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

2021/2022. tanévre 
 

Csibi Enikő 

főigazgató 

 
„””Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.” 

                                                                                                       /Wass Albert/ 

 

    

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

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

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a  2 0 2 1 / 2 0 2 2 .  t a n é v b e n  feladatainak 

maradéktalan ellátását a kliensi elvárások és a realitások pontos számbavételével végezte. Az 

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

Alapdokumentumában, SZMSZ-ében és éves munkatervében rögzítettek fogalmazták meg, a 

teljesítőképességet pedig mindaz a humánerőforrás és tárgyi eszköz vagyon, amellyel intézményünk 

rendelkezik.  

 

1. A megyei pedagógiai szakszolgálati feladatellátás megvalósulása a 2021/2022. tanévben: 

 

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

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

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

szakszolgálati rendelet) 4-30. §, valamint a 31-38. § szerint látja el feladatait a 2021/2022. 

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

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

a szakterületi protokollok, a szakalkalmazottak által elfogadott folyamatleírásokat tartalmazó 

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

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

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

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

sikeres megvalósítás így közös sikernek és közös érdemnek minősül. Ez az egységesség 

biztosította a tanév során a székhely- és a tagintézmények összehangolt működését, az egyes 

tagintézményekben a saját, önmaguk számára kijelölt stratégiai irányvonalak követését, azok 

szerves beillesztését az Intézmény stratégiai tervének megvalósításába, így körvonalazva a 

tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás- korrekció körforgásában a folyamatos 

fejlesztés lehetőségét az Intézmény és tagintézményei számára. 

 

1.2 Bemutatkozás 

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

adatait a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Intézmény Szakmai 

Alapdokumentumának főbb pontjai alapján emelem ki. 

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

Tankerület megnevezése: Szolnoki Tankerületi Központ  

OM azonosító: 202794 

Hivatalos neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakmai Alapdokumentumának 

megfelelően a 2021/2022. évi 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. Tiszaföldvári Tlph          

7. Mezőtúri Tgi          

8. Szolnoki Tgi          

9. Újszászi Tlph          

10. Tiszafüredi Tgi          

11. Törökszentmiklósi Tgi          

12. Fegyverneki Tlph          

 

Székhelye: 5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

Tagintézmények és telephelyek megnevezése 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5130Jászapáti, Hősök tere 9. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye:5100 Jászberény, 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 út 2.  

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

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5400 Mezőtúr, Petőfi út 6.  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye 

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

Tagintézmény telephelye: 5052 Újszász, Iskola út 8. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézménye  

Ügyviteli telephelye: 5350 Tiszafüred, Fő út 26. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 25. 
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Tagintézmény telephelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 167/a. 

 

Fenntartó neve:                                              Szolnoki Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye:                                      5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. 

Típusa: pedagógiai szakszolgálati intézmény 

OM azonosító: 202794 

 

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

Székhelyintézmény: 5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

          Pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

- megyei szakértői bizottsági tevékenység, ezen belül: 

    - sajátos nevelési igény megállapítása, vagy kizárása: értelmi és 

beszédfogyatékosság, autizmus spektrum zavar, pszichés fejlődés zavarai 

(tanulási, figyelem és magatartásszabályozás zavarai) 

- országos hatáskörű szakértői bizottsági tevékenység: mozgásszervi és látási 

fogyatékosság alap- és felülvizsgálatai (JNSZ megyei lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek, tanulók esetében) 

- felnőtt vizsgálatok 

- megyei pályaorientációs tevékenység 

Tagintézmények:    

          Pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai 

ellátás 

- járási szakértői bizottsági tevékenység 

- nevelési tanácsadás 

- logopédiai ellátás 

- gyógytestnevelés 

- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinációja * 

- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának járási koordinációja 

          * Intézményünk egyetlen tagintézményében, a Szolnoki Tagintézményben működik 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján a 2021/2022. 

tanévben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat illetékességi körei, 

feladatai és tevékenységei a következők voltak:  

 

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

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

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

eszköz beszerzést és utánpótlást, épület-karbantartást.  

 

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

megyei illetékességgel egész tanévben végezte a sajátos nevelési igény (értelmi, 

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

kizárását, mozgásszervi és érzékszervi (látás) fogyatékosság megállapítását, felnőtt 

vizsgálatokat, a tagintézmények által átadott eseteknél a sajátos nevelési igény, vagy a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítását, vagy kizárását, a vizsgálat 

eredményei alapján szakértői vélemények készítését, a tagintézményi (járási) szakértői 

bizottsági tevékenység szakmai koordinációját. 
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Székhelyintézmény, pályaválasztási, pályaorientációs tanácsadási tevékenység: Jász-

Nagykun-Szolnok megyei illetékességgel egész tanévben végezte a pályaorientáció, 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási tevékenységet, egyéni/csoportos tanácsadás és 

információ nyújtás révén. 

 

Tagintézmények (és telephelyeik): A 2021/2022. tanévben végezték az illetékességi 

területeiken (járásban) működő nevelési oktatási intézmények és az önként jelentkező szülők, 

pedagógusok által vizsgálatra, tanácsadásra, terápiás ellátásra küldött gyermekek - tanulók (a 

továbbiakban: kliensek) pedagógiai szakszolgálati ellátását: diagnózisok felállítását, 

szakértői/szakterületi vélemények készítését, és a megfelelő ellátás (korrekciós és terápiás 

gondozás, beavatkozás) szervezését/segítését, megvalósítását, illetve az állapotnak megfelelő, 

a beavatkozásokra vonatkozó javaslatok megtételét. A járási szakértői bizottsági tevékenység 

keretében felnőtt vizsgálatok végzése is feladata volt. 

 

A pedagógiai szakszolgálatunk székhely- és tagintézményeiben magasan és sokoldalúan 

képzett klinikai és tanácsadó szakpszichológusok, pszichológusok, szakvizsgázott 

gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok elhivatott, felelősségteljes hozzáállással várták, 

fogadták és ellátták a 2021/2022. tanév során a segítségért oda fordulókat: gyermekeket, 

szüleiket, pedagógusaikat. Képzettségük lehetővé tette, hogy a problémák többségét megfelelő 

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

irányítsák azokat, akiknek nem tudtak kielégítő ellátást biztosítani. 

 

2. A pedagógiai szakszolgálati feladat ellátás tárgyi feltételei a 2021/2022. tanév végén: 

2.1 Székhelyintézmény, Főigazgatóság 

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

emeleten dolgozik. Itt található a Főigazgatóság titkársága, a főigazgató és a szakmai főigazgató 

helyettes (2.) irodája, a Gazdasági – Műszaki - HR iroda, a földszinten pedig a Pályaválasztási 

Tanácsadó szakembereinek 2 saját irodája, illetve egy, a Megyei Szakértői Bizottság és a 

Megyei Pályaválasztási Tanácsadó által közösen használt vizsgáló és tanácsadó szoba. A 

Pályaválasztási Tanácsadó korábbi közös, szűkös irodája miatti zsúfoltságot belső 

átszervezéssel sikerült megszűntetni, a két szakmai csoport (MSZB és MPVT) a harmadik 

irodán előzetesen kialakított órarend szerint osztozik, a feladatellátás így zökkenőmentes.  

 

Az épületrész, ahol a Főigazgatóság működik, korábban (2013 előtt) a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Intézet része volt, több ma irodaként használt helyiség pedig raktárként és 

irattárként funkcionált. Fenntartói támogatással és belső erőforrások mozgósításával sikerült az 

épületrészt elfogadható állapotba hozni, azonban a Főigazgatóság megyei szintű irányító, 

szervező, koordináló funkciója és központi rangja szerint az itt tevékenykedő vezető és 

beosztott szakemberek reménykedtek egy jobb, külön épületbe való költözésben, ám erre 

az eltelt 10 év során nem került sor. Nem áll a Főigazgatóság rendelkezésére nagyobb, 

értekezletek tartására megfelelő méretű terem sem, a MSZB előadó terme maximum 16-20 

fő befogadására alkalmas, de az értekezletek és egyéb rendezvények megtartását a délelőtti 

órákban a Bizottság klientúrája zavarja, a terem befogadó képességének korlátja a 

rendezvények szervezését is befolyásolja. 

 Az informatikai eszközellátottság a Főigazgatóságon mennyiségileg és minőségileg is 

megfelelő.  

 

2.2 Székhelyintézmény, Megyei Szakértői Bizottság 

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

szám alatt (földszint, 19-es iroda) dolgozik. A vizsgáló szobák száma a vizsgáló személyek 
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számához viszonyítva igen kevés, vannak olyan vizsgáló szobák, ahol két-két szakember 

(gyógypedagógus) dolgozik 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. Ez az állapot 2013 óta a MSZB-ban állandósult. 

Az épület állaga, a vizsgáló és közösségi szobák, illetve a kiszolgáló és mellékhelyiségek 

állapota jó, a főigazgató/székhelyintézmény vezető szoros kontrollja alatt folyamatosan 

karbantartott. Az informatikai és vizsgálati eszközpark pályázati forrásból bővült, megfelelőnek 

mondható. Ide tartozik a KK Központ által 2022 nyarán rendelkezésünkre bocsátott vizsgálati 

eszközbázis is (EFOP-1.9.5- VEKOP-16-2016-00001).  

Az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a 

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

így a működéshez kért mennyiség teljes körűen a MSZB rendelkezésére állt a tanév során. 

Értekezletek, megbeszélések tartására a már említett, 16-20 fő befogadására alkalmas helyiség 

áll rendelkezésre, ez az egyetlen terem a közösségi szakmai programok megvalósítására, ahol 

a 2021/2022. tanév során a nyílászárók javítása a főigazgató kezdeményezése alapján 

megtörtént. 

 

2.3 Székhelyintézmény, Megyei Pályaválasztási Tanácsadó 

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

földszinten helyezkedik el (17. és 18. iroda), ezt belső átszervezéssel 2022 tavaszán sikerült a 

főigazgatónak kialakítania. Heti teamjeiket, megbeszéléseiket a PVT munkatársak többnyire itt 

tartották, mivel az e célra létrehozott titkársági tárgyaló nem vált be a teamek tartására, a 

folyamatos telefoncsörgés miatt. Munkájukhoz szolgálati autó (bérelt), hivatali mobiltelefon, 2 

asztali számítógép, 1-1 új munkalaptop és egy kisebb teljesítményű nyomtató tartozik. Beépített 

emeletes szekrény áll a PVT irattár rendelkezésére. A Mária úti épületrész földszintjén, belső 

átszervezéssel került kialakításra a PVT váró is, szülők és tanulók részére, zárt folyosórészben, 

mely a lépcsőháztól elkülöníthető, funkciójának kiválóan megfelel. Ennek tisztasági festése, 

be- és átrendezése, faliújság – táblákkal való ellátása önerőből valósult meg. A főigazgató 

irányítása alatt megvalósuló belső átszervezés a PVT működési feltételeit intézményi szinten 

is kiválóakká tette. 

  

2.4 Tagintézmények 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézménye, 

Jászapáti, Hősök tere 9. I. emelet alatt dolgozott a tanév során. Az épület állaga elfogadható, a 

vizsgáló és terápiás szobák száma a dolgozó létszámhoz és az ellátott szakfeladathoz 

viszonyítva elegendő, a szobák felszerelése, feladathoz való adaptálása megvalósult. Az 

informatikai és vizsgálati eszközpark pályázati forrásból bővült, megfelelőnek mondható. Ide 

tartozik a KK Központ által 2022 nyarán rendelkezésünkre bocsátott vizsgálati eszközbázis is 

(EFOP-1.9.5- VEKOP-16-2016-00001).  

A tagintézmény számára az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája – a vezető jelzése alapján - tervezetten 

folyamatosan készíttette, így a működéshez kért mennyiség teljes körűen a tagintézmény 

rendelkezésére állt a tanév során. 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye, 

Jászberény, Faiskola út 3. szám alatt dolgozott 2021. szeptember 13-tól. Az épületrész felújított, 

a vizsgáló és terápiás szobák száma megfelelő, az új helyszín berendezése, szépítése, feladathoz 

való adaptálása a Fenntartó támogatása révén realizált.  
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Az informatikai és vizsgálati eszközpark pályázati forrásból bővült, megfelelőnek mondható. 

Ide tartozik a KK Központ által 2022 nyarán rendelkezésünkre bocsátott vizsgálati eszközbázis 

is (EFOP-1.9.5- VEKOP-16-2016-00001).  

A tagintézmény számára az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája – a vezető jelzése alapján - tervezetten 

folyamatosan készíttette, így a működéshez kért mennyiség teljes körűen a tagintézmény 

rendelkezésére állt a tanév során. 

 

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

Kisújszállási út 45. szám alatt dolgozott a tanév során. Az ügyviteli helyen a feladatellátás – 

bár szűkebb keretek között, kisebb fejlesztő szobákban, de – megfelelően zajlott. A 

gyógytestnevelő terem részleges felújítása és új eszközökkel való ellátása (pl. tornapadok) 

megtörtént, a beszerzés a tagintézmény-igazgató jelzése alapján, a főigazgató 

kezdeményezésére, Fenntartói támogatással valósult meg. 

Az informatikai és vizsgálati eszközpark pályázati forrásból bővült, megfelelőnek mondható. 

Ide tartozik a KK Központ által 2022 nyarán rendelkezésünkre bocsátott vizsgálati eszközbázis 

is (EFOP-1.9.5- VEKOP-16-2016-00001).  

A tagintézmény számára az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája – a vezető jelzése alapján - tervezetten 

folyamatosan készíttette, így a működéshez kért mennyiség teljes körűen a tagintézmény 

rendelkezésére állt a tanév során. 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye 

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

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

épületen és annak közvetlen környezetében megtörténtek.  

Az informatikai és vizsgálati eszközpark pályázati forrásból bővült, megfelelőnek mondható. 

Ide tartozik a KK Központ által 2022 nyarán rendelkezésünkre bocsátott vizsgálati eszközbázis 

is (EFOP-1.9.5- VEKOP-16-2016-00001).  

A tagintézmény számára az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája – a vezető jelzése alapján - tervezetten 

folyamatosan készíttette, így a működéshez kért mennyiség teljes körűen a tagintézmény 

rendelkezésére állt a tanév során. 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni 

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

Malom utca 1. II. emeleten dolgozott. Az épületek szépek, esztétikusak, a funkciójuknak 

megfelelnek.  

Az informatikai és vizsgálati eszközpark pályázati forrásból bővült, megfelelőnek mondható. 

Ide tartozik a KK Központ által 2022 nyarán rendelkezésünkre bocsátott vizsgálati eszközbázis 

is (EFOP-1.9.5- VEKOP-16-2016-00001).  

A tagintézmény és telephelye számára az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati 

jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája – a vezető jelzése alapján 

- tervezetten folyamatosan készíttette, így a működéshez kért mennyiség teljes körűen a 

tagintézmény rendelkezésére állt a tanév során. 

 

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

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

mondható, bár a tanév során több állagmegóvó és javító beavatkozásra volt szükség. A vizsgáló 
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és terápiás szobák száma az ellátott feladatnak megfelelő, önerőből is sokat fejlődött, de 

támogatók révén is jelentősen gazdagodott.  

Az informatikai és vizsgálati eszközpark pályázati forrásból bővült, megfelelőnek mondható. 

Ide tartozik a KK Központ által 2022 nyarán rendelkezésünkre bocsátott vizsgálati eszközbázis 

is (EFOP-1.9.5- VEKOP-16-2016-00001).  

A tagintézmény számára az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája – a vezető jelzése alapján - tervezetten 

folyamatosan készíttette, így a működéshez kért mennyiség teljes körűen a tagintézmény 

rendelkezésére állt a tanév során. 

  

A 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 jelenleg teljeskörű felújításon megy át, az 

alapozástól a tetőszerkezetig, ezért a tagintézmény átmenetileg a Szolnok, Baross út 1. II. em. 

kapott helyet, a felújítás idejére. Pályázati forrásból (EFOP- 3.1.6) épül a tagintézmény új 

szárnya, melynek elkészültével a Szolnoki Tagintézmény jelenlegi feladat-ellátási felszíne 

duplázódik, így a három műszakban való munka kényszere megszűntethető, és a szakemberek 

esztétikus, kényelmes környezetben fejthetik ki tevékenységüket. A telephely épülete 

önkormányzati tulajdon, egyik szárnyában óvoda működik, így közös a használata. A vizsgáló 

és terápiás szobák száma megfelelő, az épület állapota kiváló. 2022 nyarán a vezető 

kezdeményezésére a telephely tisztasági festése megvalósult.   

Az informatikai és vizsgálati eszközpark pályázati forrásból bővült, megfelelőnek mondható. 

Ide tartozik a KK Központ által 2022 nyarán rendelkezésünkre bocsátott vizsgálati eszközbázis 

is (EFOP-1.9.5- VEKOP-16-2016-00001).  

A tagintézmény és telephelye számára az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati 

jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája – a vezető jelzése alapján 

- tervezetten folyamatosan készíttette, így a működéshez kért mennyiség teljes körűen a 

tagintézmény rendelkezésére állt a tanév során. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézmény, 

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

szobák száma az ellátott feladathoz mérten kielégítő, a dolgozói létszámhoz mérten jó.  

Az informatikai és vizsgálati eszközpark pályázati forrásból bővült, megfelelőnek mondható. 

Ide tartozik a KK Központ által 2022 nyarán rendelkezésünkre bocsátott vizsgálati eszközbázis 

is (EFOP-1.9.5- VEKOP-16-2016-00001).  

A tagintézmény számára az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati jegyzőkönyveket és 

tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája – a vezető jelzése alapján - tervezetten 

folyamatosan készíttette, így a működéshez kért mennyiség teljes körűen a tagintézmény 

rendelkezésére állt a tanév során. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézmény, 

Törökszentmiklós, Almásy út 25.,   illetve telephelyén,  Fegyvernek, Szent Erzsébet út 167/a. 

szám alatt dolgozik. A Fenntartó által biztosított újabb nyári karbantartás révén a 

törökszentmiklósi épület belső tisztasági teljeskörű festése megvalósul, viszont az 

akadálymentesség kialakítására még mindig nincs lehetőség. A Fegyverneki Telephelyen a 

vizsgáló és terápiás helyiségek száma feladathoz mérten kielégítő, a dolgozói létszámhoz 

mérten jó.  

Az informatikai és vizsgálati eszközpark pályázati forrásból bővült, megfelelőnek mondható. 

Ide tartozik a KK Központ által 2022 nyarán rendelkezésünkre bocsátott vizsgálati eszközbázis 

is (EFOP-1.9.5- VEKOP-16-2016-00001).  
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A tagintézmény és telephelye számára az irattartó kartonokat, a másolható vizsgálati 

jegyzőkönyveket és tesztkönyveket a Székhelyintézmény nyomdája – a vezető jelzése alapján 

- tervezetten folyamatosan készíttette, így a működéshez kért mennyiség teljes körűen a 

tagintézmény rendelkezésére állt a tanév során. 

 

3. A JNSZMPSZ személyi feltételei 

 

A főállású pedagógusok megoszlása 2022.08.31. 

Megnevezés Betöltött 

státusz 

Ebből gyesen, vagy 

felmentési idejét 

tölti 

Pszichológus  28 4 

Gyógypedagógus 42 2 

Logopédus 30 1 

Konduktor 5 0 

Fejlesztő pedagógus 10 0 

Gyógytestnevelő 8 1 

Tehetségkoordinátor 1 0 

PV tanácsadó 4 0 

Összesen: 128 8 

 

A szakvizsgával rendelkező szakalkalmazottak aránya 71 % (ez az arány az utóbbi években 

emelkedett jelentősen. Nem rendelkeznek szakvizsgával az új munkavállalók, a gyakornokok, 

illetve egyes védett korban lévő, nyugdíjba készülő munkatársaink).   

 

4. A tanév során folyamatosan megvalósított intézkedések a személyi feltételek javítására: 

 Az Intézmény támogatta a szakvizsgás végzettségek megszerzését.  

 Támogatta továbbá a másoddiplomák megszerzését. 

 Támogatta a munkatársak továbbképzési igényét, különös tekintettel a speciális 

terápiákra. 

 Együttműködési megállapodásokat kötöttünk gyógypedagógus képző felsőoktatási 

intézménnyel, gyakorlati helyszínt biztosítottunk. E módszerrel a szakember utánpótlást 

kívántuk megsegíteni (ELTE-BGGYK, EKE-Eger, EKE-Jászberény, Debreceni Egyetem 

Gyógypedagógiai Kar, Szegedi Egyetem Gyógypedagógiai Kar, Kaposvári Egyetem 

Gyógypedagógiai Kar, stb.). 

 Az Intézmény támogatta a mesterprogramok készítését és megvalósítását, így 

szakembereink szakmai elismertségének erősítését. 

 Támogatta az önértékelési és minősítési folyamatok megvalósítását, a munkatársak 

szakmai (ön)fejlesztését, fejlődését. A tanfelügyeleti eljárások központi döntés alapján 

halasztásra kerültek. 

 Támogatta a munkaközösségek hatékony működését, belső továbbképzési szerepük 

erősödését.  

 Támogatta a Fenntartó segítségével a szupervíziót, a csapatépítést. 

 Támogatta a tagintézményi szakmai együttműködéseket, a célzott közös szakmai 

programok megvalósítását, így az együvé tartozás erősödését. 

 Támogatta a vezetők alkotó óráinak órarendbe építését és azok megvalósítását.  
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5. Intézkedések a tárgyi feltételek javítására: 

 Saját költségvetésből, Fenntartói támogatással valósult meg az épületek folyamatos 

karbantartása: javítások, időszerű tisztasági meszelések (Újszász, Törökszentmiklós), a 

Szolnoki Tagintézmény teljes felújítása 2022. szeptember 1-ig befejeződik, az új szárny 

építése pedig zajlik. 

 A Főigazgatóság költöztetése funkciójának és ellátott szervezési, irányítási és 

konzultációs feladatainak megvalósítására alkalmas épületbe nem valósult meg. 

 A Megyei Szakértői Bizottság első emeleti irodáinak légkondicionálása, tekintettel a 

nyári folyamatos működésre és az egyre emelkedő átlaghőmérsékletre – 2022 nyarán 

megvalósult, a tagintézményekben és telephelyeken viszont halasztásra került, 

költségvetési okokból. 

 Az egységes estkövető program beszerzésére a tanév során nem került sor. 

 

6. A JNSZMPSZ gazdálkodása a 2021/2022. tanévben: 

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

a fenntartó Szolnoki Tankerületi Központ feladata, törvényben szabályozott keretek között. E 

kereteken és határokon belül fejlesztettünk, takarékosan költséghatékonyságra törekedve 

működtünk. Küldetésünk, hogy az Intézmény hatékonyan működjön, fejlődjön, illetve legjobb 

tudásunk szerint, törvényesen, precízen, gyorsan lássuk el a jogszabályok által előírt és a 

Fenntartó által elvárt feladatainkat. 

