükség. 

 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés  

területe 

 

Ellenőrzés 

megállapításai 

1. Burai Zsuzsanna Szabó Judit INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően történik. 

Beavatkozásra, 

korrekcióra nincs 

szükség. 

2. Farkas István Szabó Judit INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően történik. 

Beavatkozásra, 
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korrekcióra nincs 

szükség. 

3. Fehér Henriett Szabó Judit INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően történik. 

Beavatkozásra, 

korrekcióra nincs 

szükség. 

4. Gazdig Dóra Szabó Judit INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően történik. 

Beavatkozásra, 

korrekcióra nincs 

szükség. 

5. Gácsi Margit Szabó Judit INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően történik. 

Beavatkozásra, 

korrekcióra nincs 

szükség. 

6. Juhász Olga Szabó Judit INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően történik. 

Beavatkozásra, 

korrekcióra nincs 

szükség. 

7. Kóródi Anikó Szabó Judit INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően történik. 

Beavatkozásra, 

korrekcióra nincs 

szükség 

8. Orosz Máténé Szabó Judit INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően történik. 

Beavatkozásra, 

korrekcióra nincs 

szükség 

9. Récziné Halmai 

Hédi 

Szabó Judit INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően történik. 
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Beavatkozásra, 

korrekcióra nincs 

szükség 

10. Stefán Edina Szabó Judit INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően történik. 

Beavatkozásra, 

korrekcióra nincs 

szükség 

11. Takács Edit Szabó Judit INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően történik. 

Beavatkozásra, 

korrekcióra nincs 

szükség 

 

Telephely 

2021 decemberében az Oktatási Hivatal jelzésére megtörtént a rögzített törzslapok, és az 

ellátások ellenőrzése. A szükséges korrekciókat megtettük. 

Ssz Ellenőrzött 

szakember 

Ellenőrzést 

végző vezető 

Ellenőrzés  

területe 

 

Ellenőrzés 

megállapításai 

1. Csíkné Gábli 

Erika 

Szabó Ildikó INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően 

történik. 

Beavatkozásra, 

korrekcióra nincs 

szükség. 

2. Farkasné Rózant 

Ildikó 

Szabó Ildikó INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően 

történik. 

Beavatkozásra, 

korrekcióra nincs 

szükség. 

3. Szabó János Szabó Ildikó INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően 

történik. 

Beavatkozásra, 

korrekcióra nincs 

szükség. 
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4. Varga Mária Szabó Ildikó INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően 

történik. 

Beavatkozásra, 

korrekcióra nincs 

szükség. 

5. Bordásné Nagy 

Ildikó 

Szabó Ildikó INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően 

történik. 

Beavatkozásra, 

korrekcióra nincs 

szükség. 

6. Szabó Lajosné Szabó Ildikó INYR dokumentáció Az INYR vezetése 

folyamatos, a 

szabályzatnak 

megfelelően 

történik. 

Beavatkozásra, 

korrekcióra nincs 

szükség. 

 

11. Szakmai innovációk a tagintézményben, telephelyen: 

Tagintézmény 

A pszichés gondozásban a kollégák saját készítésű eszközöket, társasjátékokat próbálnak ki, 

melyek hatékonyan segíthetik a szakmai munkát. Az eddigi eredmények, visszajelzések 

pozitívak.   

 

Telephely 

Innovációként említhető a meteor poi nevű eszköz alkalmazása a részképesség fejlesztésben. A 

kolléga tematikát és jelentős elméleti anyagot dolgozott ki az eszköz pedagógiában való 

alkalmazhatóságáról, melyet egy újabb kiadványban szeretne megosztani. Tervezzük továbbá 

az eszköz és módszer belső tudásmegosztását is az érdeklődő kollégák körében.  
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IX. Mellékletek 
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1.sz. melléklet 

Beszámoló összesítő tábla: JNSZMPSZ 2021/2022. tanév I. félév 
(az adatok zárása: 2022.02.03.) 

Félévi esetszám (összes ellátotti szám):  10.905 fő 
 

Tagintézmény SZB PVT Korai NT Logop Gyógytesi Tehetség 

Peda, 

szülő 

Vizsgálat/

gondozás 

MSZB 792 - - - - - - - 

PVT - 1520 - - - - - - 

Jászapáti 144 - 16 - 168 142 - - 

Jászberény 123 - 21 241 350 64 2 24 

Karcag 188 - 33 132 155 143 15 111 

Kunhegyes 107 - 6 125 83 12 6 6 

Kunszent 77 - 13 37 88 24 29 - 

Tiszaföldvár 73 - 6 48 88 128 45 - 

Mezőtúr 260 - 46 84 166 41 69 28 

Szolnok 419 - 46 514 491 930 23 356 

Újszász 69 - 5 170 80 64 3 26 

Tiszafüred 101 - 7 172 74 - 9 5 

Törökszentmiklós 121 - 16 258 126 137 17 89 

Fegyvernek 64 - 1 149 104 - 7 77 

Összesen: 2538 1520 216 1930 1973 1685 225 722 

 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév I. félév 133 

 
 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Beszámoló összesítő tábla: JNSZMPSZ 2021/2022. tanév I. félév
(az adatok zárása: 2022.02.03.)

SZB PVT Korai NT Logop Gyógytesi Tehetség Peda, szülő Tehetség Vizsgálat/gondozás

2538

1520

216

1930 1973

1685

225

722

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Összesen, szakfeladatonként

SZB PVT Korai NT Logop Gyógytesi Tehetség Peda, szülő Tehetség Vizsgálat/gondozás



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév I. félév 134 

 
 

 
 

2.sz. melléklet 

Beszámoló összesítő tábla Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

2021/2022. tanév I. félév szakmai tevékenységek 

(az adatok zárása: 2022. február 3.) 

  

 

Tagintézmény 

Szakmai 

program 

Minő-

sítés 

Tanulás Vezetői 

belső 

ellenőr-

zés 
Saját Külső Szakvizs 

ga 

Alap-

képzés 

Tan-

folyam 

MSZB 5 0 0 1 0 0 6 

PVT 3 1 0 0 1 0 14 

Jászapáti 3 2 0 1 0 0 5 

Jászberény 4 0 0 0 0 1 1 

Karcag 2 0 0 2 1 2 9 

Kunhegyes 2 0 0 0 0 0 10 

Kunszent-Tföldvár 1 3 1 1 0 3 2 

Mezőtúr 3 2 1 1 1 4 5 

Szolnok 19 10 0 5 0 2 5 

Újszász 8 3 0 0 0 1 2 

Tiszafüred 3 14 1 0 0 2 11 

Törökszentmiklós 2 3 0 1 1 4 11 

Fegyvernek 1 3 0 0 0 0 6 

Összesen: 56 41 3 12 4 19 87 
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3. sz. melléklet 

 

 

Oktatási Hivatal által kirendelt szakértői vizsgálatok  

2022. február 3. 
 

 

 

 

Tagintézmény neve Kirendelt vizsgálatok 

száma 

Megvizsgáltak száma 

Megyei Szakértői Bizottság 22 16 

Jászapáti Tagintézmény 31 25 

Jászberényi Tagintézmény 70 68 

Karcagi Tagintézmény 66 57 

Kunhegyesi Tagintézmény 26 25 

Kunszentmártoni Tagintézmény 28 20 

Tiszaföldvári Telephely 19 14 

Mezőtúri Tagintézmény 10 10 

Szolnoki Tagintézmény 129 124 

Újszászi Telephely 18 16 

Tiszafüredi Tagintézmény 22 20 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 26 25 

Fegyverneki Telephely 16 13 

Összesen: 483 433 

 