 

7. A tanév során alkalmazott működési alapelveink:  

 Valamennyi korcsoport számára támogatás nyújtása, a közneveléshez való egyenlő 

hozzáférés lehetőségének segítése révén, a megye minden kisgyermeke, tanulója részére, 

minőségi pedagógiai szakszolgálati ellátás biztosításával, születéstől a 27. életévig (SNI), 

születéstől a középiskola befejezéséig (BTMN és egyéb kategóriák esetében).  

 Színvonalas szolgáltatás biztosítása szülők és a többségi (reguláris) pedagógusok, 

köznevelési és gyermekvédelmi intézmények szakemberei számára egyaránt.  

 A Székhelyintézmény MSZB és tagintézményeink ellátandó gyermek/tanulólétszámának 

alakításánál elsődleges szempont, hogy döntően járási lakhellyel/tartózkodási hellyel 

rendelkezők, illetve ott köznevelési intézményben jogviszonyt létesítettek vehessék 

igénybe a szolgáltatást. 

 A JNSZMPSZ Székhely- és tagintézményei / telephelyei a 2021/2022. tanévben a 

„Hinned kell, hogy a világ te veled 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 teljeskörűen alkalmazták ellátási körzetükben.  

  

8. A 2021/2022. tanévi feladatellátásban megvalósított céljaink: 

 A szakszolgálati feladatellátás szakszerűségének megtartása. – Megvalósult. 

 Törvényes, jogszerű működés. – Megvalósult. 

 Egységes működés a Folyamatok Leírásának Kézikönyve és az országos protokollok 

előírásai alapján. A Folyamatok Leírásának Kézikönyve aktualizálása, a változó 

jogszabályi környezethez való adaptálása. – Megvalósult. 

 Egyenletes terhelés biztosítása, terhelés rendszeres követésének bevezetése, a 

kifáradás megelőzése. – Ahol részben valósult meg, vezetői intézkedési terv készül az új 

tanév munkatervében. 

 Racionális intézményi és tagintézményi gazdálkodás, költséghatékony működés. – 

Megvalósult. 
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 Közös értékrend mentén tagintézményi autonómia: keret és lehetőség. – Teljeskörűen 

megvalósult. 

 Szakmai fejlődés biztosítása: szakvizsgás képzések, másoddiplomás képzések, 

szakterületi tanfolyamok, konferenciák, műhelyfoglalkozások (szabadon választható 2 

nap terhére) – Teljeskörűen, a megfogalmazott igények szerint megvalósult. 

 Saját konferenciák, szakmai műhelyek tervszerű megtartása révén a JNSZM Pedagógiai 

Szakszolgálat ismertségének és elismertségének alakítása a járásokban és a megyében. 

– A pandémia miatt nem valósult meg, áttervezve az új tanévre.  

 Együttműködés a tagintézmények szakemberei között, minden pedagógiai 

szakszolgálati területen: a 2021/2022. tanév kiemelt célja és megvalósítandó feladata, az 

„Együttműködés Éve” keretében. - Teljeskörűen megvalósult. 

 Az „Együttműködés Éve” keretében együttműködés más megyei pedagógiai 

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

értékén. - Teljeskörűen megvalósult, főigazgatóságok, tagintézmények és 

munkaközösségek szintjén egyaránt. 

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

szorosabb kapcsolat alakítása, közös programok szervezése. - Teljeskörűen megvalósult 

a tanév 2. félévében. 

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

lakóhellyel, tartózkodási hellyel ott rendelkező kliensek érdekében. - Teljeskörűen 

megvalósult. 

 Az „Együttműködés Éve” keretében együttműködés az egészségügyi intézményekkel, 

a kliensek eredményes ellátása érdekében. – Eseti jelleggel megvalósult. 

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

kliensek eredményes ellátása érdekében. – Eseti jelleggel megvalósult. 

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

utánpótlás segítése érdekében. – Eseti jelleggel megvalósult. 

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

PÉM folyamatok és a szaktanácsadás, illetve az iskolakezdés/meghosszabbított 

óvodáztatás irányába történő, hatóság által elrendelt szakértői vizsgálatok szakszerű 

megvalósítása ügyében. - Teljeskörűen megvalósult. 

 Az „Együttműködés Éve” keretében együttműködés a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Látásvizsgáló és Mozgásvizsgáló Tagintézményeivel, az új MSZB 

feladatok sikeres megvalósítása érdekében. - Eseti jelleggel megvalósult. 

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

való részvétel, műhelyfoglalkozások, járási, regionális és a tanév végén országos 

konferencia tartásával mélyítjük és sokrétűbbé tesszük tudásunkat, megosztjuk 

tapasztalatainkat a hatékony, állapothoz igazodó és újszerű terápiás beavatkozásokat 

illetően. - Nem valósult meg, áttervezve az új tanévre.  

 

9. A 2021/2022. tanév alapelvei, melyek szerint ellátjuk feladatainkat: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat törvényes működési rendje, a szakmai munka 

jogszabályi meghatározottsága és szakmai előírásoknak megfelelő minősége garantált legyen 

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

elégedettségét váltsa ki. 

A megvalósítás az alábbiak szerint történt: 
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 A feladatellátás átláthatósága (napi, heti, havi szinten) - a vezetők tervező, szervező 

és ellenőrző munkája révén. - Teljeskörűen megvalósult, belső ellenőrzési 

jegyzőkönyvek dokumentálják. 

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

ellenőrző munkája révén. - Teljeskörűen megvalósult, belső ellenőrzési jegyzőkönyvek 

dokumentálják. 

 A feladatellátás mérhetősége – rendszeres és folyamatos eredményesség mérések 

végzése, a mérési eredmények éves szintű kiértékelése, majd korrekciók (intézkedési 

tervek) készítése és megvalósítása. – A tanév mindkét félévében megvalósult, MÉM 

anyag és elemzés (partneri elégedettség, beavatkozások eredményessége, 

igazgatótanácsok hatékonysága) jegyzőkönyvek dokumentálják. 

 Munkaidő kihasználtság követése, arányos munkaerő- terhelés megvalósítása 

 a feladatellátásban (tagintézmény-igazgatók rendszeres feladata, éves főigazgatósági 

ellenőrzési terület). – Többnyire teljeskörűen megvalósult; ahol részben valósult meg, 

vezetői intézkedési terv készül az új tanév munkatervében. 

 Teljesítmény és minőség folyamatos értékelése: a minősítési eljárásokra felkészülés, 

lebonyolítás, összegző értékelés. - Teljeskörűen megvalósult, a tanfelügyelet kivételével. 

 Minőség a teljesítményben: INYR vezetésének rendszeres ellenőrzése. – Az ellenőrzés 

teljeskörűen megvalósult, ahol korrekció szükséges, belső ellenőrzési jegyzőkönyv írja 

azt elő, mely alapján vezetői intézkedési terv készül az új tanév munkatervében. 

 

10. Törvényesség, azaz jogszerűség a feladatellátásban:  

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

- Teljeskörűen megvalósult. 

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

 Szervezeti és működési szabályzat szerinti működés ellenőrzése (F, Fh-1-2, Ti) - - 

Teljeskörűen megvalósult. 
 

11. Egységesség a működésben:  

 Egységesség a pedagógiai szakszolgálati munka dokumentálásában: naplóvezetés, heti 

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

külalakja (F, Fh 1-2, Ti). – Többnyire megvalósult; ahol csak részben valósult meg, 

intézkedési terv készül a következő tanév munkatervében. 

 Egységesség a munkaidő kihasználásban (Fh 1-2, Ti).  - Többnyire megvalósult; ahol 

csak részben valósult meg, intézkedési terv készül a következő tanév munkatervében. 

 Egységesség a szakember terhelésében (Fh 1-2, Ti).  - Többnyire megvalósult; ahol csak 

részben valósult meg, intézkedési terv készül a következő tanév munkatervében. 

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

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

megvalósult.  
 

12. Esélyegyenlőség elve szerinti működés: 

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

Teljeskörűen megvalósult.  

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

megvalósult.  

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

Teljeskörűen megvalósult.  
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13. 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).  – Teljeskörűen megvalósult.  

 

14. Igazgatási terv megvalósítása a 2021/2022. tanévben: 

 

14.1 Munka- és működési rend 

A JNSZMPSZ intézményben a magasabb vezetők felelősek az éves munkaidőkeret 

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

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

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

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

az egyéb pedagógiai feladat megvalósításában a kollégák munkájára igényt tarthattak, 

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

pontosan megnevezve a tevékenységeket, jól elkülönítve megjeleníteni a közvetlen, 

gyermekkel, tanulóval történő foglalkozásokat és a fennmaradó időben az egyéb, tervezett 

feladatokat, pl: dokumentáció készítés, INYR vezetés, team megbeszélések, munkaközösségi 

és munkacsoport foglalkozások, belső továbbképzések, esetkonferenciák, társ- és egyéb 

intézményekkel való szakmai együttműködések fórumai, heti ügyeletek, egyebek. A munkaidő 

keretek egyénenként is változhattak (pl, igazgatók: heti 4 óra; igazgató-helyettesek: heti 6 óra; 

szakértők és szaktanácsadók: heti 18 óra; munkaközösség-vezetők: heti 19 óra, KT tagok: 

alkalmanként, rugalmasan.) 

 

A tanév minden hónapjának első hétfőjén  9:00-13.00 óra között Igazgatótanácsi ülést 

szerveztünk, egyéb esetekben és egyéb napokon is tartottunk rövid, problémakezelő 

igazgatótanácsi értekezleteket, a magasabb vezetők részvételével (főigazgató, főigazgató-

helyettesek, tagintézmény-igazgatók, IÖM vezető, GHM irodavezető, munkavédelmi felelős, 

stb.). Félévkor kibővített igazgatótanácsi ülést tartottunk (telephely vezetők, KT elnök, 

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

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

tervezték és valósították meg, melyek a tagintézményi beszámolókban szerepelnek. 

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

ebből két ülés kontaktban, két ülés pedig online formában valósult meg. Az ülésekről jelenléti 

ív/képernyőkép és szöveges beszámoló készült, esetenként fényképekkel, melyet a Titkárság 

iktat és tárol, illetve az Intézmény a honlapján folyamatosan megjelentetett a tanév során.  

 

14.2 Kitöltött munkaidő keretek 2021/2022. tanévben  

Év Hónapok 21 óra/hét (kontakt) Törvényes munkaidő (heti 40 

ó) 

 

 

2021. 

Szeptember 92,4 22/176 

Október 88,2 21/168 

November 84 20/160 

December 75,6 18/144 

 

 

 

2022. 

Január 88,2 21/168 

Február 84 20/160 

Március 92,4 22/176 

Április 79,8 19/152 

Május 92,4 22/176 
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Június 92,4 22/176 

Július 67,2* 16/128* 

Augusztus 75,6* 18/144* 

 Összesen: 1012,2 kontakt óra 241 nap/1928 ó 

 

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

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

Szakszolgálat nappali rendszerű munkabeosztással dolgozott, egész éves folyamatos nyitva 

tartás mellett, a nyári időszakban egységesen meghatározott két hét egybefüggő zárva tartással 

(*2022. július 25-augusztus 5. Ez a kalkulált munkaidőt csökkentette).  

 

14.3 A 2021/2022. tanévi folyamatos nyitva tartás rendje  

Hónap Hétfő Kedd Szerda   Csütörtök Péntek 

Szeptember 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45-13.45 

Október 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45-13.45 

November 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45-13.45 

December 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45-13.45 

Január 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45-13.45 

Február 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45-13.45 

Március 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45-13.45 

Április 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45-13.45 

Május 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45-13.45 

Június 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45 -16.15 07.45-13.45 

Július 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 

Augusztus 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 

Az általános nyitva tartás látható a fenti táblázatban, azonban a tagintézmények és telephelyek 

ettől eltérő nyitvatartási renddel is működnek, ezeket a saját beszámolóik tartalmazza. 

 

14.4 Magasabb vezetők és vezetők gyermekkel/tanulókkal töltött ideje 2021/2022. tanévben 

(kötelező kontakt óráinak heti beosztása) 

Név, tagintézmény hétfő kedd szerda csütör-

tök 

péntek Össz. 

Ungi Marianna 

főigazgató helyettes–

MSZB vezető 

  8.00-

12.00 

(2 óra) 

   

4 óra 

Magyarné Kovács 

Ildikó 

főigazgató-helyettes 

 12.00-

16.00 

(4 óra) 

    

4 óra 

Kátainé Darók 

Bernadett MSZB 

vezető helyettes 

8.00-

13.00) 

(5 óra) 

 

 

 8.00-

13.00) 

(5 óra) 

  

10 óra 

Kisné Magyar Mária 

Jászapáti Tagint. 

igazgató 

  8.00-

12.00 

(4 óra) 

   

4 óra 

Bartusné Major Ágnes    8.00-

12.00 

  

4 óra 
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Jászberényi Tagint. 

igazgató 

(4 óra) 

Barna Nelli  

Jászberényi Tagint.  

igazgatóhelyettes 

12.00-

16.00 

(4 óra) 

8.00-

10.00 

(2 óra) 

    

6 óra 

Zsoldos Erzsébet  

Karcagi Tagint. 

igazgató 

   14.00-

16.00 

(2 óra) 

8.00-

10.00 

(2 óra) 

 

4 óra 

Vargáné Kerti Anikó 

Karcagi Tagint. 

igazgató-helyettes 

8.00-

11.00 

(3 óra) 

  8.00-

12.00 

(4 óra) 

  

6 óra 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

Kunhegyesi Tagint. 

Tagint. igazgató 

8.00-

10.00 

(2 óra) 

10.00-

12.00 

(2 óra) 

    

4 óra 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

Kunszentmártoni 

Tagint. igazgató 

 8.00-

10.00 

(2 óra) 

 8.00-

10.00 

(2 óra) 

  

4 óra 

Szombati Zoltánné 

Kunszentmártoni 

Tagint. 

igazgatóhelyettes 

 9:00-

11:00 

(2 óra) 

  8.00-

12.00 

(4 óra) 

 

6 óra 

Bencsik Mária 

Bernadett  

Mezőtúri Tagint. 

Tagint. igazgató 

 12.00-

16.00 

(4 óra) 

    

4 óra 

Fadgyas-Székely 

Orsolya 

Mezőtúri Tagint. 

igazgatóhelyettes 

   8.00-

12.00 

(4 óra) 

8.00-

10.00 

(2 óra) 

 

6 óra 

Varga Judit 

Szolnoki Tagint. 

igazgató 

 8.00-

10.00 

(2 óra) 

 10.00-

12.00 

(2 óra) 

  

4 óra 

Baloghné Bencsik 

Izabella 

Szolnoki Tagint. 

igazgatóhelyettes, 

Újszászi Telephely 

vezető 

 15.00-

16.00 

(1 óra) 

 

14.00-

16.00 

(2 óra) 

10.00-

12.00; 

15.00-

16.00 

(3 óra) 

  

 

6 óra 

Koczok Ágnes 

Szolnoki Tagint. 

igazgatóhelyettes 

  8.00-

11:00 

(3 óra) 

10.00-

13.00 

(3 óra) 

 

 

 

6 óra 

Szabóné Bukta 

Henrietta Éva 

Tiszafüredi Tagint. 

igazgató 

   8.00-

10.00, és 

13.00-

15.00 

(4 óra) 

  

 

4 óra 
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Krómi Zoltánné 

Tiszafüredi Tagint. 

igazgatóhelyettes 

08.30-

10.30 

(2 óra) 

8.30-

9.30 

(1 óra) 

  8.00-

11.00 

(3 óra) 

 

6 óra 

Szabó Judit 

Törökszentmiklósi 

Tagint. igazgató 

  08.00-

10.00 

(2 óra) 

9.00-

11.00 

(2 óra) 

  

4 óra 

Szabó Ildikó 

Töröksz. Tagint. 

igazgatóhelyettes 

Fegyverneki Telephely 

vezető 

  08.00-

12.00 

(4 óra) 

 08.00-

10.00 

(2 óra) 

 

6 óra 

 

14.5 A 2021/2022. tanévben megvalósított heti teamek időbeosztása  

Tagintézmény / Telephely neve hétfő kedd 

Főigazgatóság 11.00-13.00  

Pályaválasztási Tanácsadó -  

Megyei szakértői Bizottság  13.30-15.00  

Jászberényi Tagintézmény  12.00-14.00 

Jászapáti Tagintézmény   13.00-15.00 

Karcagi Tagintézmény  10.00-12.00 

Kunhegyesi Tagintézmény  13.30-15.30 

Kunszentmártoni Tagintézmény 13.30-15.30  

Tiszaföldvári Telephely 13.30-15.30  

Mezőtúri Tagintézmény 13.00-15.00  

Szolnoki Tagintézmény  13.00-15.00 

Újszászi Telephely 13.00-15.00  

Tiszafüredi Tagintézmény  14:30-16.30 

Törökszentmiklósi Tagint 14.00-16.00  

Fegyverneki Telephely 14.00-16.00  

 

15. A főigazgató által végzett belső ellenőrzés a főigazgató-helyettesek, Gazdasági – HR - 

Műszaki irodavezető, tagintézmény-igazgatók, telephely-vezetők munkájára 

vonatkozóan: 

 Jogszabályi előírásoknak megfelelő működés, feladatellátás. - Teljeskörűen megvalósult. 

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

SZKK). - Teljeskörűen megvalósult. 

 Egyenletes/egységes szakember terhelés. - Teljeskörűen megvalósult. 

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

épületgondozás terén. - Teljeskörűen megvalósult. 

 

Ssz. Időpont

ok 

Tagintézmény/ 

telephely 

Ellenőrzés 

területei 

Felelős 

 

 

Megvalósítás 

dokumentuma 

1.  

 

2021. 

10.01-

11.30. 

 

Jászapáti Tagintézmény  

 

Tagintézményi/te

lephelyi heti 

teamek 

dokumentu-mai.  

 

 

 

 

 

Főigazgató 

Jegyzőkönyv, korr. javaslat 

nincs. 

2. Jászberényi 

Tagintézmény 

Jegyzőkönyv, korr. javaslat 

nincs. 

3. Karcagi Tagintézmény Jegyzőkönyv, korr.  

javaslatokkal. 
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4.  

 

 

2022. 

05. 01 – 

06.15. 

Kunhegyesi 

Tagintézmény 

 

Vezetői belső 

ellenőrzések 

dokumentu-mai.  

Óraszám 

teljesítések 
követése. 

Szakmai napok 

beszámolói. 

 Jegyzőkönyv, korr.  javaslat 

nincs. 

5. Kunszentmártoni Tagint Jegyzőkönyv, korr. javaslattal.  

6. Tiszaföldvári Telephely Jegyzőkönyv, korr. javaslattal. 

7. Mezőtúri Tagintézmény Jegyzőkönyv, kieg. 

javaslattal. 

8. Szolnoki Tagintézmény  Jegyzőkönyv, korr.  

javaslatokkal. 

9. Újszászi Telephely Jegyzőkönyv, korr. javaslat 

nincs. 

10. Tiszafüredi 

Tagintézmény 

Jegyzőkönyv, korr.  javaslat 

nincs. 

11. Törökszentmiklósi 

Tagint  

Jegyzőkönyv, korr. 

javaslattal. 

12. Fegyverneki Telephely Jegyzőkönyv, korr. javaslat 

nincs. 

13. 2021.12. 

 01-03. 

 

2022.06. 

21-22. 

Általános főigazgató-

helyettesi feladatok.  

Megyei SZB – 

főigazgató helyettes 1. 

Általános 

helyettesi 

feladatok 

dokumentumai.  

MSZB heti 

teamek 

dokumentumai. 

Vezetői belső 

ellenőrzések 

dokumentumai. 

követése. 

Szakmai napok 

beszámolói. 

Óraszám 

teljesítések. 

 

 

Főigazgató 

 

Általános helyettesi 

feladatoknak dokumentációja 

nincs, így korrekciós 

javaslattétel nem készült. 

 

Jegyzőkönyv, korr. 

javaslatokkal.  

14. 2021. 12. 

06 -08. 

 

 

2022. 

06.20-

21.  

Szakmai főigazgató-

helyettesi feladatok 

(INYR, HR, 

munkaközösségek). 

Megyei PVT - főigazgató 

helyettes 1. 

Szakmai 

főigazgató-

helyettesi 

feladatok 

dokumentumai 

(INYR, HR, 

munkaközösségi)

. 

PVT heti teamek 

dokumentumai. 

Vezetői belső 

ellenőrzések 

dokumentumai. 

Óraszám 

teljesítések 
követése. 

 

 

 

Főigazgató 

 

Jegyzőkönyv, korr. javaslat 

nincs. 

 

 

 

Jegyzőkönyv, korr. 

javaslatokkal a PVT INYR 

vezetésére vonatkozóan. 

 

 

Jegyzőkönyv, korr. javaslat 

nincs. 

 

 

Jegyzőkönyv, korr. 

javaslatokkal az óraszám 

követésre vonatkozóan. 
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15. 2021.12. 

09-10. 

 

2022. 

06.22-

23.  

GHM irodavezetői 

feladatok: tervezés, 

megvalósítás nyomon 

követése, 

pénzfelhasználás, 

beszerzés 

dokumentumai, 

szerződések. 

GHM irodavezetői 

feladatok: 

tervezés, 

megvalósítás 

dokumentumai, 

team 

jegyzőkönyvek. 

 

 

Főigazgató 

 

 

 

Jegyzőkönyv, korr. javaslat 

nincs. 

 

 

16. Főigazgató-helyettes 1. által végzett belső ellenőrzés a járási szakértői tevékenységre 

vonatkozóan a 2021/2022. tanévben: 

 

Ssz. 

 

Időpontok 

 

Tagintézmény/telephely 

 

Ellenőrzés területei 

Felelős/ 

Dokumen- 

tum 

 

tum 
1. 

 

2021.11.10. 

2022.07.11. 

Jászapáti Tagintézmény 

 

 

 

 

Járási szakértői 

vélemények elő- és 

elkészítése, határidők 

tartása, javaslatok 

legitimációja, 

vizsgálati 

dokumentáció, KK 

megvalósítása az 

ütemterv szerint, 

továbbítás 

szakszerűsége 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főigazgató 

helyettes 1./ 

Ellenőrzés 

jegyzőkönyve 

(megvalósult) 

2. 

 

2021.11.18. 

2022.07.11. 

Jászberényi Tagintézmény 

 

3. 

2021.12.13. 

2022.07.11. 

Karcagi Tagintézmény 

 

4. 

2021.11.30. 

2022.07.11. 

Kunhegyesi Tagintézmény 

5. 

 

2021.10.30. 

2022.07.11. 

Kunszentmártoni Tagintézmény 

6. 

 

2021.12.11. 

2022.07.11. 

Kunszentmártoni Tagintézmény 

Tiszaföldvári Telephelye 

7. 2021.11.24. 

2022.07.11. 

Mezőtúri Tagintézmény 

8. 2021.11.10. 

2022.07.11. 

Szolnoki Tagintézmény 

9. 2021.11.10. 

2022.07.11. 

Szolnoki Tagintézmény 

Újszászi Telephelye 

10. 2021.12.13. 

2022.07.11. 

Tiszafüredi Tagintézmény 

11. 2021.12.23. 

2022.07.11. 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

12. 2021.11.29. 

2022.07.11. 

 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény Fegyverneki 

Telephelye 

 

17. Főigazgató-helyettes 2. által végzett belső ellenőrzés a pedagógiai szakszolgálati 

tevékenységekre vonatkozóan, a 2021/2022. tanévben: 

Ssz. Időpontok Tagintézmény/ 

telephely 

Ellenőrzés területei 
 

Ellenőrzés 

módja 

Felelős 
 

1. 2022.05.11. Jászapáti Tagintézmény   

  

  

Online   

  

 

 

2. 2022.05.12. Jászberényi 

Tagintézmény 

Online 

3. 2022.05.13. Karcagi Tagintézmény Online 
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4. 2022.05.16. Kunhegyesi 

Tagintézmény 

Forgalmi naplók 

exportja, 

munkanaplók és 

szakmai 

dokumentáció 

ellenőrzése,  

 

minden pedagógiai 

szakszolgálati 

területen, kivéve 

szb. tevékenység 

Online  

 

 

 

  

Főig.h. 2.  

 

5. 2022.05.18. 

 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

Online 

6. 2022.05.19. Kunszentmártoni T. 

Tiszaföldvári 

Telephelye 

Online 

7. 2022.05.20. Mezőtúri 

Tagintézmény 

Online 

8. 2022.05.23. Szolnoki Tagintézmény Online 

9. 2022.05.25. 

 

Szolnoki Tagintézmény 

Újszászi Telephelye 

Online 

10. 2022.05.26. Tiszafüredi 

Tagintézmény 

Online 

11. 2022.05.27. 

 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

Online 

12. 2022.05.30. 

 

Törökszentmiklósi T. 

Fegyverneki Telephely 

Online 

13. 2022.05.30-

06.03. 

INYR-dokumentáció 

ellenőrzése: megyei és 

járási SZB tevékenység 

Csak formai! 

Online 

14. 2022.05.11. INYR ellenőrzése: PVT 

dokumentumok 

Forgalmi naplók 

exportja, 

munkanaplók és 

szakmai 

dokumentáció 

ellenőrzése 

Online, 

személyesen 

15. 2022.06.09. Munkaközösségek 

szakmai tevékenysége Meghívó, 

beszámoló 

készítése 

Szemé-

lyesen és 

dokumen-

tumok 

alapján 

 

18. A munkaközösségek működésének ellenőrzése a 2021/2022. tanévben:  

          - Teljeskörűen megvalósult. 

Ssz Munka- 

közösség 

neve 

Ellenőrzést 

végző vezető 

 

okt 

 

nov. 

 

dec. 

 

jan. 

 

febr 

 

márc 

 

ápr. 

 

máj. 

1. Korai 

fejlesztés 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

x       x 

2. SZB 

tevék. 

Ungi 

Marianna 

 x      x 

3 Nevel.  

tanács. 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

 x     

 

 x 

4. Logopé 

dia 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

 x     x  

5. Gyógy 

testnev 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

x       x 
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6. Tehetség Magyarné 

Kovács Ildikó 

 x     x  

7. IÖM Csibi E. x       x 

8. MÉM Magyarné K.I. 

– Csibi E. 

 x      x 

A vezetői belső ellenőrzésekről részletes ellenőrzési jegyzőkönyv készült, melyeket az 

érintettek megkaptak, egy példányt pedig iktatva irattárunk tárol. A vezetői belső ellenőrzések 

jegyzőkönyvei indokolt esetben előírják a vezetők számára az intézkedési tervek készítését, 

melyek a 2022/2023. tanév munkatervének részét képezik. 

 

19. 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 Mária Bernadett, Varga Judit, Szabóné Bukta 

Henrietta Éva, Szabó Judit  

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

              

Kibővítetett igazgatótanács tagjai:  

Kátainé Darók Bernadett 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 

 

Ülései: minden hónap első hétfőjén, 9:00.00-13.00-ig 

Jegyzőkönyvvezető:  Balázs Borbála pedagógiai szakszolgálati titkár  

 

Ssz Idő- 

pontok 

Üléstémák Dokumentumok Felelősök 

1. 2021. 

08.31. 

Tanévzáró-tanévnyitó értekezlet: 

2020/2021. és 2021/2022. 

Jegyzőkönyv és 

mellékletei (PPT-k) 

Jelenléti ívek 

 

Főigazgató 

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?) 

 

 

Jegyzőkönyv-

emlékeztető 

Jelenléti ív 

PPT 

EMMI segédanyagok 

Terhelésvizsgálat 

összesítő táblája 

Covid prevenciós 

szöveg 

Mért elégedettség: 5,00 

 

 

 

Főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető 
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Megbeszélés a jogszabályi 

változásokról (előzetesen 

kiküldve). Tájékoztatás a 2022. év 

nyarán az egybefüggő zárva 

tartásról. Tájékoztatás a 

szabadságok „ütemezéséről”. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Védőruhából kimaradók. Klíma 

mérés: 2021. 

3. 2021. 

09.09. 
Rendkívüli online 

igazgatótanács: óraszám 

összesítés/tervezés 

formanyomtatványának 

véleményezése, elfogadása, 

gyakorlatba ültetése. A 

szakszolgálati rendelet 

módosítására vonatkozó 

egyeztetés. 

EFOP 3.1.6 pályázat 

fenntartásáról módszertani 

beszámoló: Jászapáti 

Tagintézmény 

Jegyzőkönyv. 

Képernyőkép. 

Óraszám összesítő 

formanyomtatvány 

15/2013. (II.26.) EMMI 

rendelet módosítása és 

magyarázata (EMMI 

referens)  

Mért elégedettség: 5,00 

 
Főigazgató, 

helyettesek, 

tagintézmé - 

nyek 

igazgatói és 

telephelyek 

vezetői 

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. 

EFOP 3.1.6 pályázat 

fenntartásáról módszertani 

beszámoló: Jászberényi 

Tagintézmény. 

 

 

Jegyzőkönyv -

Emlékeztető. 

Jelenléti ív 

Elégedettségi 

kérdőívek  

 

Mért elégedettség: 5,00 

 

 
Főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető 

5. 2021. 

11.08. 

Témái:  

Aktualitások: Készpénz igénylés 

rendszere, pénzfelhasználás, 

takarékosság. HR beszámoló. 

Tájékoztatás a tankerületi 

igazgatói értekezleten 

elhangzottakról. 

Beszámoló az együttműködési 

programokról, eredményekről: 

 

 

Jegyzőkönyv -

Emlékeztető. 

Jelenléti ív 

Elégedettségi 

kérdőívek  

Mért elégedettség: 5,00 

 

 
 

 

Főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető 
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Kunhegyes, Kunszentmárton, 

Tiszaföldvár, MSZB. 

EFOP 3.1.6 pályázat 

fenntartásáról módszertani 

beszámoló: Karcagi 

Tagintézmény. 

6. 2021. 

12.13. 

Témái: A 2021. év szakmai 

sikereinek és nehézségeinek 

összegzése, karácsonyi és újévi 

gondolatok megosztása, az 

együttműködés értékei. 

EFOP 3.1.6 pályázat 

fenntartásáról módszertani 

beszámoló: Kunhegyesi 

Tagintézmény. 

 

Jegyzőkönyv -

Emlékeztető. 

Jelenléti ív 

Elégedettségi 

kérdőívek  

Mért elégedettség: 5,00 

 
 

 

 

Főigazgató 

7. 2022. 

01.10. 

Témái: Intézményi leltár (GHM), 

pénzfelhasználás. Vezetői belső 

ellenőrzések, KRÉTA- teendők, 

tájékoztatás az eredményesség 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv -

Emlékeztető. 

Jelenléti ív 

Elégedettségi 

kérdőívek  

Mért elégedettség: 5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető 

 

8. 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 

 

 

 

JNSZMPSZ 

Igazgató 

tanács tagjai 
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9. 2022. 

03.07. 

Témái: Aktualitások: Készpénz 

igénylés rendszere, 

pénzfelhasználás, takarékosság. 

HR beszámoló. Tájékoztatás a 

tankerületi igazgatói értekezleten 

elhangzottakról. 

Beszámoló az együttműködési 

programokról, eredményekről: 

Tiszafüred, Törökszentmiklós, 

Fegyvernek, MSZB. 

EFOP 3.1.6 pályázat 

fenntartásáról módszertani 

beszámoló: Szolnoki 

Tagintézmény és Újszászi 

Telephelye. 

 

Jegyzőkönyv -

Emlékeztető. 

Jelenléti ív 

Elégedettségi 

kérdőívek  

Mért elégedettség: 5,00 

 

 
Főigazgató 

10. 2022. 

04.04. 

Témái: Aktualitások: Készpénz 

határidők, gépi számlák, Leltár, 

Többletkötelezettség vállalás 

terhére megvalósított programok, 

főiskolai hallgatók gyakorlata, 

munkavédelem. Tájékoztatás a 

tankerületi igazgatói értekezleten 

elhangzottakról. Tagintézmények 

beszámolói a korai fejlesztés helyi 

programjairól (4 tagintézmény). 

EFOP 3.1.6 pályázat 

fenntartásáról módszertani 

beszámoló: Tiszafüredi 

Tagintézmény. 

 

 

Jegyzőkönyv -

Emlékeztető. 

Jelenléti ív 

Elégedettségi 

kérdőívek  

Mért elégedettség: 5,00 

 

 
 

 

Főigazgató, 

főigazgató-

helyettesek, 

gazdaság-

vezető 

 

11. 2022. 

05.02. 

Témái: Soron kívüli központi 

utasítások átadása, klíma mérés 

előkészítése, vezetői értékelés.  

Aktualitások: Készpénz határidők, 

gépi számlák, Leltár, 

Többletkötelezettség vállalás 

terhére megvalósított programok, 

főiskolai hallgatók gyakorlata, 

munkavédelem. Tájékoztatás a 

tankerületi igazgatói értekezleten 

elhangzottakról. Tagintézmények 

beszámolói a korai fejlesztés helyi 

programjairól (5 tagintézmény, 1 

telephely: Jászapáti, Jászberény, 

Karcag, Kunhegyes, 

Kunszentmárton, Tiszaföldvár). 

EFOP 3.1.6 pályázat 

fenntartásáról módszertani 

beszámoló: Törökszentmiklósi 

Tagintézmény és Fegyverneki 

Telephelye. 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv -

Emlékeztető. 

Jelenléti ív 

Elégedettségi 

kérdőívek  

Mért elégedettség: 5,00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Főigazgató 
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12. 2022. 

06.13. 

Témái: Soron kívüli központi 

utasítások átadása, klíma mérés 

előkészítése, vezetői értékelés.  

Aktualitások: Készpénz határidők, 

HR ügyek. Többletkötelezettség 

vállalás terhére megvalósított 

programok, főiskolai hallgatók 

gyakorlata, munkavédelem. 

Tájékoztatás a tankerületi 

igazgatói értekezleten 

elhangzottakról. Tagintézmények 

beszámolói a korai fejlesztés helyi 

programjairól (4 tagintézmény, 2 

telephely: Mezőtúr, Szolnok, 

Újszász, Tiszafüred, 

Törökszentmiklós, Fegyvernek). 

Korai Konferencia szervezése 

közösen. 

EFOP 3.1.6 pályázat 

fenntartásáról módszertani 

beszámoló: Székhelyintézmény-

Megyei Szakértői Bizottság. 

 

 

 

Jegyzőkönyv -

Emlékeztető. 

Jelenléti ív 

Elégedettségi 

kérdőívek 

Mért elégedettség: 4,95 

 

 

 

 
Főigazgató, 

Igazgató 

tanács tagjai 

13. 2022. 

08.31. 

Tanévzáró - Tanévnyitó ünnepi 

munkaértekezlet: 

2021/2022. és 2022/2023. 

Jegyzőkönyv és 

mellékletei (PPT-k) 

Jelenléti ívek 

 

Főigazgató 

 

20. A 2021/2022. tanévben 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) 

 

20.1 Megvalósított feladataik 

 Az intézmény szakmai munkájának irányításában közreműködés (javaslatok 

megfogalmazása).  

 Az intézmény szakmai munkájának tervezésében közreműködés (tervek készítése).  

 Az intézmény szakmai munkájának szervezésében közreműködés (rendezvények, 

programok, ülések, értekezletek).  

 A pedagógusok munkájának szakmai segítése (hospitálások, megbeszélések, eset 

elemzések).  

 Az intézmény szakmai munkájának ellenőrzésében közreműködés (összegző értékelő 

vélemények készítése).  
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 A pedagógusok szakmai munkájának véleményezése (ellenőrzéseket összegző vélemény 

készítése).  

A munkaközösségek munkájáról szóló éves beszámolót a munkaközösség-vezetők készítették. 

 

21. Az intézményi önértékelés értékelt területei a 2021/2022. tanévben 

I. Pedagógiai folyamatok területén: 

a. Tervezés: 

Elvárás: Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel.  

 

b. Megvalósítás: 

Elvárás: A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 

Elvárás: A pedagógiai szakszolgálati tevékenység szakterületenként és együttesen megfelel az 

éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. 

 

c. Értékelés: 

Elvárás: Az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, 

amely az értékelő naplóban nyomon követhető. 

Elvárás: A kliensek értékeléséről fejlesztő céllal, megállapított gyakorisággal visszacsatolnak 

a kliensnek és szüleinek/gondviselőjének. Az értékelés és visszacsatolás módja, gyakorisága és 

szükségessége a kliens állapotára, életkorára, igényeire tekintettel kerül megállapításra. 

Elvárás: Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a 

tanulságok levonása, a fejlesztések meghatározása. Ezt követően szükség esetén az intézmény 

a mérési-értékelési eredmények függvényében korrekciót végez. 

 

II. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: 

- a kliensek állapotváltozásának objektív adatai (tanulmányi eredményben vagy más 

területen azonosítható változás), 

- a kliensek teljesítmény eredményességét igazoló mutatók (tanév végi minősítési 

eredmények), értékelések, visszajelzések gyakorisága, szülőkkel, pedagógusokkal folyó 

kommunikáció rendszeressége és hatékonysága, 

- lemorzsolódási mutatók (szakszolgálati ellátásból kilépők, ajánlott szakszolgálat ellátást 

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

a tartós állapotváltozás igazolására, 

- elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, kliens), 

- a szakértői véleményekre érkezett fellebbezések száma, 

- „pszichés problémája megoldódott”, sikeres terápiák lezárása, stb. 

 

III. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció területén: 

Elvárás: A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló 

munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével 

határozzák meg. 

Elvárás: Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 

 

IV. Az intézmény külső kapcsolatai területén: 

Elvárás: Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). 
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Elvárás: A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

 

V. A pedagógiai működés feltételei területén: 

Elvárás: Az intézmény rendszeresen felméri a munkaterv megvalósításához szükséges 

infrastruktúrát, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Elvárás: Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a 

szakterületi munka humánerőforrás-szükségletéről. 

Elvárás: A humánerőforrásban bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a 

fenntartó számára. 

Elvárás: A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 

 

22. A JNSZMPSZ 2021/2022. tanévi, a pedagógiai szakszolgálati feladatellátást összesítő 

adatai, szakterületi bontásban: 

Összes ellátott: 19390 

Tagintézmény/Te

lephely 

Ko 

rai 

SZB PVT NT Logo Gyó

gy-

tesi 

Tehet-

ség-

gondo-

zás 

Iskolapszich

ológia 

Megyei Szakértői 

Bizottság 

0 1927 0 0 0 0 0 0 

PVT 0 0 5460 0 0 0 0 0 

Jászapáti 32 345 0 0 168 143 0 0 

Jászberény 33 356 0 385 345 76 23 0 

Karcag 35 340 0 175 203 129 140 0 

Kunhegyes 6 188 0 149 79 12 62 0 

Kunszentmárton 19 191 0 45 94 23 2 0 

Tiszaföldvár 12 155 0 78 87 115 34 0 

Mezőtúr 71 368 0 91 170 38 266 0 

Szolnok 35 979 0 870 562 973 535 82 

Újszász 7 107 0 196 108 64 0 0 

Tiszafüred 11 179 0 203 85 0 25 0 

Törökszentmiklós 24 218 0 309 138 137 159 0 

Fegyvernek 2 127 0 161 104 0 93 0 

Összesen: 287 5480 5460 2662 2370 1710 1339 82 

Megjegyzés: Piros = esetszám emelkedés, kék = esetszám csökkenés, fehér = esetszám 

változatlan az előző tanévhez képest 

 

Összesítő adattábla a szakértői bizottsági tevékenységről 

2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. 

Ssz. Tagintézmény/ 

telephely neve 

Behívott Megvizsgált Dokumentum 

elemzés 

alapján 

Összesen 

1. MSZB 2429 1656 271 1927 
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2. Jászapáti 261 253 92 345 

3. Jászberény 386 286 70 356 

4. Karcag 358 315 25 340 

5. Kunhegyes 191 171 17 188 

6. Kunszentmárton  179 168 23 191 

7. Tiszaföldvár 157 155 0 155 

8. Mezőtúr 358 341 27 368 

9. Szolnok 1276 923 56 979 

10. Újszász 143 101 6 107 

11. Tiszafüred 178 176 3 179 

12. Törökszentmiklós 218 211 7 218 

11. Fegyvernek 138 122 5 127 

 Összesen: 6272 4878 602 5480 

Megjegyzés: Piros = esetszám emelkedés, kék = esetszám csökkenés az előző tanévhez képest. 

 

23. A beavatkozások eredményességének mérése, intézményi eredmények: 

Az intézményben évente, kijelölt időintervallumban mérjük a pedagógiai szakszolgálati 

beavatkozások (terápiák / fejlesztések) eredményességét, hatékonyságát, regisztráljuk az 

állapot javulást, stagnálást, esetenként a romlást is, és a Mérési Kézikönyvünkben 

meghatározott paramétereknek való meg nem felelés esetén előírjuk intézkedési terv készítését, 

hogy tudatossá váljon a korrekciós folyamat, így alapozva a hatékonyságot. Az intézményi 

eredményesség-mérés (azaz a beavatkozások eredményességének mérése) a JNSZMPSZ 

szabályozott folyamata, mely a JNSZMPSZ Mérési Kézikönyve előírásai alapján valósul meg.  

 

Korai fejlesztés: 

 
182 fő. Ebből -9,8%; + 90,2 % A mért eredmények alapján intézményi szintű intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 

 

 Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 3 15 67 90 9 

% 1,6 8,2 36,4 49,4 4,9 

 

 

1,6% 8,2%

36,4%48,9%

4,9%

JNSZMPSZ 
Korai fejlesztés

Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen javult Tünetmentes
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Logopédia ellátás:  

 
1789 fő. Ebből -9,05%; + 90,95 % A mért eredmények alapján intézményi szintű intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 31 131 526 592 509 

% 1,73 7,32 29,40 33,09 28,45 

Nevelési tanácsadás:  

 
2080 fő. - 6,09%; + 93,91 % A mért eredmények alapján intézményi szintű intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 32 95 516 733 704 

% 1,53 4,56 24,80 35,24 33,84 

 

Gyógytestnevelés:  

1,7%7,3%

29,4%

33,1%

28,5%

JNSZMPSZ
Logopédiai ellátás

Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen javult Tünetmentes

1,5%4,6%

24,8%

35,2%

33,8%

JNSZMPSZ
Nevelési tanácsadás

Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen javult Tünetmentes
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1526 fő. Ebből -27,84 %; +72,16 % A mért eredmények alapján intézményi szintű 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 42 383 418 290 393 

% 2,75 25,09 27,39 19 25,75 

 

Szakértői bizottsági tevékenység: 

 
 472 fő. Ebből – 18%; + 82 % A mért eredmények alapján intézményi szintű intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 

 Nem készült el Elkészült 

Fő 85 387 

% 18 82 

*A gyógytestnevelés tevékenységre intézményi szinten is fokozott figyelmet kell fordítani (27,84%!) 

A beavatkozásik eredményességének intézményi szintű elemzése alapján elmondható, hogy a 

folyamatok beértek, intézményi szintű intézkedési terv készítésére egyetlen mért területen sincs 

szükség (intézkedési tervek csak tagintézményi / telephelyi szinten készülnek). A „Nem javult” 

és „Keveset javult” kategóriába eső kliensek összesített aránya nem éri el a 30 %-ot (MÉM 

Kézikönyv, 8.o.).  

 

 

 

 

2,8%

25,1%

27,4%

19,0%

25,8%

JNSZMPSZ
Gyógytestnevelés

Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen javult Tünetmentes

18,0%

82,0%

JNSZMPSZ
Szakértői bizottsági tevékenység

Nem készült el Elkészült



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 32 

 

 

24. A partneri elégedettség-mérés eredményei: 

A mérés ideje: 2022. március 21-április 20. 

 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (intézmények) 
Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás 

Partnerközpontú 

szemlélet 

Gyermekközpon-

túság 

Problémakezelés 

(szociális 

érzékenység, 

segítőkészség) és 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, szakszerű, 

hasznos) 

Adott gyermek 

szakszolgálati 

ellátásával 

kapcsolatos 

tájékoztatás 

3,883 3,778 3,889 3,861 3,750 

 
 

Tagintézmény 
Beérkezett 

Kérdőív 

Jászapáti Tagintézmény 1 

Jászberényi Tagintézmény 0 

Karcagi Tagintézmény 7 

Kunhegyesi Tagintézmény 7 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 
0 

Tiszaföldvári Telephely 0 

Mezőtúri Tagintézmény 4 

Szolnoki Tagintézmény 9 

Újszászi Telephely 4 

Tiszafüredi Tagintézmény 1 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 
0 

Fegyverneki Telephely 3 

Összesen 36 

 

A partneri (intézményi) elégedettség-mérés eredményei alapján intézményi szintű 

intézkedési terv készítésére szükség nincs.  

 

 

 

 

3,833 3,778
3,889 3,861

3,750

Elérhetőség, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet

Gyermekközpontúság

Problémakezelés (szociális érzékenység, segítőkészség)

és szakmai segítségnyújtás (aktuális, szakszerű,

hasznos)

Adott gyermek szakszolgálati ellátásával kapcsolatos

tájékoztatás

1

7

7

4

9

4

1
3

Jászapáti Tagintézmény Jászberényi Tagintézmény

Karcagi Tagintézmény Kunhegyesi Tagintézmény

Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely

Mezőtúri Tagintézmény Szolnoki Tagintézmény

Újszászi Telephely Tiszafüredi Tagintézmény

Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely
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Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (szülők) 
Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátására 

vonatkozóan 

részletes és érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

A szakszolgálat 

felszereltsége és 

komfortja megfelel 

az igényeinknek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai szükség 

esetén más 

szakemberekkel 

konzultálnak, 

segítséget kérnek 

gyermekem 

érdekében. 

A szakember 

szülőkkel való 

kommunikációja 

érthető, 

együttműködésre 

való törekvés 

jellemzi. 

A fejlesztő 

szakember 

értékelése, 

visszajelzései 

rendszeresek, 

aktuálisak és 

segítők. 

3,965 3,846 3,909 3,972 3,979 

 
 

Tagintézmény 
Beérkezett 

Kérdőív 

Jászapáti Tagintézmény 11 

Jászberényi 

Tagintézmény 
10 

Karcagi Tagintézmény 30 

Kunhegyesi 

Tagintézmény 
6 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 
6 

Tiszaföldvári Telephely 6 

Mezőtúri Tagintézmény 23 

Szolnoki Tagintézmény 30 

Újszászi Telephely 3 

Tiszafüredi Tagintézmény 5 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 
11 

Fegyverneki Telephely 2 

Összesen 143 

 

3,965
3,846 3,909 3,972

3,979

Gyermekem szakszolgálati ellátására

vonatkozóan részletes és érthető

tájékoztatást kaptam.

A szakszolgálat felszereltsége és komfortja

megfelel az igényeinknek.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai

szükség esetén más szakemberekkel

konzultálnak, segítséget kérnek gyermekem

érdekében.

A szakember szülőkkel való

kommunikációja érthető, együttműködésre

való törekvés jellemzi.

A fejlesztő szakember értékelése,

visszajelzései rendszeresek, aktuálisak és

segítők.

11

10

30

6
6

623

30

3
5

11 2

Jászapáti Tagintézmény Jászberényi Tagintézmény

Karcagi Tagintézmény Kunhegyesi Tagintézmény

Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely

Mezőtúri Tagintézmény Szolnoki Tagintézmény

Újszászi Telephely Tiszafüredi Tagintézmény

Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely
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A partneri (szülői) elégedettség-mérés eredményei alapján intézményi szintű intézkedési 

terv készítésére szükség nincs.  

 

Az ágazatközi együttműködésben részt vevő intézmények köréből összesen 36 intézmény 

töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. A legtöbb kérdőív a Szolnoki (9), a Karcagi (7) és a 

Kunhegyesi Tagintézményben (7) került kitöltésre. 

A beérkezett kérdőívek megyei szintű összesítése alapján megállapítható, hogy a valamennyi 

értékelt szempontra 3,5 fölötti értékelést adtak a válaszadó intézmények, vagyis az értékelt 

szempontok között markáns eltérés nem tapasztalható. A legmagasabb értékelést a 

gyógypedagógiai tanácsadás és korai fejlesztés, gondozás szolgáltatás terén tapasztalt 

gyermekközpontúság és a problémakezelés kapott megyei szinten. Relatíve alacsonyabb 

elégedettség mutatkozik a partnerközpontú szemlélet érvényesülése és az adott gyermek 

szakszolgálati ellátásával kapcsolatos tájékoztatás terén, de még ez az érték is a maximális 4-

hez közeli. 

A gyermekek szülei közül összesen 143 szülő töltötte ki az elégedettségi kérdőívet. A legtöbb 

kérdőív a Szolnoki (30), Karcagi (30) és a Mezőtúri Tagintézményben (23) került kitöltésre. 

A beérkezett kérdőívek megyei szintű összesítése alapján megállapítható, hogy a valamennyi 

értékelt szempontra 4-hez közeli értékelést adtak a válaszadók, vagyis az értékelt szempontok 

között markáns eltérés nem tapasztalható. A legmagasabb értékelést a szakemberek szülőkkel 

való kommunikációja és együttműködése, valamint a szülők felé történő visszajelzései kaptak. 

Relatíve alacsonyabb elégedettség mutatkozik a szakszolgálat felszereltsége, komfortja 

tekintetében, de még ez az érték is a maximális 4-hez közeli. 

Összegezve elmondható, hogy megyei szinten a gyógypedagógiai tanácsadás és korai 

fejlesztés, gondozás terén az ágazatközi szakmai együttműködés vonatkozásában mért 

elégedettség mértéke magas, 3,83 az öt szempont átlagos értékelése. Megyei szinten a 

gyógypedagógiai tanácsadás és korai fejlesztés, gondozás terén mért szülői elégedettség 

mértéke magas, 3,93 az öt szempont átlagos értékelése. 

 

Logopédiai ellátás (intézmények) 

A 

szakszolgá

lat 

szakember

einek 

szemlélete, 

tevékenysé

gei 

gyermekk

özpontúak. 

A 

foglalkozá

sok 

hozzájárul

nak a 

gyermek 

fejlődéséh

ez. 

A 

gyermekek 

szívesen 

vesznek 

részt a 

foglalkozá

son. 

Intézmény

ünk 

megfelelő 

útmutatást 

kap a 

szakember

től a 

gyermek 

problémáj

ának 

A 

szakember 

törekszik a 

szülőkkel 

való 

együttműk

ödésre. 

A 

szakember 

igény 

esetén 

elérhető, 

kérdésekre 

válaszol, 

segít. 

Megfelelő a 

tájékoztatás a 

szakszolgálat 

által nyújtott 

szolgáltatásokról 

3,968 3,984 3,919 3,823 3,823 3,935 3,919 
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3,968 3,984 3,919 3,823 3,823 3,935 3,919

A szakszolgálat szakembereinek szemlélete, tevékenységei gyermekközpontúak.

A foglalkozások hozzájárulnak a gyermek fejlődéséhez.

A gyermekek szívesen vesznek részt a foglalkozáson.

Intézményünk megfelelő útmutatást kap a szakembertől a gyermek problémájának

A szakember törekszik a szülőkkel való együttműködésre.

A szakember igény esetén elérhető, kérdésekre válaszol, segít.

Megfelelő a tájékoztatás a szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról.

Tagintézmény 
Beérkezett 

Kérdőív 

Jászapáti Tagintézmény 7 

Jászberényi Tagintézmény 5 

Karcagi Tagintézmény 4 

Kunhegyesi Tagintézmény 5 

Kunszentmártoni Tagintézmény 5 

Tiszaföldvári Telephely 2 

Mezőtúri Tagintézmény 5 

Szolnoki Tagintézmény 6 

Újszászi Telephely 3 

Tiszafüredi Tagintézmény 5 

Törökszentmiklósi Tagintézmény 12 

Fegyverneki Telephely 3 

Összesen 62 

7

5

4

5

5

7
5

6

3

12

3

Jászapáti Tagintézmény Jászberényi Tagintézmény

Karcagi Tagintézmény Kunhegyesi Tagintézmény

Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely

Mezőtúri Tagintézmény Szolnoki Tagintézmény

Újszászi Telephely Tiszafüredi Tagintézmény

Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely

7

5

4

5

5

2

563

5

12

3

Jászapáti Tagintézmény Jászberényi Tagintézmény

Karcagi Tagintézmény Kunhegyesi Tagintézmény

Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely

Mezőtúri Tagintézmény Szolnoki Tagintézmény

Újszászi Telephely Tiszafüredi Tagintézmény

Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely
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A partneri (intézményi) elégedettség-mérés eredményei alapján intézményi szintű 

intézkedési terv készítésére szükség nincs.  

 
Logopédiai ellátás (szülők) 

Megfelelő 

tájékoztatást kaptam 

a logopédiai 

szolgáltatásokról. 

Tájékoztatást 

kaptam a 

gyermekem részére 

nyújtott logopédiai 

ellátásról. 

A szakember igény 

esetén elérhető, 

kérdéseimre 

válaszol, segít. 

A foglalkozások 

hozzájárulnak a 

gyermekem 

fejlődéséhez. 

Megfelelő segítséget 

kapok 

gyermekemmel való 

otthoni 

gyakorláshoz. 

3,870 3,887 3,896 3,916 3,898 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partneri (intézményi) elégedettség-mérés eredményei alapján intézményi szintű 

intézkedési terv készítésére szükség nincs.  

3,870 3,887 3,896 3,916 3,898

Megfelelő tájékoztatást kaptam a logopédiai szolgáltatásokról.

Tájékoztatást kaptam a gyermekem részére nyújtott logopédiai  ellátásról.

A szakember igény esetén elérhető, kérdéseimre válaszol, segít.

A foglalkozások hozzájárulnak a gyermekem fejlődéséhez.

Megfelelő segítséget kapok gyermekemmel való otthoni gyakorláshoz.

Tagintézmény 
Beérkezett 

Kérdőív 

Jászapáti Tagintézmény 69 

Jászberényi 

Tagintézmény 
119 

Karcagi Tagintézmény 118 

Kunhegyesi 

Tagintézmény 
127 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 
46 

Tiszaföldvári Telephely 69 

Mezőtúri Tagintézmény 142 

Szolnoki Tagintézmény 49 

Újszászi Telephely 39 

Tiszafüredi Tagintézmény 41 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 
76 

Fegyverneki Telephely 97 

Összesen 992 

69

119

118

127

4669

142

49

39

41

76

97

Jászapáti Tagintézmény Jászberényi Tagintézmény

Karcagi Tagintézmény Kunhegyesi Tagintézmény

Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely

Mezőtúri Tagintézmény Szolnoki Tagintézmény

Újszászi Telephely Tiszafüredi Tagintézmény

Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely
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A 2021/2022. évben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által végzett 

elégedettség mérés a logopédia területén összintézményi szinten a következő eredményeket 

mutatja. 

Az intézmények számára készült kérdőíveket az óvodák többsége visszaküldte. Kivétel egy 

tagintézmény, melynél intézményi visszajelzés nem érkezett. A tagintézmények és telephelyek 

számadatai többnyire valósághűen tükrözik az ellátási terület nagyságát. A beérkezett 

kérdőívek száma lehetővé teszi a reális értékelést. Az intézmények válaszaiból egyértelműen 

kiolvasható, hogy a logopédiai tevékenységben végzett munkával meg vannak elégedve. 

Kiemelendő a gyermekközpontúság, a fejlődéshez való hozzájárulás és a szakemberek által 

nyújtott segítségadás. A szülőkkel való együttműködés – bár magas érték- a többi kérdéshez 

viszonyítva alacsonyabb értéket mutat. Ennek oka, hogy ebben az évben a járványhelyzet miatt 

kevesebb lehetőség volt a szülőkkel való személyes találkozásra. 

Mindezek ellenére az elégedettséget mérő kérdőív logopédiai ellátás tevékenységre 

vonatkozóan szülők részére a legnagyobb számban érkezett vissza a mért területek közül. 

A szülők szinte egyöntetűen úgy látják, a logopédiai foglalkozások hozzájárulnak a gyermekük 

fejlődéséhez. Pozitívan értékelik a szakemberek által otthoni gyakorláshoz való 

segítségnyújtást és a felmerülő kérdéseikre kapott válaszokat. Az intézményi kérdőívekkel 

összecseng, hogy a közvetlen, folyamatos konzultációt hiányolták a szülők. Emiatt kissé 

alacsonyabb értékek láthatók ezen kérdések mutatóinál. 

Összességében elmondható, hogy a logopédiai szolgáltatást minden érintett pozitívan értékelte, 

elismerve a magas szintű szakmai tevékenységet összintézményi szinten. A következő időkben 

a lehetőségekhez mérten a kapcsolattartást, kommunikációt kell előtérbe helyezni az eddig jól 

bevált gyakorlat mellett. 

 

Nevelési tanácsadás (intézmények) 

Mennyire 

elégedettek az 

adott 

szakszolgálati 

tagintézményb

en végzett 

nevelési 

tanácsadás 

szakterülettel 

kapcsolatos 

tájékoztatással, 

információára

mlással? 

Mennyire ítélik 

hasznosnak a 

nevelési 

tanácsadásban 

részesült 

gyermekek 

fejlődése 

szempontjából a 

kapott 

segítséget? 

Kérjük, jelölje 

meg, mennyire 

elégedettek a 

nevelési 

tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó 

kollégákkal 

kapcsolatosan 

az alábbiak 

terén: 

Elérhetőség, 

kapcsolatfelvéte

l és 

kapcsolattartás 

Kérjük, jelölje 

meg, mennyire 

elégedettek a 

nevelési 

tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó 

kollégákkal 

kapcsolatosan 

az alábbiak 

terén: 

Gyermekközpo

ntúság 

Kérjük, jelölje 

meg, mennyire 

elégedettek a 

nevelési 

tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó 

kollégákkal 

kapcsolatosan 

az alábbiak 

terén: 

Problémakezelé

s, szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, gyors, 

hasznos, 

innovatív) 

3,76 3,65 3,86 3,82 3,73 
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A partneri (intézményi) elégedettség-mérés eredményei alapján intézményi szintű 

intézkedési terv készítésére szükség nincs.  

 
Nevelési tanácsadás (szülők) 

Gyermekem 

szakszolgálati ellátásáról 

megfelelően részletes és 

érthető tájékoztatást 

kaptam. 

Gyermekem fejlődése 

szempontjából 

hasznosnak bizonyult a 

kapott segítség. 

A pedagógiai 

szakszolgálat munkatársai 

szükség esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, 

gyermekorvos, 

családgondozó, 

gyermekpszichiáter stb.) 

konzultálnak, segítséget 

kérnek gyermekem 

érdekében. 

A szakember igény esetén 

elérhető, kérdéseimre 

válaszol, problémáimat 

meg lehet vele beszélni. 

3,96 3,95 3,84 3,96 

 

3,96 3,95 3,84 3,96

Gyermekem szakszolgálati ellátásáról megfelelően részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

Gyermekem fejlődése szempontjából hasznosnak bizonyult a kapott segítség.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel (pedagógus, óvónő, gyermekorvos, családgondozó, gyermekpszichiáter stb.)

konzultálnak, segítséget kérnek gyermekem érdekében.

A szakember igény esetén elérhető, kérdéseimre válaszol, problémáimat meg lehet vele beszélni.

Tagintézmény 
Beérkezett 

Kérdőív 

Jászapáti Tagintézmény 0 

Jászberényi 

Tagintézmény 
17 

Karcagi Tagintézmény 7 

Kunhegyesi Tagintézmény 7 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 
3 

Tiszaföldvári Telephely 3 

Mezőtúri Tagintézmény 8 

Szolnoki Tagintézmény 21 

Újszászi Telephely 4 

Tiszafüredi Tagintézmény 16 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 
13 

Fegyverneki Telephely 3 

Összesen 102 

17

7

7

3
3

8
21

4

16

13
3

Jászapáti Tagintézmény Jászberényi Tagintézmény

Karcagi Tagintézmény Kunhegyesi Tagintézmény

Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely

Mezőtúri Tagintézmény Szolnoki Tagintézmény

Újszászi Telephely Tiszafüredi Tagintézmény

Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely
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Tagintézmény 
Beérkezett 

Kérdőív 

Jászapáti Tagintézmény 0 

Jászberényi Tagintézmény 85 

Karcagi Tagintézmény 96 

Kunhegyesi Tagintézmény 116 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 
15 

Tiszaföldvári Telephely 33 

Mezőtúri Tagintézmény 67 

Szolnoki Tagintézmény 93 

Újszászi Telephely 58 

Tiszafüredi Tagintézmény 63 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 
122 

Fegyverneki Telephely 121 

Összesen 869 

A partneri (szülői) elégedettség-mérés eredményei alapján intézményi szintű intézkedési 

terv készítésére szükség nincs.  

 
Nevelési tanácsadás (tanulók) 

A szakember 

bizalmas, nyugodt, 

kölcsönös 

elfogadáson alapuló 

légkört alakított ki. 

A szakember 

igyekezett felkelteni 

és fenntartani az 

érdeklődésemet. 

A foglalkozások 

során a 

visszajelzések 

egyértelműek, 

érthetők voltak. 

A foglalkozásokon a 

problémámnak, 

helyzetemnek 

megfelelő 

segítségnyújtást 

kaptam. 

A foglalkozások 

segítettek abban, 

hogy a mindennapi 

élethelyzetekben 

képes legyek tovább 

fejlődni. 

3,94 3,92 3,86 3,82 3,67 

 
Tagintézmény 

Beérkezett 

Kérdőív 

3,94 3,92 3,86 3,82
3,67

A szakember bizalmas, nyugodt, kölcsönös elfogadáson alapuló légkört alakított ki.

A szakember igyekezett felkelteni és fenntartani az érdeklődésemet.

A foglalkozások során a visszajelzések egyértelműek, érthetők voltak.

A foglalkozásokon a problémámnak, helyzetemnek megfelelő segítségnyújtást kaptam.

A foglalkozások segítettek abban, hogy a mindennapi élethelyzetekben képes legyek tovább fejlődni.

85

96

116

15

33
6793

58

63

122

121

Jászberényi Tagintézmény Karcagi Tagintézmény

Kunhegyesi Tagintézmény Kunszentmártoni Tagintézmény

Tiszaföldvári Telephely Mezőtúri Tagintézmény

Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely

Tiszafüredi Tagintézmény Törökszentmiklósi Tagintézmény

Fegyverneki Telephely
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Jászapáti Tagintézmény 0 

Jászberényi Tagintézmény 5 

Karcagi Tagintézmény 2 

Kunhegyesi Tagintézmény 3 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 
2 

Tiszaföldvári Telephely 0 

Mezőtúri Tagintézmény 6 

Szolnoki Tagintézmény 17 

Újszászi Telephely 1 

Tiszafüredi Tagintézmény 5 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 
9 

Fegyverneki Telephely 1 

Összesen 51 

 

A partneri (tanulói) elégedettség-mérés eredményei alapján intézményi szintű intézkedési 

terv készítésére szükség nincs.  

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeihez összesen 102 

db kitöltött kérdőív érkezett vissza a megyében található partnerintézményektől a nevelési 

tanácsadás területére vonatkozóan. A tagintézmények között viszonylag nagy a szórás a 

beérkezett kérdőívek számának tekintetében (3 – 21), megyeszékhelyi adottságainak, illetve a 

járásban található több intézménynek köszönhetően a Szolnoki Tagintézmény kapta vissza a 

legtöbb kérdőívet. Az eredmények meglehetősen konzisztensek, az ötfokú skálán 3,65 és 3,86 

között helyezkednek el az egyes szempontok szerint, ami összességében jó eredményt sugall. 

Erősségnek mutatkozik az elérhetőség, a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás (3,86), míg az 

intézmények részéről a legalacsonyabb értékelés a nevelési tanácsadásban résztvevő 

gyermekek fejlődése szempontjából kapott segítség hasznosságára érkezett (3,65), ami bár 

önmagában jó eredmény, iránymutató a jövőre nézve. A tájékoztatással, illetve az 

információáramlással való elégedettség (3,76), a gyermekközpontúság (3,82), valamint a 

problémakezelés, segítségnyújtás (3,73) átlagértékei ugyancsak jónak számítanak, teret hagyva 

a fejlődésnek. 

A tagintézményekhez összesen 869 szülői kérdőív érkezett be a nevelési tanácsadás 

tevékenységre vonatkozóan. Nagy a szórás a beérkezett kérdőívek számában (15 – 122) a 

tagintézményeket tekintve, a Törökszentmiklósi Tagintézmény kapta vissza a legtöbb 

kérdőívet. Az eredmények stabilnak mondhatók, az ötfokú skálán 4-es érték körüli 

átlagpontszámok láthatóak a különböző skálák mentén (3,84 – 3,96). A legmagasabb értékelést 

a megfelelően részletes és érthető tájékoztatás nyújtása, illetve a szakember elérhetősége, 

válaszkészsége kapta. Fejlesztendő területként a gyermekekkel foglalkozó különböző 

szakemberek felkeresése mutatkozik. A gyermekek által kapott segítség hasznosságának 

értékelése (3,95) a szülők részéről minimális mértékben különbözik a legmagasabb értéket kapó 

tételektől. Összességében elmondható, a szülők elégedettek a nevelési tanácsadás 

tevékenységével a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményein 

belül. 

A 13 évet betöltött tanulók által beküldött kérdőívek száma összesen 51 az egész Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatra vonatkozóan, a tagintézmények közötti megoszlás 

0, illetve 17 között alakult. A mennyiség viszonylatában a legtöbb tanulók részére szóló 

elégedettséget mérő kérdőív a Szolnoki Tagintézményhez érkezett be. Tekintve az 

eredményeket, megállapítható, hogy a nevelési tanácsadás tevékenységével elégedettek a 13 
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2

6

17

1

5

9

1

Jászapáti Tagintézmény Jászberényi Tagintézmény

Karcagi Tagintézmény Kunhegyesi Tagintézmény

Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephely

Mezőtúri Tagintézmény Szolnoki Tagintézmény

Újszászi Telephely Tiszafüredi Tagintézmény

Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely
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évet betöltött tanulók. A legmagasabb értéket (3,94) a bizalmas, nyugodt, kölcsönös 

elfogadáson alapuló légkör kialakítása kapta. A mindennapi élethelyzetekben történő fejlődés 

képessége bír a legalacsonyabb értékkel (3,67) a tanulók részéről, mely rávilágíthat arra, a 

szakemberek által nyújtott tudást mennyire tudják hasznosítani a hétköznapokban a diákok, 

illetve szubjektíven mennyire érzik hasznosnak azt. Az érdeklődés felkeltése és fenntartása 

(3,92), a visszajelzések egyértelműsége (3,86), illetve a problémának, helyzetnek megfelelő 

segítségnyújtás (3,82) szintén jó értéket mutat az ötfokú skálán. 

 

Összegzés: A partneri elégedettség-mérés (intézményi, szülői, kliensi) eredményei alapján 

intézményi intézkedési terv készítésére szükség nincs, mivel a szolgáltatásra vonatkozó 

elégedetlenség nem éri el a 3.2 értéket (MÉM Kézikönyv 11.o.). A partnerek elégedettek 

az intézmény szolgáltatásainak színvonalával.  

 

 

II. Székhelyintézmény beszámolója 

Csibi Enikő 

főigazgató 

 

 

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

gazdasági-pénzügyi és humánerőforrás-gondozás 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 működött a Megyei Szakértői Bizottság, illetve itt folytatta 

tevékenységét a Megyei Pályaválasztási Tanácsadó. 

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

kérdésekkel gazdasági irodavezető és pénzügyi ügyintéző foglalkozott. Rendszergazda 

felügyelte az informatikai eszközpark működését, intézményi műszaki ügyintéző, intézményi 

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

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

illetve a karbantartási feladatokat (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 épületek gondozásának felügyeletét. A 

székhelyintézmény munkatársai tervezetten havonta, a gyakorlatban pedig szükség szerint 

tartották munkacsoport értekezletüket, tartalmukat, prioritásaikat az aktualitások feldolgozása 

töltötte ki. 

 

A Székhelyintézmény Főigazgatóságának személyi feltételei a tanév elején 

Szak Fő 

Székhelyintézmény-vezető 1 

Gazdasági dolgozó 2 

HR dogozó 2 

Szakszolgálati titkár 1 

Informatikus / rendszergazda 1 

Kisegítő dolgozó (gondnok) 1 

Kisegítő dolgozó  1 
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Ssz.    Idő- 

pontok 

Ülések témái 

Főigazgatóság 

Felelős, 

dokumentum 

 

Megvalósulás 

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. 

 

Főigazgató 

Jelenléti ív 

Emlékeztető 

 

 

 

Megvalósult. 

2. 2021. 

10.11. 

Szeptemberi és októberi beszámolók: 

Aktuális HR ügyek, pénzügyek, szakmai 

ügyek, műszak beszámolója: sikerek és 

nehézségek. 

 

 

Főigazgató 

Jelenléti ív. 

Emlékeztető 

 

Megvalósult. 

3. 2021. 

11.15. 

Novemberi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak 

beszámolója. 

Decemberi ügyek közös előkészítése. 

 

 

 

 

Főigazgató 

Jelenléti ív. 

Emlékeztető 

 

Megvalósult. 

4. 2021. 

12.14. 

Decemberi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak 

beszámolója: sikerek és nehézségek. 

Karácsony ünneplése. 

 

 

 

 

 

Főigazgató 

Jelenléti ív. 

Emlékeztető 

 

 

Megvalósult. 

5. 2022. 

01.17. 

Januári beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak 

beszámolója: sikerek, nehézségek 

Februári ügyek közös előkészítése. 

 

 

 

 

Főigazgató 

Jelenléti ív. 

Emlékeztető 

 

 

Megvalósult. 

 

6. 

2022. 

02.14. 

 

Februári beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak 

beszámolója: sikerek, nehézségek. 

Márciusi ügyek közös előkészítése. 

 

 

 

 

 

Főigazgató 

Jelenléti ív. 

Emlékeztető 

 

 

 

Megvalósult. 

7. 2022. 

03.14. 

Márciusi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak 

beszámolója: sikerek, nehézségek. 

Áprilisi ügyek közös előkészítése. 

 

 

 

 

 

Főigazgató 

Jelenléti ív. 

Emlékeztető 

 

Megvalósult. 

8. 2022. 

04.11. 

Áprilisi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak 

beszámolója: sikerek, nehézségek. 

Májusi ügyek közös előkészítése. 

 

Főigazgató 

Jelenléti ív. 

Emlékeztető 

 

Megvalósult. 

9. 2022. 

05.16. 

Májusi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak 

beszámolója: sikerek, nehézségek. 

Júniusi ügyek közös előkészítése. 

 

. 

 

Főigazgató 

Jelenléti ív. 

Emlékeztető 

 

Megvalósult. 
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10. 2022. 

06.15. 

Júniusi beszámolók: Aktuális HR ügyek, 

pénzügyek, szakmai ügyek, műszak 

beszámolója: sikerek, nehézségek. 

Közös ünnepünk: Május Hónap Dolgozója – 

díj. 

Nyári szakterületi feladatok ütemterveinek 

közös előkészítése.  

Tanévzáró, és beszámolók paramétereinek, 

megbeszélése, kiadása. A dokumentumok 

elkészítése. 

Tanévzáró szakmai és pénzügyi előkészítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főigazgató 

Jelenléti ív.  

Emlékeztető 

 

 

Megvalósult. 
 

11. 2022. 

08.29. 

Tanévzáró értekezlet dokumentumainak 

elkészítése, leadása. 

Tanévzáró - Tanévnyitó szakmai és pénzügyi 

előkészítése, feladatok megosztása, felelősök 

kijelölése. 

 

Főigazgató 

Jelenléti ív.  

Emlékeztető 

 

Megvalósult. 

 

Kiemelt és sikeresen megvalósított feladatok a 2021/2022. tanévben 

Ssz. Feladatok Felelős Dokumen 

tum 

Megvalósu

lás 

1. Az Intézmény Munka-, Tűz- és Balesetvédelmi 

Szabályzatában előírt kötelezettségeknek való 

megfelelés folyamatos ellenőrzése, intézkedések 

kezdeményezése a hiányosságok pótlására, az 

esetleges szabálytalanságok korrekciójára 

vonatkozóan 

 

 

 

 

 

 

 Csibi Enikő,  

Balázs 

Zoltán  

Intézkedési 

Terv 

megvalósítá

si napló 

bejegyzései  

 

 

Megvaló -  

sult. 

2.  Intézményi szabályzatok felülvizsgálata, 

szakszerűségük havi ellenőrzése 

Magyarné 

Kovács 

Ildikó, 

Csibi Enikő 

Korrigált 

dokumentu

mok 

 

 

Megvaló -  

sult. 

3. Az Integrált Nyomonkövető Rendszer 

Tagintézményekben történő vezetésének 

segítése, annak ellenőrzése, korrekcióra 

vonatkozó javaslattétel. 

 

 

Magyarné 

Kovács 

Ildikó  

 

Jegyzőkönyv 

 

Megvaló -  

sult. 

4.  HR folyamatok ellenőrzése, KIR feltöltés 

ellenőrzése 

Magyarné 

Kovács 

Ildikó 

Jelenléti ív. 

Jegyzőkönyv 

Emlékeztető 

Megvaló -  

sult. 

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. 

 

 

 

 

Csibi Enikő 

 

 

 

 

Rerndszere -  

sen 

ellenőrzött, 

aláírt 

dokumentu - 

mok  

 

 

 

 

Megvaló -  

sult. 
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Informatikus, intézményi rendszergazda 2021/2022. tanévben realizált feladatai 

A feladatellátás keretében a rendszergazda biztosította a Székhelyintézmény Főigazgatóság, 

Megyei Szakértői Bizottság, Megyei Pályaválasztási Tanácsadó, Tagintézmények és 

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

szerinti fejlesztések, bővítések kezdeményezését. Rendszeresen biztonsági mentéseket végzett. 

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

segítségnyújtást biztosított a tanév során, folyamatosan. Az intézményi honlapot rendszeresen 

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

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

kérésére arculati megújításokat végzett a honlapon, különös tekintettel az évszak váltásokra. 

 

Ssz Feladatok Határidők Felelős  

1. 

Informatikai segítségnyújtás a főigazgatóság 

munkacsoportjai és a 

tagintézmények/telephelyek felé. 

Ciklikus, 

aktuális 

problémákr

a reagálva  

rendszer 

gazda 

 

Megvaló -  

sult. 

2. 

A főigazgatóságon és a tagintézményeknél 

/telephelyeknél az informatikai eszközök 

javítása, karbantartása. 

Ciklikus, 

aktuális 

problémákr

a reagálva  

rendszer-

gazda 

 

Megvaló -  

sult. 

3. 

Rendezvényeken, ideértve az online 

értekezleteket is, informatikai 

segítségnyújtás. 

 

Alkalman - 

ként, soron 

kívül  

rendszer-

gazda 
Megvaló -  

sult. 

4. 

Oktatási Hivatal oldalára önértékelések, 

továbbképzések felvitele. 

Ciklikus, a 

munkaterv 

és a 

feladatok 

megvalósítá

sa szerint. 

 

 

rendszer-

gazda 

 

 

Megvaló -  

sult. 

5. 
Intézményi honlap karbantartása, új elemek 

és beszámolók feltöltése. 

Folyamatos rendszer-

gazda 
Megvaló -  

sult. 

6. 

Tervezett, meghatározott területeken történő 

partneri elégedettség-mérések kérdőívezése, 

eredmények összegzése. 

2022. 

május-

június 

hónapban  

 

rendszer-

gazda 

 

Megvaló -  

sult. 

7. 

Számítógépes hálózat felügyelete és 

ellenőrzése a főigazgatóságon és a 

tagintézményekben/telephelyeken.  

Folyamatos rendszer-

gazda 
Megvaló -  

sult. 

8.  

Kisebb informatikai beszerzések tervezése, a 

beszerzésben való részvétel a helyi, soron 

kívüli, előre nem tervezhető javítások 

megvalósítása érdekében. 

Folyamatos rendszer-

gazda 
Megvaló -  

sult. 
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II.1 Gazdasági-HR Műszaki Csoport  

Dr. Farkasné Berkes Kitti  

irodavezető 

 

 

A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 2021/2022. tanévre vonatkozóan a Gazdasági-HR-Műszaki 

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

összegzése. 

 

1. Költségvetés:  

 

1.1 Személyi kiadások 

 A 2022. évre vonatkozó költségvetésünket a Szolnoki Tankerületi Központ készítette el 

2022. év elején. Az egyes személyekre vonatkozó különleges eseteket a tankerület 

referensével átbeszéltük, azokat figyelembe véve tervezték a személyi kiadásokat.  

 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 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. Két fő minősítő 

vizsgája maradt függőben 2021. évben, azonban a mindkét jelölt visszalépett 2022. 

évben, mivel mesterfokozatot céloztak meg, a következő évben jelentkezésük nem lesz 

kötelező.  

 

A főállású pedagógusok megoszlása 2022.08.31. 

Megnevezés Betöltött státusz Ebből gyesen 

Pszichológus  30 5 

Gyógypedagógus 44 2 

Logopédus 30 1 

Konduktor 5 0 

Fejlesztő Pedagógus 10 0 

Gyógytestnevelő 7 1 

Tehetségkoordinátor 1 0 

PV tanácsadó 1 0 

Összesen 125 9 

 

1.2 Dologi kiadások 

 A dologi kiadásokra 2021. 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. 

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

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

dologi kiadások során például 2021. október 31. napján a költségvetési előirányzatból 
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52.464.931,-Ft-ot (88,22 %-ot) használtunk fel. A tényleges dologi kiadás 2021. 

költségvetési évben 67.880.656,-Ft volt. A Munkaterv és az SZMSZ szerinti 

többletkötelezettség 100 %-ban felhasználásra került 2021-ben.  

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

költségvetési évre a dologi kiadásokra a Fenntartó 66.031.176,-Ft-ot, Munkaterv szerinti 

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

Ft-ot engedélyezett. A dologi kiadások tartalmazzák a közüzemi díjakat, a zavartalan 

munkavégzéshez szükséges szakmai és karbantartási anyagokat. A dologi kiadások során 

2022. április 30. napján a költségvetési előirányzatból 28.826.449,-Ft-ot (40,98 %-ot) 

használtunk fel. 

 

2. HR terület: 

 

2.1 Belépő-kilépő közalkalmazottak 

Intézményünk engedélyezett státuszainak száma jelenleg 196 fő, melyből 157,5 fő pedagógus, 

24 fő NOKS, 14,5 egyéb munkakör. A belépő közalkalmazottak száma 8 fő volt, ebből 

áthelyezéssel érkezett intézményünkhöz 1 fő.  

Kilépő dolgozók száma 19 fő, ebből közös megegyezéssel 17 fő, 1 fő áthelyezéssel, 0 fő 

lemondással, 1 fő közalkalmazotti jogviszonya pedig a nők 40 éves jogviszonya alapján történő 

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

Intézményen belül nem került senki áthelyezésre. 

 

Főállású, részmunkaidős, megbízási szerződéssel, túlórával betöltött státuszok 

2022.08.31. 

Munkakörök Engedélyezett 

álláshelyek 

Betöltött 

álláshelyek 

Betöltetlen 

álláshelyek 

Meghirdetett 

álláshelyek 

Pedagógus 157,5 132,16 25,34 10 

NOKS 24 24 2 1 

Egyéb 14,5 13,73 0,78 0 

Összesen: 196 167,89 28,11 11 

 

2.2 Nyugdíjazás 

Ebben a tanévben 3 fő ment nyugdíjba a nők 40 éves jogviszonya alapján.  

 

2.3 Közfoglalkoztatás 

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

távollétüket jelentjük le. 

 

3. Gazdasági, pénzügyi terület: 

 

3.1 SZJA bevallás 

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

kedvezményekről, melyeket 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 igazolások határidőben kipostázásra kerültek.  
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3.2 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. augusztus 17. között elkészített szerződések száma: 116 db 

megbízási szerződés, 10 megbízási szerződés módosítása, 26 db vállalkozási szerződés, 

1 db vállalkozási szerződés módosítása, 8 db tanulmányi szerződés, 7 db tanulmányi 

szerződés módosítása.  

 

3.3 Beszerzések  

 A KEF-es beszerzésekre vonatkozó Fenntartói igényfelmérések folyamatosan történtek a 

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

indított közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre. Az ellátmány biztosítása 

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

termékek szállítása. 

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

engedélyezett a Pedagógiai Szakszolgálat részére, mint irodai forgószék, bélyegzők, fali 

óra, szőnyegek, kávéfőző, multifunkcionális porszívó, gőzölös vasaló, vasaló állvány, 

stopperórák, fénycsövek, akkus lomfúvó, mobil csengő stb.   

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

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

 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. 2021/2022. 

tanévben beadott szemüveg igények száma: 8 db.  

 2021. októberében a gyógytestnevelők részére munkaruházat beszerzése (149.600,-Ft 

értékben), valamint egyéb védőruhák és munkaruhák beszerzése (90.414,-Ft).  

 2021. októberében a Jászberényi Tagintézmény részére szőnyegek beszerzése 75.555,-Ft 

értékben. 

 2021. november hónapban a Székhelyintézmény és Tagintézmények/Telephelyek részére 

46.000,-Ft értékben útszóró só beszerzése megtörtént 

 2021. decemberben a Karcagi Tagintézmény részére 2 db 4 méteres tornapad beszerzése 

135.509,-Ft értékben.  

 2021. októberében és 2022. februárjában több Tagintézmény részére magyar, illetve EU-

s zászlók, zászlótartó rudak beszerzése történt meg közel 35.000,-Ft értékben.  

 2022. áprilisban a Szolnoki Tagintézmény részére 1 db szőnyeg beszerzése 35.990,-Ft 

értékben. 

 2022. júniusában a Fenntartótól engedélyt kaptunk, hogy a hőségriadó ideje alatt, minden 

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

meg.  
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3.4 Karbantartási, felújítási munkák 

 Felújításra, karbantartásra, eszközök pótlására, javítására csak nagyon korlátozott 

mértékben és korlátozott összegben volt lehetőségünk a 2021/2022. tanévben. 

- Tiszafüredi Tagintézmény: konyhapult cseréje, mosogató tálcával és csapteleppel 

(78.660,-Ft); 7 db gyermek szék és 2 db asztal javítása (31.200,-Ft). 

- Mezőtúri Tagintézmény: hibaelhátás ás karbantartási feladatok ellátása. Falevelek 

összeszedése az Intézmény kapuin kívül és belül, valamint az összegyűjtött falevél 

elszállítása (99.441,-Ft).  

- Fegyverneki Telephely: gázkonvektorok karbantartása, javítása (20.000,-Ft). 

- Karcagi Tagintézmény: gázüzemű kazán és fűtésrendszer javítása (32.239,-Ft); 

villanyszerelési munkálatok (144.000,-Ft + 14.224,-Ft). 

- Törökszentmiklósi Tagintézmény: villanyszerelési és egyéb karbantartási munkák 

(57.785,-Ft) 

- Jászberényi Tagintézmény: villanyszerelési munkák (44.465,-Ft); wc csészék le és 

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

(20.000,-Ft). 

- Kunhegyesi Tagintézmény: gázkonvektor éves felülvizsgálata és javítása (12.000,-

Ft); gázkonvektor cseréje (50.000,-Ft) és mosdócsap cseréje (15.000,-Ft). 

 A 2022. tavaszán 2022. nyári karbantartások, felújítások tekintetében igényfelmérés 

történt a Tankerület részéről. Figyelembe vettük a tagintézményeink használatában lévő 

épületek fizikai állapotát. Ezek alapján terveztünk többek között klímák beszerzését és 

felszerelését; tisztasági festést; akadálymentesítést.  

 A Tankerület 2022. évi nyári karbantartási munkák közül az alábbiakat engedélyezte.  

- Megyei Szakértői Bizottság: 3 db klíma beszerzése és felszerelése 2 db vizsgáló 

szobába és 1 db főigazgató helyettesi szobába (kb. 1.000.000,-Ft). 

- Újszászi Telephely: tisztasági festés a fejlesztő szobákba, váróterembe, folyosón, 

irodában. (kb. 300.000,-Ft). 

- Törökszentmiklósi Tagintézmény: tisztasági festés, faljavítás (kb. 400.000,-Ft). 

 

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. 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 Pályázatok 

2021. decemberében a Megyei Szakértői Bizottság az EFOP-1.9.5.-VEKOP-16-2016-0001 „A 

kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” című projekt keretében autizmust 

vizsgáló diagnosztikai eszközöket kapott (ADOS KIT; ADI-R KIT; SCQ KIT). 

 

 

3.7 Készpénz-ellátmány igénylése 

A Szolnoki Tankerületnél van lehetőség készpénz felvételére. A Tagintézmények igénye 

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

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

szétosztásra kerül. A felvett készpénzzel a Székhely Intézménynek 30 napon belül kell 
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elszámolni (ugyancsak csütörtöki napon), így a Tagintézményeket előtte időben el kell 

számoltatni a felvett készpénzzel. 

 

3.8 Általános ügyek 

 A személyi (munkábajárás) kiadások vonatkozásában a 2022. évi éves 

kötelezettségvállalások benyújtása megtörtént 2022. január első feléig, az engedélyezett 

éves kötelezettségvállalások 2022. január 31. napjáig visszaérkeztek.  

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

2021/2022. tanévben a rögzítések száma összesen 2411 (815 + 1596) darab volt 2022. 

augusztus 17-ig. 

 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 

és HR feladatokat érintő adatbekérések folyamatosan készülnek és továbbításra kerülnek. 

 

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

Kötelezettség 
2021.09.01.-

2021.12.31. 

2022.01.01-

2022.08.17. 
Összesen 

Átutalásos számla 229 360 589 

Belföldi kiküldetés (vonat, autóbusz) 78 130 208 

Előzetes köt.váll. 13 64  77  

Készpénzes számla 151 148 299 

Kiküldetés személygépkocsival 196 264 460 

Megbízási szerződés és módosítása 85 + 3 31 + 7 116 + 10 

Munkábajárás bérlettel 68 118 186 

Munkábajárás személygépkocsival 129 159 288 

Nem rendszeres kifizetés (táppénz, 

megbízási díj) 

245 325 570 

Vállalkozási szerződés és módosítása 15 + 1 11 26 + 1 

Tanulmányi szerződés és módosítása 8 + 7 0 8 + 7 

Mindösszesen: 1228 1617 2845 

 

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 
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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.  

 A korábban elkészült tisztítószereket és irodaszereket összesítő leltártáblázat segítségével 

lehetővé vált a tisztítószerek és irodaszerek fizikai számbavételezése és folyamatos 

nyomon követése.  

 

 

 

III. JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság  

Ungi Marianna 

főigazgató-helyettes 

megyei szakértői bizottság vezető 

 

 

1. Az általános főigazgató-helyettesi feladatok megvalósítása: 

- a Megyei Szakértői Bizottság vezetése 

- a diagnosztikai, és a járási szakértői bizottságok tevékenységére irányuló koordinációs 

feladatok ellátása 

- a vonatkozó jogszabályok előírásainak és a szakterületi protokoll szigorú betartása 

- a főigazgató munkájának segítése, annak hiányzása esetén teljes jogkörrel és 

felelősséggel vezeti az Intézményt, a Székhelyintézményt 

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

ellenőrzése, valamint az igazgatótanács, a munkaközösségek és tagintézmények 

vezetőivel való szakmai együttműködés 

- a szakértői tevékenység szakterületeinek irányítása folyamatos a szakmai egyeztetések és 

a munkaközösségi foglalkozások által 

- a tagintézményeink szakértői tevékenységének ellenőrzése előre egyeztetett ütemterv 

szerint 

 

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

beszámolóját külön dokumentum tartalmazza, mely szerint a következő feladatokat látja 

el: 

- a szakszolgálati tevékenységek közül ellátja a megyei szakértői bizottsági tevékenység 

szakmai irányítását, 

- irányítja a járási szakértői tevékenységre vonatkozó megyei koordinációs tevékenységet,  

- irányítja és ellenőrzi a Szakértői Bizottsági Tevékenység Munkaközösség munkáját,  

- napi szinten ellenőrzési feladatokat lát el. 
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1.1 A szakértői bizottsági tevékenység munkaközösség munkájának szakmai irányítása, 

munkájában való részvétel, annak ellenőrzése 

- Az ellenőrzési feladatok a munkatervben meghatározottak szerint két területen jelennek 

meg; a munkaközösség munkájában, annak előkészítésében, tervezésében, szervezésében 

folyamatosan, rendszeresen részt vesz 

- a munkaközösség vezetővel történő egyeztetés után aktív együttműködéssel segíti a 

munkát, majd az elkészült jegyzőkönyvet ellenőrzés után továbbítják a főigazgatóságra 

 

1.2 A tagintézményekben zajló járási szakértői bizottsági tevékenység ellenőrzése 

 

Főigazgató-helyettes 1. által végzett belső ellenőrzés a járási szakértői tevékenységre 

vonatkozóan a 2021/2022. tanévben 

Ssz. Időpontok Tagintézmény/teleph

ely 

Ellenőrzés területei Felelős/ 

Dokumen- 

tum 

 

tum 
1. 

 

2021.11.10. 

2022.07.11. 

Jászapáti Tagintézmény 

 

 

 

 

Járási szakértői 

vélemények elő- és 

elkészítése, határidők 

tartása, javaslatok 

legitimációja, 

vizsgálati dokumentáció, 

KK megvalósítása az 

ütemterv szerint, 

továbbítás szakszerűsége 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főigazgató 

helyettes 1./ 

Ellenőrzés 

jegyzőkönyve 

(megvalósult) 

2. 

 

2021.11.18. 

2022.07.11. 

Jászberényi Tagintézmény 

3. 2021.12.13. 

2022.07.11. 

Karcagi Tagintézmény 

4. 2021.11.30. 

2022.07.11. 

Kunhegyesi Tagintézmény 

5. 

 

2021.10.30. 

2022.07.11. 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

 

6. 

 

2021.12.11. 

2022.07.11. 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény Tiszaföldvári 

Telephelye 

 

7. 2021.11.24. 

2022.07.11. 

Mezőtúri Tagintézmény 

8. 2021.11.10. 

2022.07.11. 

Szolnoki Tagintézmény 

9. 2021.11.10. 

2022.07.11. 

Szolnoki Tagintézmény 

Újszászi Telephelye 

10. 2021.12.13. 

2022.07.11. 

Tiszafüredi Tagintézmény 

11. 2021.12.23. 

2022.07.11. 

 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

12. 2021.11.29. 

2022.07.11. 

 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény Fegyverneki 

Telephelye 
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2. A Megyei Szakértői Bizottság munkatervének megvalósítása: 

 

2.1 A Megyei Szakértői Bizottság személyi feltételei tanév végén 

Szak Fő 

Gyógypedagógus 5 

Pszichológus 4 

Gyógypedagógiai asszisztens 1 

Szakszolgálati titkár 2 

 

2.2 A Megyei Szakértői Bizottság tárgyi feltételei tanév végén 

A szakértői bizottság 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 

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. 

 

2.3 A Megyei Szakértői Bizottság nyitvatartási rendje 

A Megyei Szakértői Bizottság hétfőtől csütörtökig 7:45-16:15-ig tart nyitva, pénteken 7:45-

14:00-ig. 

 

2.4 A Megyei Szakértői Bizottság ügyeleti és tanácsadási rendje a 2021/2022. tanévben 

  

Ügyeleti rend 

Ügyelet ideje Ügyeletes szakember neve 

 

hétfő 12.00-16.00-ig 

 

Lázárné Barna Andrea 

Sáros Anett 

kedd 12.00-16.00-ig 

 

Móczáné Tombácz Edit 

Dóró Anita 

szerda 12.00-16.00-ig Mihályiné Simon Rita 

Balogh Boglárka 

csütörtök 12.00-16.00-ig Kátainé Darók Bernadett 

Molnár Edit 

péntek 12.00-14.00-ig 

 

Ungi Marianna 

  

Tanácsadási rend 

Tanácsadás ideje Tanácsadó 

szakember neve 

Tanácsadási terület/témakör 

Ügyeleti időben szervezett a 

tanácsadás igény szerint, 

előzetes megbeszélés alapján 

a bizottságvezető 

kijelölése szerint 

 pszichológus, 

gyógypedagógus 

szakemberek 

a szakértői véleményekben foglaltak 

értelmezése, az ellátásra vonatkozó 

javaslatok lehetőségei, igény szerint 

szülőkkel, pedagógusokkal, a 

partnerintézmények munkatársaival 

történő konzultáció 
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2.5 A Megyei Szakértői Bizottság helyettesítési rendje 

A munkaköri leírásban foglaltak értelmében az egyes szakemberek, szakszolgálati titkárok 

helyettesítése a főigazgató/bizottságvezető, illetve helyettese utasítása szerint történik.  

A bizottságvezetőt távolléte esetén a bizottságvezető-helyettes helyettesíti, aki aláírási és 

ellenőrzési jogkörrel rendelkezik az adott esetekben. 

 

I.  

 

3. A Megyei Szakértői Bizottság szakszolgálati alapfeladata a megyei szakértői bizottsági 

tevékenység: 

 

3.1 A Megyei szakértői bizottság megvalósított munkatervben meghatározott feladatai a 

2021/2022. tanévben 

Ssz. Feladat A 

megvalósí

tás ideje 

 

A 

megvalósításért 

felelt 

A 

megvalósítást 

ellenőrizte 

1. Megyei szakértői 

bizottságba érkező 

vizsgálati felterjesztések 

ütemezése: folyamatos 

működés mellett, a 

jogszabályi előírásoknak 

megfelelően 

folyamatos 

 

Ungi Marianna Ungi Marianna 

2. Az aktuális állapot 

feltárására irányuló 

vizsgálatok ütemezése: a 

korai fejlesztés 

szükségességének 

megállapítása, gyermekek 

teljes körű szakértői 

vizsgálata  

beérkező igény 

alapján 

a behívás 

időpontjával a 

minél korábbi 

ellátáshoz jutás 

érdekében 

igazodunk 

kijelölt 

gyógypedagógus, 

pszichológus 

szakorvos 

Ungi Marianna 

3. 3 évesnél fiatalabb 

gyermekek számára 

szakorvosi leletek alapján, 

közvetlen vizsgálat nélkül 

szakértői vélemény 

készítése 

beérkező igény 

alapján 

kijelölt 

gyógypedagógus 

Ungi Marianna 

4. A járási szakértői 

bizottságoktól továbbított 

vizsgálatok, a sajátos 

nevelési igény 

megállapítása vagy 

kizárása céljából 

folyamatos kijelölt 

gyógypedagógus, 

pszichológus 

szakorvos 

Ungi Marianna 

5. Kiegészítő vizsgálatok: 

orvosi, pszichológiai, 

logopédiai, egyéb 

gyógypedagógiai, ADOS, 

ADI-R  

folyamatos kijelölt 

gyógypedagógus, 

pszichológus 

 

Ungi Marianna 
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6. Kiegészítő vizsgálatok: 

orvosi, pszichológiai, 

logopédiai, egyéb 

gyógypedagógiai, ADOS, 

ADI-R 

szakmai team 

javaslata alapján 

kijelölt 

gyógypedagógus, 

pszichológus, 

megbízott 

szakorvos 

Ungi Marianna 

7. Sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók soron 

kívüli felülvizsgálata a 

jogszabálynak megfelelő 

felterjesztés alapján 

folyamatos kijelölt 

gyógypedagógus, 

pszichológus 

Ungi Marianna 

8. Sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók 

hivatalból indított 

felülvizsgálata 
Az éves ütemtervet az 

intézményeknek 

megküldjük 

jogszabálynak 

megfelelő 

ütemezés 

szerint, 

Sáros Anett 

Balogh Boglárka 

Ungi Marianna 

9. Tankerületi döntés 
alapján I. fokú vizsgálatok 

(fellebbezés) 

jogszabálynak 

megfelelő 

ütemezés 

szerint, 

kijelölt 

gyógypedagógus, 

pszichológus 

szakorvos 

Ungi Marianna 

10. Közigazgatási hatósági 

eljárás keretében történő 

vizsgálatok, 

felülvizsgálatok 

jogszabálynak 

megfelelő 

ütemezés szerint  

kijelölt 

gyógypedagógus, 

pszichológus 

Ungi Marianna 

11. A Megyei SZB által el nem 

látott esetek továbbítása az 

FPSZ tagintézményeihez a 

vizsgálati dokumentáció 

továbbítása 

alkalmanként, a 

szakmai team 

javaslata alapján 

kijelölt 

gyógypedagógus, 

pszichológus 

szakorvos 

Ungi Marianna 

12. Meg nem jelenés miatt a 

vizsgálati anyagok lezárása 

folyamatos szakszolgálati 

titkár 

Ungi Marianna 

13. Igazolások kiadása sajátos 

nevelési igényű gyermek, 

tanuló családja részére a 

jogszabályban 

meghatározott juttatások és 

kedvezmények 

igénybevételéhez  

igény szerint: 

emelt összegű 

csp. utazási 

utalvány 

Ungi Marianna 

ügyviteli 

munkatárs 

Ungi Marianna 

14. Újonnan belépő 

pszichológusok, 

gyógypedagógusok 

mentorálása, bevezetése az 

SZB eljárásrendjébe 

folyamatos Balogh Boglárka 

Móczáné 

Tombácz Edit 

Ungi Marianna 

Ungi Marianna 

15. Szakmai ügyelet szülők, 

pedagógusok, 

intézményvezetők… 

részére  

folyamatos pszichológus, 

gyógypedagógus 

szakemberek 

Ungi Marianna 
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16. Intézményjegyzék 

megküldése a 

Kormányhivatalnak, 

továbbá az országos 

szakértői bizottságoknak 

2022. január 31-

ig történő 

beérkezést 

követően 

Ungi Marianna  

Grenerczy 

Gyuláné 

 

Ungi Marianna 

17. Integrált Nyomonkövető 

Rendszer (INYR) új 

rendszerének 

megismerése, pontos 

vezetése 

folyamatos vizsgálatokat 

végző, 

pszichológus, 

gyógypedagógus 

szakemberek  

Ungi Marianna 

18. Pedagógiai szakszolgálati 

munkaközösségek 

munkájában való aktív 

közreműködés 

meghatározott 

ütemterv, 

beosztás szerint 

szakértői 

bizottság 

szakemberei 

Ungi Marianna 

19. Statisztikai 

adatszolgáltatás 

október 6. Ungi Marianna 

ügyviteli 

munkatárs 

Ungi Marianna 

20. Honlap gazdagítása, 

rendszeres tájékoztatás az 

aktualitásokról 

folyamatos a MSZB 

munkatársai 

Ungi Marianna 

24. Gyermekbalesetek 

megelőzése, veszélyek 

elhárítása  

folyamatos szakértői 

bizottság 

munkatársai 

Ungi Marianna 

25. Tűz- és munkavédelmi 

oktatáson való részvétel, az 

előírások betartása 

folyamatos szakértői 

bizottság 

munkatársai 

Ungi Marianna 

 

 

II. 

 

4. Általános szakszolgálati feladatok: 

 

4.1 A MSZB a jelen tanév során megvalósult heti értekezleteinek, megbeszéléseinek 

beszámolója 

Ssz Teamen feldolgozott témák Team 

időpontja 

Felelős Team 

dokumentu 

mai 

1. Óvodáztatás meghosszabbítása 2021.09.06. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

2. A tanulásban akadályozottak 

diagnosztikájának új paraméterei 

2021.09.20. Csibi Enikő emlékeztető 

jegyzőkönyv 

3. A BNO F70 tanulók 

integrálhatósága 

2021.09.27. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

4. A főigazgatói belső ellenőrzés 

tapasztalatainak ismertetése 

2021.10.04. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

5. Aktuális kérdések megbeszélése 2021.10.18. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

6. A kérdéses esetek megbeszélése 2021.11.08. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 
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7. A szakmai nap programja, 

szervezés, megbeszélés 

2021.11.15. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

8. A dokumentumelemzés alapján 

elkészítendő szakértői 

vélemények előkészítése 

2021.11.29. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

9. Az SZB. tevékenység 

folyamatleírásának ismertetése, 

megbeszélése 

2021.12.13. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

10. A személyi változásokhoz 

alkalmazkodva az új feladatok 

elosztása  

2022.01.10. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

11. Az OH által kirendelt vizsgálatok 

problémáinak egyeztetése 

2022.01.17. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

12. A félévi beszámoló áttekintése, 

korrigálása 

2022.02.03. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

13. Jogszabályi változások 

bevezetése a mindennapi 

munkába 

2022.02.07. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

14. A diagnosztikai munka során 

felmerülő szakmai dilemmák 

megbeszélése  

2022.02.15. Csibi Enikő emlékeztető 

jegyzőkönyv 

15. Az EMMI állásfoglalás 

ismertetése a felülvizsgálatokkal 

kapcsolatban 

2022.02.28. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

16. A munka szervezésének aktuális 

feladatai a szakemberhiány 

tükrében 

2022.03.07. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

17. Az INYR gondozása, 

ellenőrzése, szkennelés 

ütemezése 

2022.04.04. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

18. Súlyos-halmozott fogyatékosság 

szabályozásának ismertetése 

2022.04.11. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

19. Az IQ tesztek használatának 

előnyben részesítése, az új 

szakmai megközelítés 

ismertetése 

2022.05.16. Balogh Boglárka 

Móczáné 

Tombácz Edit 

emlékeztető 

jegyzőkönyv 

20. A csoportos vizsgálatok 

tapasztalatainak megbeszélése 

2022.05.23. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

21. A nyári munkarend 

megbeszélése, ütemezése 

2022.06.13. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

22. A nyári munkarendre vonatkozó 

főigazgatói utasítás ismertetése, a 

munka tervezése 

2022.06.27. bizottságvezető emlékeztető 

jegyzőkönyv 

 

4.2 Szakmai programok: A JNSZMPSZ rendezvényein való részvétel 

Ssz. Szakember neve Rendezvény, fórum, képzés megnevezése 

1. MSZB munkatársai 

 

Intézményi Tanévnyitó Értekezlet 2021. augusztus 31.                                                    

2. Ungi Marianna Kádas György EGYMI projektzáró rendezvénye, Kisújszállás 
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Lázárné Barna Andrea 

3. MSZB munkatársai Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek 

látogatása 

4. MSZB munkatársai 

 

Pedagógus Napi ünnepség 

 

4.3 A Megyei Szakértői Bizottság által szervezett és megvalósított programok a 2021/2022. 

tanévben 

Ssz. A program 

megnevezése 

Célcsoportja Időpontja Témavezető 

1. Szakmai 

beszélgetés (online 

formában) 

A Látásvizsgáló, 

Mozgásvizsgáló OSZB 

szakemberei, munkatársai 

2021.11.10. Metzger Balázs 

 

4.4 A MSZB saját műhelymunkái a 2021/2022. tanévben: Saját műhelymunka a tanév során 

nem valósult meg. 

 

4.5 Külső partnerek által szervezett rendezvények, melyeken részt vettek a MSZB tagjai a 

2021/2022. tanévben 

Ssz

. 

Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne 

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat szakmai találkozó 

Szolnok MSZB épülete 

2. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai találkozó Székesfehérvár 

3. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai találkozó Szolnok MSZB épülete 

 

4.6 Továbbképzések, tanfolyamok 

Ssz. Szakember neve (Tovább)képzés megnevezése Továbbképzés 

helyszíne 

1. Sáros Anett pedagógus szakvizsga Budapest 

2. Dóró Anita alapképzés Szeged 

 

4.7 A szabadon választható 2 nap terhére az MSZB munkatársai közül a 2021/2022. tanévben 

nem vettek részt. 

 

4.8 Az MSZB-ból a 2021/2022. tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 

Ssz A távozó szakember neve A távozó szakember 

szakja 

A távozás időpontja 

1. Szilágyi Edit pszichológus 2022. január 3. 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Molnár Edit pszichológus 2022. április 1. 

2. Dóró Anita pszichológus hallgató 2022.április 25. 
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4.9 Sikeres és sikertelen önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és minősítési eljárás a 

tanév során, a MSZB-ban 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Lázárné Barna Andrea 2022. március 8. S 

 

5. Belső ellenőrzések: 

 

5.1 Az MSZB vezető és helyettesének a tanév során folyamatosan végzett ellenőrzési feladatai 

A szakértői vélemények formai és tartalmi szempontból történő ellenőrzése, a szakmai 

munkavégzésének és dokumentációjának, valamint a munkaidő betartásának ellenőrzése 

rendszeresen, naponta valósul meg, az ütemtervek, a behívás pontos kiküldése, a szakszolgálati 

titkárok munkájának ellenőrzése szintén. Az INYR naprakész vezetésének ellenőrzése 

időszakonként történik, a hiányosságok pótlása folyamatos. A hivatalból indított 

felülvizsgálatok szervezése, az ütemezésnek megfelelően történő megvalósítása, annak 

ellenőrzése szintén folyamatos. A munkaközösség-vezető munkájának, a tagintézményekkel 

való együttműködés, intézkedések ellenőrzése szükség szerint, időnként valósítandó meg. 

 

5.2 Az MSZB eredményesség-mérésének megvalósítása 

Ssz. Tevékenységi 

elem 

Időpont/időtartam Felelős Megjegyzés 

1. A szakértői 

vélemények szülői 

példányának 

határidőre történő 

elkészítése 

2022. május 9-

június 4-ig 

bizottságvezető az adatok összesítése 

után megállapítható, 

hogy a mért időszakban 

a 205 db vizsgálat 

szakértői véleményéből 

115 db készült el időre, 

ez 65%-os 

eredményességet jelent. 

 

Megyei szakértői bizottsági tevékenység: 175 db. Ebből -34,28 %; +65,72 % A mért 

eredmények alapján intézkedési terv készítésére szükség van. 

 Nem készült el Elkészült 

Fő 60 115 

% 34,28 65,72 

 

6. Egyéb MSZB feladatok megvalósítása: 

6.1 Az „Együttműködés Évének” tagintézményekkel és telephelyekkel megvalósított, közös 

programjai 

S

sz 

Idő 

pont 

 

Az együttmű-

ködési program 

területe, témája 

Fogadott 

tagintéz 

mény/telephely 

A program 

felelőse 

A program 

hozadéka 

1. 2021. 

10.11. 

Szakmai 

beszélgetés 

A Fegyverneki 

Telephely és a 

Kunhegyesi 

Tagintézmény 

MSZB 

munkatársai 

az OH-s 

vizsgálatok 

egyeztetése, 

mentesítési 

javaslatok a 

BTMN esetében 
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2. 2021. 

11.15. 

Szakmai 

beszélgetés 

Törökszentmikló

si Tagintézmény 

MSZB 

munkatársai 

a logopédiai és a 

pszichológiai 

vizsgálatok 

tapasztalatainak 

egyeztetése 

3. 2021.  

11.22. 

Szakmai 

beszélgetés 

Karcagi 

Tagintézmény 

MSZB 

munkatársai 

esetmegbeszélésk

özös álláspont 

kialakítása 

4. 2021. 

11.29. 

Szakmai 

beszélgetés 

Jászberényi 

Tagintézmény 

MSZB 

munkatársai 

a szakértői 

vélemény iránti 

kérelem 

befogadásának 

feltételei, 

egyeztetés 

5. 2022.  

03.21. 

Szakmai 

beszélgetés 

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

MSZB 

munkatársai 

a diagnosztikai 

paraméterek 

egyeztetése 

kérdések 

megválaszolásáva

l 

6. 2022.  

05.02. 

Szakmai 

beszélgetés 

Mezőtúri 

Tagintézmény 

MSZB 

munkatársai 

konkrét esetek 

kapcsán 

felmerülő 

kérdések 

egyeztetése 

7. 2022. 

05.09. 

Szakmai 

beszélgetés 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény, 

Tiszaföldvári 

Telephelye 

MSZB 

munkatársai 

BTMN, SNI 

diagnosztika, 

jövőkép, 

lehetőségek 

egyeztetése 

8. 2022. 

06.27. 

Szakmai 

beszélgetés 

Szolnoki 

Tagintézmény és 

Újszászi 

Telephelye 

MSZB 

munkatársai 

a nem SNI 

kategóriák 

pontosítása a 

továbbított 

szakértői 

vélemények 

tükrében 

 

6.2 Az MSZB környezetvédelmi, környezettudatosságot szem előtt tartó intézkedései 

S

sz 

Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés várt 

eredménye 

Intézkedés 

felelőse 

1. Veszélyes 

hulladékok 

megfelelő 

kezelése  

Környezetszennyezés 

megelőzése 

Munkatársak 

környezettudatosság-

szintjének emelkedése 

bizottságvezető 

és helyettese 

2. Szelektív 

hulladékgyűjtés 

Környezettudatosság 

fejlesztése 

Munkatársak 

környezettudatosság-

szintjének emelkedése 

bizottságvezető 

és helyettese 
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3. Elektromos áram, 

fűtés, víz 

takarékos 

használata 

Energiapazarlás 

megelőzése 

Energiatakarékosság; 

takarékos működés 

szemléletének terjedése 

bizottságvezető 

és helyettese 

 

6.3 Az MSZB megvalósított munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatai 

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés várt 

eredménye 

Munkav

édelmi 

felelős 

Igazgató/ 

helyettes 

1. Tűz- és 

munkavédelmi 

oktatáson való 

részvétel 

Az ismeretek 

megújítása 

Megelőzés Balázs 

Zoltán 

Ungi Marianna 

2. A szabályoknak 

megfelelő 

működés 

Biztonságos 

feltételek 

kialakítása 

Megelőzés Balázs 

Zoltán 

Ungi Marianna 

3. A rendszeres 

ellenőrzések 

tapasztalatainak 

való megfelelés 

Biztonságos 

feltételek 

kialakítása 

Megelőzés Balázs 

Zoltán 

Ungi Marianna 

4. Munkaköri 

alkalmassági 

vizsgálatok 

főállású 

kollégák 

kötelező orvosi 

vizsgálata 

az esetleges 

betegségek 

kiszűrése 

Balázs 

Zoltán 

Ungi Marianna 

5. Veszélyes 

hulladék kezelése 

környezetvédel

em 

egészségvédelem 

a 

munkakörnyezet 

javítása 

Balázs 

Zoltán 

Ungi Marianna 

6. Tűzriadó tűzeset 

szimulációja a 

teendők 

megismerése, 

gyakorlása a 

gyors 

kivitelezés 

céljából 

a menekülési 

útvonal pontos 

megismertetése, 

a veszély esetén a 

pontos, gyors 

reagálás 

Balázs 

Zoltán 

Ungi Marianna 

 

6.4 Az MSZB belső kapcsolatai 

Az aktív együttműködés: 

-  a Székhelyintézmény dolgozóival, 

-  a tagintézmény-igazgatókkal, helyettesekkel,  

-  a tagintézményekben dolgozó szakemberekkel,  

-  a munkaközösségekkel, 

-  a szülőkkel 

A szakértői bizottság együttműködik a járási szakértői bizottságok vezetőivel és tagjaival, a 

tagintézmények és telephelyek vezetőivel, pszichológus és gyógypedagógus szakembereivel, 

munkacsoport vezetőkkel, ügyviteli munkatársakkal. 

Az aktív együttműködés ebben a tanévben is folytatódott, az egyeztetés, vélemény – és 

tapasztalatcsere rendszeresen történt. Jelentősen hozzájárul ennek megvalósulásához a 
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munkaközösségek eredményes működése is, és az állandó kapcsolattartás, a szakértői 

tevékenység koordinációja, valamint a törvényi változásokhoz való igazodás miatt elvégzett 

közös munka. A tagintézményekkel folytatott szakmai beszélgetések témáját a jelenlegi 

beszámoló tartalmazza. 

A szülőkkel való kapcsolattartás: A Megyei Szakértői Bizottság tevékenysége során nagy 

figyelmet fordít a szülőkkel, gondviselővel, gyámmal való együttműködésre is, kérésükre 

felvilágosítást ad, segítséget nyújt a gyermek fejlődése, eredményes tanulása érdekében 

  

6.5 Az MSZB külső kapcsolatai 

-  köznevelési intézmények vezetőivel, pedagógusaival, 

- a védőnőkkel, gyermekjóléti szolgálatok munkatársaival, családgondozókkal, 

- a gyermekvédelmi gyámokkal, 

- A Tankerületek és a POK vezetőivel, vonatkozó szakembereivel, 

- más Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok szakembereivel, 

- szükség esetén az Oktatási Hivatal szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő 

munkatársával, 

- a Fenntartóval,  

- az illetékes kormányhivatallal, járási hivatallal,  

- társszervezetekkel, képző intézményekkel, civil-szervezetekkel. 

A köznevelési, egészségügyi és szociális háló valamennyi tagjával szükséges alakítani és 

fenntartani a jó munkakapcsolatot. Jelenleg a legszorosabb a pedagógiai szakszolgálat 

kapcsolata a köznevelési intézményekkel, tekintettel a törvényben meghatározott szakszolgálati 

feladatokra. E kapcsolatot a kétoldalú és egyenrangú partnerség kell, hogy jellemezze. Továbbá 

fontos a már kialakított jó gyakorlatok folytatása, a szakszolgálati szakemberek által végzett 

intézménylátogatások, illetve a pedagógiai szakszolgálatokban a nyílt napok megszervezése, 

amennyiben azt a járványhelyzet megengedi.  

 

6.6 Az MSZB egyéb, a tanév során megvalósított szakmai feladatai 

Munkaközösségek foglalkozásain való részvétel 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált tagja Látogató tag 

Szakértői bizottsági tevékenység Ungi Marianna 

Sáros Anett 

MSZB munkatársai 

Korai fejlesztés Kátainé Darók Bernadett Móczáné Tombácz Edit 

IÖM Ungi Marianna - 

 

6.7 Az MSZB saját innovációi a tanév során 

Innovatív törekvésként fogalmazom meg a munka szervezésében szükséges változtatásokat, 

melyek elsődleges célja a főállású kollégák racionális terhelése, illetve a munkatársak 

megtartása. Továbbra is fontos tényezőnek tekintem a munkaidő kitöltésének megfelelő és 

tényszerű dokumentálását.  

 

6.8 Az MSZB által 2021/2022. tanév során megvalósított feladatok sikerei és nehézségei 

Az MSZB tanév sikerei Az MSZB tanév nehézségei 

Jó, bizalmi, szakmai kapcsolat a 

munkatársakkal, a tagintézményekkel 

A megfelelő óvodai-iskolai elhelyezés, az ezzel 

kapcsolatos ügyintézés időt és többletmunkát, 

egyeztetést igényel 
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A szülőktől érkező többségében pozitív 

visszajelzések, az esetleges reklamációk 

hatékony, sikeres kezelése 

Az OH által kirendelt kampányszerű vizsgálatok 

szervezése, lebonyolítása, az esetleges 

véleménykülönbség kezelése 

A szülőkkel, és a vizsgálatra érkező 

gyermekekkel/tanulókkal többségében 

eredményes az együttműködés, a 

problémás eseteket együtt (teamban) meg 

tudjuk oldani 

Jelentős nehézséget okoz a napi 

munkaszervezés, mivel kevés főállású 

szakemberrel működünk 

A mindennapi problémák rugalmas, 

eredményes kezelése, közös megbeszélése 

a teamben 

Az INYR naprakész vezetése, az új és a külsős 

kollégák bevezetése a folyamatba további 

feladatokat ró a munkatársakra. 

A kollégák segítőkészsége, a társas 

támogatás minősége, a felmerülő 

nehézségek kezelése és megoldása 

A kötelező felülvizsgálat dokumentációjának 

kezelése, a korrekcióra vonatkozó levelezés a 

területért felelős kollégáknak jelentős 

többletmunkát okoz. 

A tapasztalt kollégák, a bizottság-vezető 

személyisége, empátiája, 

problémamegoldó képessége a 

mindennapi szakmai munkában biztos 

pontot jelent mindenki számára 

Az agresszívabb hozzáállású szülők által 

megfogalmazott problémák, kérdések kezelése. 

A határidők tartása egyre könnyebben, 

pontosabban történik 

A telefonon, vagy személyesen történő 

reklamációk stílusa, támadó hangneme, azok 

kezelése 

A csoport kiemelkedő teherbíró képessége   

Több szinten történő pozitív 

visszacsatolás partnereinktől, 

kollégáinktól 

 

A szakértői munka és a szakembereink 

tekintélyének kivívása, a diagnosztikai 

munka presztízsének megvédése.  

 

 

7.      Az MSZB 2021/2022. tanévi statisztikai összesítő adattáblája: 

Szakszolgálati alapfeladat: megyei szakértői bizottsági tevékenység 

Ssz

. 

Feladat A tanév során 

teljesült 

Hatékony- 

ság % 

1. 

 

Az aktuális állapot feltárására irányuló 

vizsgálatok: korai alap+felülvizsgálat, egyéb 

felülvizsgálatok 

Behívott:   148 fő 

Megjelent: 116 fő 

                                                      

 

       78 % 

2. Hivatalból indított felülvizsgálatok Behívott: 1303 fő 

Megjelent: 864 fő                                                   

     

       66 % 

2. A járási szakértői bizottságoktól továbbított 

vizsgálatok, sajátos nevelési igény 

megállapítása vagy kizárása céljából 

Behívott:    635 fő 

Megjelent:  410 fő                                                   

 

       64 %     

3. Kiegészítő vizsgálatok: orvosi, pszichológiai, 

logopédiai, egyéb gyógypedagógiai, ADOS, 

ADI-R a pontos diagnózis megállapítása 

céljából, a szakmai team döntése alapján  

Behívott:     119 fő 

Megjelent:     99 fő                                                   

 

83 % 

4. Közigazgatási hatósági eljárás keretében történő 

vizsgálatok, felülvizsgálatok 

Behívott:  114 fő 

Megjelent:  59 fő                                                  

51 % 
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5. Fellebbezés, I. fokú eljárás Behívott:     26 fő 

Megjelent:   21 fő                                                   

80 % 

6. Szakszolgálati esélyegyenlőségi szakértő 

jelenlétében végzett vizsgálat, amennyiben a 

tagintézményi alapvizsgálat során erre igény 

mutatkozott  

 

0 fő 

 

- 

7. Folyamatos figyelemmel kísérés szervezése, 

lebonyolítása 

nem volt - 

8. Helyszíni megfigyelés – az együttnevelhetőség 

irányába (pszichológiai, gyógypedagógiai) 

 

2 fő 

- 

9. Helyszíni vizsgálatok gyógypedagógiai 

intézményekben 

0 fő - 

10. Lemorzsolódás, meg nem jelenés 1 fő - 

Megjelenési arány a 2021/2022. tanév megjelölt részében:  

                                          Összes behívott:        2429 fő 

                                          Összes megjelent:     1656 fő 

                 és dokumentumelemzés alapján:       271 fő 

                 Összes esetszám:                               1927  fő   

                

     68 % 

Egyéb feladatok: 

11. Igazolások kiadása sajátos nevelési igényű 

gyermek, tanuló családja részére a 

jogszabályban meghatározott juttatások és 

kedvezmények igénybevételéhez 

Emelt összegű csp: 

14 db  

utazási utalvány: 87 

db 

 

12. Levelek, záradékok, intézménykijelölő 

határozatok kiadása 

 

levél:         342 db 

záradék:    117 db 

intézménykijelölés: 

286 db 

 

13. Elektronikus levelek 2316 db 

 

 

 

          

 

IV. Főigazgatóhelyettesi beszámoló – 2. 

Magyarné Kovács Ildikó 

főigazgató-helyettes 

 

 

1. A szakmai munkaközösségi foglalkozások tapasztalatai: 

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

értékelés munkaközösség munkájának koordinálása, ezeken keresztül a szakszolgálati 

feladatellátás intézményi koordinálása, ellenőrzése.  

A munkaközösségek a munkaterv szerinti feladatokat végezték el, minden tervezett 

munkaközösségi foglalkozás megvalósult, az 1. félévben inkább online, a 2. félévben kontakt  

formában. A munkaközösségi programok sokszínűek, tartalmasak, változatosak voltak.  

Jellemző volt a horizontális tudásmegosztás, külső, neves előadók meghívása, illetve a 

munkaközösségek együttműködése a közösen megtartott foglalkozások esetében.  
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Munkaközösség neve Foglalkozás időpontja 

Nevelési tanácsadás 

munkaközösség 

2021.09.29. 2021.10.13.  2022.04.27. 2022.05.18. 

Kiemelten tehetséges gyermekek 

ellátása munkaközösség 

2021.09.01. 2021.11.17. 2022.02.16. 2022.05.27. 

Gyógytestnevelés 

munkaközösség 

2021.09.17. 2021.12.09. 2022.03.17. 2022.06.08. 

Korai ellátás munkaközösség 2021.09.23.  2021. 10.21 2022.03.03. 2022.03.16. 

Logopédiai munkaközösség 2021.09.22. 202110.12. 2022.03.16. 2022.05.11. 

Mérés-értékelés munkaközösség 2021.10.07. folyamatos 

online/drive, 

elektronikus 

2022.05.05. 2022.05.16. 

 

Munkaközösség Megvaló-

sult 

alkalmak 

Tapasztalatok 

Nevelési 

tanácsadás 

4 

 

Konfliktusos (gyermekelhelyezés, láthatás stb.) helyzetek 

esetén hogyan segíthet a pszichológus. Igény a szakmai 

egyeztetésre, tapasztalatok megosztására 

Gyermekrajzok értelmezése korszerű szemléletben 

Intézménylátogatás (DSZIT-terápia) 

Belső tudásmegosztás: munka szülőkkel a terápiában, 

iskolai bullying 

Tehetség 

munkaközösség  

4 

 

Munkaközösség újjáalakulása, új vezető munkaterv 

készítése, elfogadása, folyamatleírás korrekciója, online 

oktatás alatt elkészített egységes szemléletű mérőanyagok, 

szűrőanyagok kidolgozása  

Tehetséggondozás sajátos nevelési igényű gyermekeknél 

(NMPSZ tehetségkoordinátora)   

Belső tudásmegosztás: módszerek, szűrőeljárások 

Logopédiai 

munkaközösség  

4 „Képeskönyvek (Böngésző-könyvek) a logopédiai terápia 

szolgálatában”  

A Budapesti Logopédiai Konferencián való részvétel 

munkaközösségi foglalkozás keretében (tervezetten) 

Együttműködés a korai munkaközösséggel 

Belső tudásmegosztás (logopédiai diagnosztika) 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás,  

korai fejlesztés és 

gondozás 

4 A korai ellátás bemeneti mérései, tesztek, kérdőívek, 

becslőskálák beválása, gyakorlati alkalmazása.  

Szolnoki Egészségfejlesztési Iroda munkatársai - előadások 
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Fókuszban a gyermek, Biztos Kezdet gyerekházak a 

hátrányos helyzetű régiókban – a korai ellátás 

kapcsolódásai. 

Korai ellátás megvalósulása a tagintézményekben 

Gyermekút projekt konferencia- részvétel 

Gyógytest-

nevelés 

4  Mérések, folyamatok áttekintése. 

Távmunka: lehetőség az innovációra, jó gyakorlatok 

megosztása 

Részvétel konferenciákon: NPK TT NPK (online) 

konferenciája; „105 éves az iskolai gyógytestnevelés” 

konferencia 

Belső tudásmegosztás a gyógytestnevelés gyakorlatában 

(nordic w.,  elsősegély) 

Mérés-értékelés 

munkaközösség 

4  Mérési időszak tervezése: a mérések előkészítése, a 

kérdőívek áttekintése, korrigálása. Az adatok elemzése, 

tagintézményi háttér-adatok beemelése. Egy foglalkozást 

az elektronikus/online (drive, e-mail) formában történő 

munka képezte. 

  

 Szakmai megújulás lehetősége, szakmai kompetenciák erősítése, jó gyakorlatok 

megismerése. A tudás belső megosztásával a tagintézményekben dolgozó szakemberek 

módszertani ismereteinek gazdagítása  

 Neves előadók, elismert szakemberek meghívása a munkaközösségi foglalkozásokra. 

Szakmai konferenciákon való részvétel, szakmai megújulás, fejlődés igénye 

 „Együttműködés Éve” keretében: Intézménylátogatások szervezése, együttműködés a 

szakmai munkaközösségek között, más pedagógiai szakszolgálatokkal 

 Szakmai konferenciákon való részvétel 

 

Tapasztalatok 

 A munkaközösségi foglalkozások az idei tanévben leginkább személyes formában 

valósultak meg, szervezésük és előkészítésük megfelelő volt: időben történt a 

tájékoztatás, a meghívók kiküldése. Az online forma lehetőséget nyújtott meghívott 

előadók, más megyei/fővárosi szakszolgálati munkatársak költségkímélő meghívására.  

 A munkaközösségek/vezetői áttekintették, aktualizálták a szakszolgálati feladatellátáshoz 

kapcsolódó folyamatleírásokat. Elkészült az online feladatellátás folyamatleírása is.  

 A munkaközösségekben minőségi munka zajlik, melynek továbbra is fontos szegmense 

a horizontális tanulásra, módszerek, eljárások belső megosztására törekvés. 

 A munkaközösségi foglalkozás beszámolói informatívak voltak, pontosan, a foglalkozást 

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

honlapon is megjelentek. 

 

2. Belső vezetői ellenőrzési feladatok: 

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

félévben teljes körűen megvalósult. Az 1. ellenőrzési időszakban 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 történt meg. 2. ellenőrzési időszak: 2022. 05. 11. és 2022. 06. 03. 

között.  

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 66 

 

 

Ssz. Időpontok Tagintézmény/ 

telephely 

Ellenőrzés 

területei 
 

Ellenőrzés 

módja 

Felelős 
 

1. 2022.05.11. Jászapáti Tagintézmény   

  

  

Forgalmi naplók 

exportja, 

munkanaplók és 

szakmai 

dokumentáció 

ellenőrzése,  

 

minden pedagógiai 

szakszolgálati 

területen, kivéve 

szb. tevékenység 

Online   

  

 

 

 

 

 

 

  

Főig.h. 2.  

 

 

 

 

 

 

Főig.h. 2.  

 

2. 2022.05.12. Jászberényi 

Tagintézmény 

Online 

3. 2022.05.13. Karcagi Tagintézmény Online 

4. 2022.05.16. Kunhegyesi 

Tagintézmény 

Online 

5. 2022.05.18. 

 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

Online 

6. 2022.05.19. Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

Tiszaföldvári Telephelye 

Online 

7. 2022.05.20. Mezőtúri Tagintézmény Online 

8. 2022.05.23. Szolnoki Tagintézmény Online 

9. 2022.05.25. 

 

Szolnoki Tagintézmény 

Újszászi Telephelye 

Online 

10. 2022.05.26. Tiszafüredi 

Tagintézmény 

Online 

11. 2022.05.27. 

 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

Online 

12. 2022.05.30. 

 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

Fegyverneki Telephely 

Online 

13. 2022.05.30-

06.03. 

INYR-dokumentáció 

ellenőrzése: megyei és 

járási SZB tevékenység 

Csak formai! 

Online 

14. 2022.05.11. INYR ellenőrzése: PVT 

dokumentumok 

Forgalmi naplók 

exportja, 

munkanaplók és 

szakmai 

dokumentáció 

ellenőrzése 

Online, 

személye

sen 

15. 2022.06.09. Munkaközösségek 

szakmai tevékenysége 
Meghívó, beszámoló 

készítése 

Szemé-

lyesen és 

dokumen-

tumok 

alapján 

 

Az ellenőrzés célja a szakmai feladatellátás ellenőrzése mellett a decemberi „INYR-kampány”, 

illetve Oktatási Hivatal útmutatója (2022.03.30.) alapján történő INYR - adminisztráció 

megvalósulása volt.  

 Logopédiai ellátás 

 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

 Nevelési tanácsadás 

 Tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

 Gyógytestnevelés  
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 Iskola-, óvodapszichológiai koordináció (Szolnoki Tagintézményben) 

 Megyei és járási szakértői bizottsági tevékenység INYR - dokumentálása  

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 (amennyiben 

készültek) a tagintézmény-vezetői ellenőrzések jegyzőkönyvei. Az ellenőrzés továbbá az első 

félévi jegyzőkönyvekben javasolt korrekciók, vezetői intézkedések megtételére irányult. 

Az ellenőrzött területeken az egyéni és csoportos munkanaplók alapján megállapítható, hogy 

igényes szakmaisággal, magas színvonalon végzik szakembereink a munkájukat. 

A pontos INYR- adminisztráció a jogszabályi változások és az OH utasítása miatt kiemelt 

fontossággal bír, hiszen változott a csoportos ellátások és a szakértői tevékenység 

adminisztrációja, ezzel növekedtek a szakemberek adminisztrációs terhei. 

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 vezetik a munkájukról az elektronikus dokumentumokat. A 

szükséges korrekciókat az ellenőrzési jegyzőkönyvek tartalmazták. Az intézmény szakemberei 

a pontos és szabályozóknak megfelelő INYR adminisztrációra törekednek. 

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

jelöltek legalább egy egyéni tevékenységet a gyógytestnevelők, illetve az SZB tevékenység 

keretében ellátottaknál az ellátási lap kitöltése (eredmények, elfogadás, dátumok stb.) 

hiányzott.  

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. Javaslom az összegző 

vizsgálati vélemény és az OH kirendelésre végzett szakértői vizsgálatok dokumentumainak (a 

megfelelő formátumban) feltöltését is. 

 

2.2 A szakmai munkaközösségek munkájának ellenőrzése 

A szakmai munkaközösségeken való részvétellel követtem a munkaközösségek munkáját, a 

munkaközösség-vezetők szervezési és megvalósítási feladatait, a munkaközösségekben folyó 

szakmai munkát. A munkaközösségek formális ellenőrzése – jegyzőkönyvezéssel – a tanév 

végén, 2022. júniusban valósult meg, a jegyzőkönyv tartalmazta a foglalkozások megtartását, 

a meghívók és beszámolók elkészítését, pontosságát, a munkaközösségekben folyó színvonalas 

szakmai munka méltatását.  

 

3 Az Intézmény szakmai erőforrásainak folyamatos vizsgálata, HR gondozás: 

 A HR terület ellenőrzése 

- A KIR Személyi nyilvántartásban a statisztikai adatok ellenőrzése, szakmai 

gyakorlati évek frissítése: személyi anyagok: tanúsítványok, oklevelek, képzések 

ellenőrzése a KIR-ben. Szakemberek által ellátott feladatok és óraszámok, 

végzettség típusok ellenőrzése 

- Új szakképzettségek, oklevelek rögzítése a KIR-ben 

- Új munkavállalók rögzítése a KIR-ben (folyamatos) 

-  Óvodai jogviszonnyal rendelkező, korai ellátott kliensek áttekintése, ellenőrzésük, 

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

gyermek (folyamatosan és kiemelten 2022. áprilisban), illetve az óvodai jogviszony 

rögzítése 
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 HR gondozás 
- Hiányzó szakemberek tagintézményenkénti követése, álláshirdetések feladása, 

interjúztatásban való részvétel. A pályáztatás a távozó szakemberek üres 

álláshelyeire megtörtént: a 2021/22. tanév első félévében több álláshelyet is 

meghirdettünk (gyógypedagógus, logopédus, pszichológus). Jelenleg is folyik a 

Tiszafüreden és Szolnokon megüresedett álláshelyekre, valamint a pályaválasztási 

tanácsadói álláshely pályáztatása.  

- Meghirdetett (vagy folyamatban levő) állások: 2022. tavaszán határozatlan, illetve 

határozott idejű álláshelyek: pszichológus és logopédus (Jászapáti, Megyei SZB, 

Kunhegyes, Kunszentmárton, Tiszafüred, Szolnok) 

  

3.1 A 2022. júliusi állománytábla állapota szerint az álláshelyek betöltöttsége és megoszlása 

Engedélyezett álláshelyek  

2021. szeptemberi státusz: 196 

Betöltött álláshelyek: 170,39 

Engedélyezett pedagógus álláshelyek  

2021. szeptemberi státuszszám:  

157,5 

betöltött betöltetlen 

132,16 25,34 

Engedélyezett NOKS álláshelyek a 

2021. szeptemberi státuszszám:  24 24,00 0,00 

Engedélyezett technikai (egyéb) 

álláshelyek a 2021. szeptemberi 

státuszszám:  14,5 14,23 0,28 

Üres álláshelyek: 25,61  
 

 

Pedagógus betöltött 132,16 

Megbízással + részmunka + túlóra 14,16 

Kinevezett pedagógus 118 

 

Pedagógusok 

megoszlása 

Főállású, 

aktív 

Pszichológus  26 

Gyógypedagógus 41 

Logopédus 29 

Konduktor 5 

Fejlesztő Pedagógus 8 

Gyógytestnevelő 6 

Tehetségkoordinátor 1 

PV tanácsadó 2 

Összesen 118 

 

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

Szakvizsga statisztika (kinevezett, aktív) Fő 

Szakvizsgával rendelkezik 81 

Szakvizsgával nem rendelkezik 37 
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Ebből szakvizsgás képzését megkezdte vagy megkezdi 

a 2022/23. tanévben  

11 

Szakvizsgázottak aránya  68,6 % 

 

4.1 A tanévben szakvizsgás képzéseken és egyéb képzéseken (hiányterületek, BA, MA) részt 

vevők, illetve a 2022/23. tanév Beiskolázási tervébe fölvett szakemberek 

Tagintézmény / 

Telephely 

Szak- 

vizsga 

Hiányte-

rület 

MA /BA 

képzés 

Egyéb 

képzés 

Összesen: 11 4 2 3 

2022/23. tanév beiskolázási tervében 

összesen: 

 

20 

Idén szakvizsgát szerzett, szerez: 6 - 1 - 

 

4.2 Képzésben részt vevő munkatársak tagintézmények szerinti bontásban 

Székhelyintézmény  5 

Karcag 4 

Kunhegyes 2 

Kunszentmárton/Tiszaföldvár 3 

Mezőtúr 2 

Szolnok 2 

Törökszentmiklós 2 

 

4.3 Beiskolázással, továbbképzésekkel kapcsolatos elvégzett feladatok 

 Az Intézmény beiskolázási programjának folyamatos gondozása, nyomon követése 

 A 2021/22. tanév beiskolázási tervének megvalósíttatása  

 2022. január-február: A 2022/23. tanév beiskolázásának, valamint a továbbképzés 

tervezése, a finanszírozási terv elkészítése a GHM-iroda vezetője által, a jelentkezések 

elbírálása a fenntartói egyeztetések után. A tankerület idei évi képzési támogatása 

meghaladja a 3 millió forintot.  

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

SZTK-nak határidőre történő megküldése 

 A Beiskolázási tervbe került szakemberek értesítése 

 A Beiskolázási tervbe minden jelentkező bekerült, a különbségek a tandíjtámogatás 

mértékében, illetve a csak képzési napokkal való támogatásban voltak, a már említett 

prioritások szerint.  

 A 2021/22. tanévben a szakvizsgás képzések megvalósulásának követése: A 2022-ben 

szakvizsgás képzésre kötelezettek közül mindössze egy fő személyes és családi 

körülményeire hivatkozva nem kezdte el 2021. szeptemberben a képzését. 

A rendelkezésre álló képzési támogatásnak az idén sem 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 a szakvizsga-kötelezettség teljesítése volt a jogszabályi 

követelményeknek megfelelően.  

A szakvizsgás képzéseken kívül a hiányterületeken (logopédia, 

gyógypedagógia/szomato-pedagógia, pszichológia MA) egy-egy fő folytat a beiskolázás 
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keretében tanulmányokat, őket a Fenntartó tandíjtámogatással vagy képzési napokkal 

támogatja. 

 

5. A tagintézményekkel való kapcsolattartás: 

A tagintézményekkel való kapcsolattartás folyamatos: elektronikus levelezés, telefonos, 

személyes megbeszélések útján. A feladatellátásokat érintő szakmai kérdésekben folyamatos 

volt a megbeszélés, egyeztetés a vezetőkkel, ezen kívül aktuális ügyekben: INYR-

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

és telefon útján.  Szervezetten az igazgatótanácsi értekezleteken és a munkaközösségi 

foglalkozásokon valósult meg. 

 

6. KIR-feladatok: 

6.1 Az éves statisztikai adatszolgáltatás elkészítésében való közreműködés és ellenőrzés 

A KIR-STAT felületét 2021. október 1-jén nyitották meg.  A KIR Személyi törzs adatainak a 

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

hiányosságok korrigálását HR-es munkatársammal együtt elvégeztem. Az adatszolgáltatáshoz 

a statisztikai adatokat a munkavállalói adatoknál ellenőriztük, javítottuk. 

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

esetleges korrekciókat az adatokban a tagintézmény-vezetővel egyeztetett adatbekérés után 

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

adatbevitelhez. Az adatokat az adatlapokon rögzítettem, hibajelzés után korrigáltam a 

vezetőkkel egyeztetve. A munkavállalói adatok exportját Egyedné Erika végezte el. 

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

tagintézményeknek, a típushibák száma lényegesen kevesebb volt, 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 

elenyésző mértékben volt átfedése a KIR-STAT adatokkal. 

 

6.2    Intézményi gyermekadatok rögzítése a KIR-ben 

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

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

illetve korrekciója szeptemberben, majd 2022. áprilisban, az óvodai/iskolai beíratások idejében 

megtörtént. 

 

7 INYR- felület gondozása, ellenőrzése: 

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

segítség a vezetőknek, szakembereknek. Jogosultságok megadása a mesterjelszó-kezelőben a 

rendszergazda segítségével. 2. A tagintézményi feladatellátás ellenőrzései: Az INYR 

szabályzatunk szerinti adminisztrálás ellenőrzése az 1. és a 2. félévben az összes szakterületre 

vonatkozóan. Az INYR ellenőrzése a szakértői bizottsági vizsgálatok területén, kizárólag az 

INYR-re vonatkozóan történt. Az INYR ellenőrzés a szakszolgálati feladatellátás mindegyikére 

a második félévre vonatkozóan, kiemelten az első félév korrekciós javaslatai, vezetői 

intézkedési tervek megvalósítása. 

Az ellenőrzés a már említett módon, jegyzőkönyvezve megvalósult. 

 

7.1 Az INYR ellenőrzésének tapasztalatai 

 Csoportos ellátások változásait a vezetők többnyire átvitték a gyakorlatba 

 A szabályzat 2022. áprilisi módosításával tovább egységesült a szakterületi ellátások 

adminisztrációja, de még így is akadt hiányosság, amiket az ellenőrzések jegyzőkönyvei 
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részleteznek. A szakembereink többsége lelkiismeretesen és precízen vezeti az INYR-

ben az adminisztrációt! 

 

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

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

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

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

óraszámokat/túlórákat folyamatosan korrigáltam, a fenntartó részére a végleges 

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

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

SZTK felelős hivatali főtanácsosával. 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. 

A KRÉTA eszközkezelőjén keresztül igényelhették (regisztrálással) a pedagógusok a 

pályázatos laptopokat, a kiosztás is ezen keresztül történt, ehhez jogosultságot és jelszót kellett 

adni a KRÉTÁ-ban az érintett kollégáknak.  A PVT szakemberei több körös egyeztetés és a 

projektmunkatárs segítségével kapták meg a laptopot, mivel a jogosultak listáján a tanácsadó 

pedagógusok nem szerepeltek.  

Az idén is elkészítettem az előzetes tantárgyfelosztást a 2022/23. tanévre, melyet a 

Fenntartónak határidőre megküldtünk. 

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

pedagógus fokozat, órakedvezmények stb.) folyamatos nyomon kísérése, javítása a KIR-Szny.-

ben. Ezek megtörténtek, illetve folyamatos a KRÉTA ellenőrzése, az adatváltozások (pl. új 

alkalmazottak és szakszolgálati feladataik) rögzítése, a túlórák jelölése az engedélyezéssel 

szinkronban. 

A Szolnoki Tankerületi Központnak az intézményi adatszolgáltatások határidőre megtörténtek. 

 

9. Szabályzatok gondozása: 

A 2021/2022. tanévben az intézményi véleményezés és elfogadás után ősszel hatályba lépett a 

belső INYR-szabályzatunk módosítása, majd a fentebb leírtak okán az újabb módosítás 2022. 

áprilisban. Az INYR-ből letölthető (exportálható) adatok az egyedüli hiteles tanügyi 

dokumentumokat képezik, ezért a szakemberek és a vezetők felelőssége is megnövekedett. 

Ezért is fontos az aktuális Szabályzatban rögzítettek realizálása, vezetői ellenőrzése.   

A „szükséges és elégséges” adminisztráció elvének megfelelve igyekeztünk az adminisztrációs 

terheket csökkenteni, elvárva ugyanakkor a precizitást az INYR-adminisztráció vezetésében. A 

2022-ben megváltozott jogszabályok azonban a szakértői tevékenység esetében teljes körű 

adminisztrációt írnak elő az ellátottaknál. Szintén változott a csoportos ellátásban részt vevők 

adminisztrálása.  

Az online feladatellátás folyamatleírását is elkészítettük a munkaközösség-vezetőkkel együtt, 

így a kézikönyv kiegészült az online ellátás leírásával.  

 

10. Elégedettség-mérés és eredményesség-mérés eredményei: 

Elkészült a 2022. április hónapra tervezett elégedettségmérési anyagok összeállítása, 

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

Az elégedettségmérés a tervezett időszakban valósult meg, kissé meghosszabbítva a mérés 

időszakát. Az online vagy papír alapú kérdőívezés lezajlott, kiértékelése megtörtént, a MÉM 

beszámolóját képezi.  
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Az Eredményesség-mérés előkészítésére a munkaközösségeknek megküldtük a korábbi évek 

mérőeszközeit, a gyógytestnevelés munkaközösség korrigálta az előző évi mérőanyagát. Az 

eredményességmérés a tervezettek szerint lezajlott, kiértékelése tagintézményi / telephelyi 

szinten megtörténik, tagintézményi és az intézményi beszámolókban jelenik meg. 

 

11. Részvétel konferenciákon, rendezvényeken a 2. félévben: 

Időpont Szervező, téma 

2022. 02.07. NPK online konferencia 

2022. 03.19. FMPSZ rendezvénye, szakmai műhely, Székesfehérvár 

2022. 03. 21. JNSZM Családügyi Konferencia (online) 

 

12. Egyéb:  

Két szakember, Lázárné Barna Andrea gyógypedagógus és Tóthné Farkas Nóra logopédus 

önértékelésében való részvétel 

 

Mesterprogram megvalósítása: 

Kiemelve a fontosabb tevékenységeket: Honlapon a „Gyermeknevelési Kisokos” 

ismeretterjesztő cikkek írása a gyermeknevelés különféle problémáiról. Gyógypedagógus, 

pszichológus, logopédus szakemberek bevonása. A szakemberek írásainak korrekciója, 

megjelentetése a kisokos felületén, szakemberek „lektorálási” feladatokra felkérése. 

Linkgyűjtemény karbantartása 

Preventív önismereti csoportok működtetése (mesterprogram szerinti ütemezésben) 

 

 

 

IV.1 Megyei Pályaválasztási Tanácsadó 

 

 

1. A Megyei Pályaválasztási Tanácsadó bemutatása: 

 

1.1 Személyi feltételek  

Szak Fő 

Pedagógus 2 fő 

Viselkedéselemző 1 fő 2022.04.30-ig* 

*Dóró Anita viselkedéselemző 2022.04.30-at követően már nem dolgozott a Megyei Pályaválasztási 

Tanácsadónál. 

 

1.2 Tárgyi feltételek 

 Szolgálati gépjármű 

 Tanácsadó helyiségek: a Főigazgatóság földszintjén 17. és 18. szoba 

 3 szolgálati laptop  

 2 asztali számítógép a munkaszobákban 

 2 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 
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 A jogszabály, a protokoll és a PVT Folyamatleírás által előírt dokumentumok Titkársági 

sokszorosítása 

 Kérdőívek, tesztek és egyéb dokumentumok gyűjteménye (elektronikus gyűjtemény és 

fénymásolt anyag). 

 

1.3 A PVT kliensfogadási rendje 

A PVT egyéni és csoportos tanácsadásait többségében 8:00 és 16:00 között biztosította a 

kliensek részére. Az iskolai csoportos tanácsadások többnyire 8:00 és 13:00 között valósultak 

meg tanítási időben, kivételt képezett ez alól a Városi Kollégium, ahol rendszeresen 16:00 után 

valósult meg a tanácsadás. Szintén 16:00 után kerültek megrendezésre a pályaválasztási szülői 

értekezletek, ahol a PVT munkatársak tájékoztatót tartottak a végzős diákok szülei részére. 

 

1.4 A PVT helyettesítési rendje 

A szakfeladat jellegére és a rendelkezésre álló személyi erőforrásokra tekintettel a PVT 

esetében nincs kialakított helyettesítési rend. A viselkedéselemző munkatárs távozása után a 

csoportos és egyéni tanácsadások munkaszervezése igazodott a 2 fő tanácsadói létszámhoz. 

 

2. A Megyei Pályaválasztási Tanácsadó tanév során megvalósított feladatai 

 

2.1 A Megyei Pályaválasztási Tanácsadó 2021/22. évi időtervének megvalósulása (Az éves 

munkaterv szerint) 

Feladat Időpont 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. 

a tanévben 

folyamatos 

PVT 

munkatársak 

Főigazgató-

helyettes 

Megvalósult 

Az intézményi 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 
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A PVT munkatársai terhelésének 

egyenletessé tétele  

Folyamatos Főigazgató-

helyettes, 

PVT 

szakemberek, 

Főigazgató  

Nem valósult 

meg   

(májusi és 

féléves 

óraszám-

adatok)  

Általános és középiskolai 

pályaválasztási szülői értekezleteken 

és osztályfőnöki órákon való 

részvétel, tájékoztatók tartása. 

A tanévben 

folyamatos 

PVT 

munkatársak  

Megvalósult 

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 a 

beérkezett 

egyéni 

igények 

magas száma 

és a 

tanácsadói 

létszám 

csökkenése 

miatt. 

Az egyéni pályaorientációs/ 

pályaválasztási tanácsadásra 

jelentkezők regisztrálása, a PVT 

dokumentumainak (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 

ütemterv-ben 

megjelenít-ve 

PVT 

munkatársak   

Részben 

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 

A tanévben 

folyamatos 

PVT 

munkatársak 

Főigazgató-

helyettes 

Részben 

megvalósult 
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saját dokumentációs rendszer 

vezetése. 

A PVT levelezésének, 

dokumentumainak iktatása 

(behívások, egyéni / csoportos 

igénylőlapok, szülői beleegyező 

nyilatkozatok) 

A tanévben 

folyamatos 

Titkárság 

PVT 

munkatársak 

Főigazgató 

Megvalósult 

 

2.2 A PVT Centrum Kavalkádon (a Szolnoki Szakképzési Centrum szervezésében 

megvalósítandó) való részvétel 

Időpont Helyszín Rendezvény 

2021.09.30. Szandaszőlősi Általános Iskola Centrumkavalkád 

2021.10.14. Újszász, Vörösmarty M. Ált. Isk. Centrumkavalkád 

2022.04.21. Szolnok, Kassai Úti Ált. Isk. Centrumkavalkád 

2022.05.19. Szolnoki Kodály Z. Ált. Isk. Centrumkavalkád 

2022.06.02. Szolnok, Széchenyi Krt. Ált. Isk. Centrumkavalkád 

A Szolnoki Szakképzési Centrum által tervezett Centrum Kavalkád programsorozat október 

közepétől tavaszig a járványhelyzet miatt nem került megrendezésre. 

 

2.3 Vezetői belső ellenőrzések  

Ssz. Időpont Ellenőrzött terület Ellenőrzött munkatárs 

1. 2022.01.19.   Szakmai dokumentumok (teljes körűen), 

INYR 

PVT minden munkatársa 

2.  2022.05.11. Szakmai dokumentumok (teljes körűen), 

INYR  

PVT minden munkatársa 

3.  2022.06.30. Szakmai dokumentumok, INYR PVT minden munkatársa 

4.. 2021/2022. 

tanévben 

folyamatosan 

Forgalmi 1-2., egyéni és csoportos 

tanácsadás dokumentumai, jelenléti ívek 

PVT minden munkatársa 

 

2.4 Saját műhelymunkák a 2021/22. tanévre. Részvétel a munkaközösségek munkájában 

Időpont Esemény/rendezvény Felelős 

2021. 

szeptember  

Szakmai műhely megszervezése a tankerület 

pályaválasztási felelősei részére a Szolnoki 

Szakképzési Centrummal és a JNSZM Kereskedelmi 

és Iparkamarával együttműködve.  

PVT munkatársai 

Főigazgató-helyettes 

2021/2022. 

tanévben 

munkaterv 

szerint 

A JNSZMPSZ megyei munkaközösségeinek 

szakmai munkájában való részvétel az alábbiak 

szerint: 

Nevelési tanácsadás: Paraginé Boros Ágnes 

Szakértői bizottság: Szécsi Tibor 

Tehetséggondozás: Dóró Anita 

PVT munkatársai 

Főigazgató-helyettes 

2021/2022. 

tanévben 

munkaterv 

szerint 

Mérés-értékelés munkacsoport munkájában való 

aktív részvétel  

Paraginé Boros Ágnes 

Főigazgató-helyettes 
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2.4 Fórumok, továbbképzések, melyeken a Megyei Pályaválasztási Tanácsadó munkatársai a 

tanév során részt vettek: 

- Szakmai műhely pályaválasztási felelősöknek: Szolnok (saját rendezvény),  

- Szakmai műhely pályaválasztási felelősöknek Karcagon és Jászberényben (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” konferencia 

- Észak-magyarországi Regionális Pályaválasztási Munkaközösség értekezletei 

(Nyíregyháza, Salgótarján) 

- „Saját jövőnk – tudatos életúttervezés a változó világban” című konferencia Szegeden 

Diákcentrum Universitas Alapítvány szervezésében 

 

2.5 Továbbtanulás 

Ssz. Szakember neve Továbbképzés 

megnevezése 

Továbbképzés helyszíne 

1. Dóró Anita  Pszichológia MA Szegedi Tudományegyetem 

 

2.6 A PVT környezetvédelmi, környezettudatosságot szem előtt tartó intézkedései a tanév 

során: 

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés várt 

eredménye 

Intézkedés felelőse 

1. Környezetbarát 

papírfelhasználás 

(online kérdőívek, 

e-mailek sz. sz. 

nyomtatása)  

Környezettudatosság 

kialakítása 

Papírfelhasználás 

optimalizálása, 

kevesebb papír 

használata, 

újrahasznosítás 

elősegítése. 

PVT-vezető, 

munkatársak 

2.  Takarékos 

áramfelhasználás  

 

Környezettudatosság 

kialakítása 

Takarékosság az 

elektromos 

berendezések és a 

világítás 

használatában  

PVT-vezető, 

munkatársak 

 

2.7 A PVT belső kapcsolatai: 

A PVT tanácsadók együttműködtek a Pedagógiai Szakszolgálat már munkatársaival, a 

székhelyintézményben, a tagintézményekben és telephelyeiken dolgozó szakemberekkel az 

alábbiak területeken: 

- SNI-s tanulók részére biztosított pályaválasztási tanácsadása során előzetes és/vagy 

utólagos egyeztetés a Megyei Szakértői Bizottsággal. 

- Az intézmény 4 munkaközösségében való részvétel: nevelési tanácsadás (Paraginé Boros 

Ágnes, a szakértői bizottság (Szécsi Tibor), a tehetséggondozás (Dóró Anita) és mérés-

értékelés munkaközösségben (Paraginé Boros Ágnes) való részvétel. 

 

2.8 A PVT külső kapcsolatai: 

A PVT munkatársak munkájuk során aktív kapcsolatot tartottak és együttműködtek a 

pályaorientációs tevékenységben érintett külső intézményekkel, szakemberekkel a következők 

szerint. 
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- JNSZM általános és középfokú nevelési-oktatási intézményeivel, pályaválasztási 

felelőseivel 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal (Pályaválasztási Kiállítások 

programjában való közreműködés, együttműködés a Foglalkozási Információs 

Tanácsadóval az iskolarendszerből már kikerült fiatalok pályaorientációja kapcsán.) 

- Szolnoki Szakképzési Centrummal (Centrumkavalkád rendezvényein aktív 

közreműködés, közös szakmai műhely szervezése a pályaválasztási felelősök, 

pedagógusok részére.) 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Iparkamarával (Közös szakmai műhely szervezése a 

pályaválasztási felelősök, pedagógusok részére.) 

- A Jászberényi és a Karcagi Tankerületi Központtal (Pedagógusoknak szervezett szakmai 

fórumon való részvétel, valamint a Jászberényben megrendezett Pályaválasztási 

Kiállításon való részvétel.) 

- Szolnok város iskolapszichológusaival, JNSZMPSZ iskolapszichológiai-koordinátorával 

- Városi Kollégiummal (Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő diákok 

részére délutáni, esti időszakban személyre szabott pályaválasztási konzultáció 

biztosítása.) 

- Más megyei szakszolgálati intézmények pályaválasztási tanácsadóival (Csatlakozás az 

Észak-Magyarországi Regionális Pályaválasztási Munkaközösséghez.) 

 

2.9 PVT saját innovációk:  

- A PVT ebben a tanévben első alkalommal szervezett szakmai műhelyt a Szolnoki 

Tankerületi Központhoz tartozó általános iskolák pályaválasztási felelősei részére. A 

szakmai műhely innovatív módon teret biztosított a pályaválasztásban résztvevő 

különböző intézmények (Szolnoki Szakképzési Centrum, Kereskedelmi és Iparkamara) 

egyidejű részvételére, akik tájékoztatták az általános iskolák pedagógusait a 

tevékenységüket érintő aktuális tudnivalókról. A szolnoki szakmai műhely mintájára a 

JNSZ Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Jászberényi és Karcagi Tankerületi 

Központhoz tartozó iskolák részére szerevezett szakmai műhelyt, melyek programjában 

a PVT munkatársak közreműködtek. A rendezvények szélesítették a PVT 

kapcsolatrendszerét a másik két tankerülettel. Ennek nyomán olyan iskolák is igényelték 

a PVT szolgáltatását, akik korábban nem pl.: a jászárokszállási és a jászfényszarui 

általános iskolák. 

- Újdonság volt ebben a tanévben a PVT munkájában a szolnoki Vásárhelyi Pál 

Közgazdasági Technikumban történt tanácsadás. A csoportos tanácsadás tematikáját a 

szakképzésben részt vevő diákok igényeinek megfelelően kellett megújítani, fókuszálva 

a gazdasági, illetve egészségügyi szakmákban történő életpálya-tervezés szempontjaira. 

 

2.10 Sikerek a pályaválasztási tanácsadás terén: 

 

Pályaválasztási Tanácsadó teljes éves esetforgalma: 

Beavatkozás formái Alkalom száma Ellátottak száma (fő) 

Egyéni tanácsadás 260 214 

Csoportos tanácsadás 134 2649 

Személyes információ nyújtás 314 314 

Szülői értekezlet 16 401 

Pedagógus / vezető konzultáció 320 320 

Szülőkonzultáció 159 159 

Pályaorientációs nap 12 932 
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Centrum Kavalkád 5 944 

Összesen: 1220 5933 

 

Az előző tanévhez képest jelentős mértékben, több mint 1000 fővel nőtt a csoportos 

tanácsadások által ellátott tanulók száma. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy bővült a 

szolgáltatást igénylő iskolák köre, száma. Míg az előző tanévben az ellátott intézmények száma 

55 volt, addig az idei tanévben összesen 67 intézményben történt szolgáltatásnyújtás. 

A csoportos tanácsadások emelkedő száma mellett nőtt az egyéni esetkezelés is. Míg az előző 

tanévben egyéni tanácsadásban és információnyújtásban 397 fő részesült, addig ebben a 

tanévben 528 fő kapott egyéni segítséget a pályaválasztási döntéséhez.  

A PVT munkatársak a 2021/22-es tanévben összesen 5933 főt láttak el. 

 

2.11 Nehézségek a pályaválasztási tanácsadás terén: 

Nehézséget jelentett a májusban bekövetkezett tanácsadói létszámcsökkenés, de a tanácsadások 

megfelelő szervezése révén sikerült biztosítani a szolgáltatást az azt igénylő iskolák és szülők 

számára. 

 

3. PVT statisztikai beszámoló  

Egyéni tanácsadásra jelentkezők létszáma: 241 fő 

Megvalósult egyéni tanácsadások száma: 210 fő 
Csoportos tanácsadásra jelentkező osztályok száma: 135 osztály 

Megvalósult csoportos tanácsadások száma: 134 osztály 

Információ nyújtásra jelentkezők száma: 314 fő 

Megvalósult információ nyújtások száma: 314 fő 

Tanév végén ellátatlan, várólistás: egyéni 31 fő; 1 osztály 

Lemorzsolódott/egyéni: 36 fő 

Lemorzsolódott/csoport: 0 osztály 
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V. Munkaközösségek beszámolói 

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

Kürti Anikó 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. A munkaközösség személyi feltételei:  

Tagintézmény Delegált tag(ok) 

Jászapáti Tagintézmény Németh Eszter 

Jászberényi Tagintézmény Béres Lászlóné 

Karcagi Tagintézmény Vargáné Kerti Anikó 

Kunhegyesi Tagintézmény Balláné Tóth Éva 

Kunszentmártoni Tagintézmény Deli Gabriella 

Mezőtúri Tagintézmény Csete Olga 

Szolnoki Tagintézmény  Bálint Orsolya 

Újszászi Telephely Kovács Ágnes 

Tiszafüredi Tagintézmény Tóth Judit 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Fehér Henriett 

Fegyverneki Telephely Varga Mária 

Székhelyintézmény Kátainé Darók Bernadett, Móczáné 

Tombácz Edit 

 

Meghívott tagok, vendégek a tanév munkaközösségi foglalkozásain 

Ssz Meghívott 

neve 

Meghívott 

szakterülete 

Téma A feldolgozott téma 

szakmai hozadéka 

1. Hegedűs - 

Vízkelety Judit 

 

 

szociális munkás - A 

Szolnok 

Egészségfejlesztési 

Iroda és Lelki 

Egészség Központ 

vezetője 

 

Betekintés A 

Szolnok 

Egészségfejlesztési 

Iroda és Lelki 

Egészség Központ 

munkájába. 

 

Ágazatok közötti 

együttműködés 

erősítése  

A Szolnok 

Egészségfejlesztési 

Iroda és Lelki 

Egészség Központ 

munkájának 

megismerése. 

Az ismeretek 

birtokában további 

együttműködés 

kiépítése saját 

mentálhigénénk, testi 

egészségünk 

megtartása érdekében.  

2. Bunkóczi Rita:  védőnő - A Szolnok 

Egészségfejlesztési 

Iroda és Lelki 

Egészség Központ 

szervezésében 

megvalósuló Szülő 

Az Egészségügy 

keretein belül 

működő Szülő klub 

–baba - mama klub 

tevékenységének 

megismerése, a 

Az általuk kínált 

szolgáltatások és saját 

szolgáltatásunk 

keresztmetszetében 

álló kliensek számára 

hasznos lehetőségek 
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klub-baba-mama klub 

vezetője  

 

védőnő szerepe a 

kisgyermekes 

családok életében 

(baba - mama klub, 

kismama 

torna…)megismerése, 

az ismeretek által saját 

klienseink 

támogatása. 

3. Tasi Krisztina A Máltai 

Szeretetszolgálat 

munkatársa, 

projektvezető 

 

 

Hátrányos helyzetű 

településen élő 

gyermekek és 

családjaik 

támogatása: 

Fókuszban a 

gyermek projekt 

bemutatása  

 

Szakmai munka 

megismerése, 

kapcsolatépítés, 

tudásmegosztás a 

hátrányos helyzetű 

családok körében 

szerzett 

tapasztalatokról.  

4. Nánásiné 

Lókodi Andrea  

 

 

A Biztos Kezdet 

Gyerekház vezetője 

 

Biztos Kezdet 

Gyerekház 

működése 

Tiszabőn, 

Tiszaburán - 

Nehézségek, 

kihívások, 

életminőséget javító 

programok, 

támogatások 

megismerése a 0-3 

éves gyermeket 

nevelő családok 

számára. 

Kapcsolatépítés. 

5. Takács Lívia konduktor A fejlesztő 

szakember szerepe 

a településen élő 0-

3 éves gyermekek 

és családjaik 

támogatásában 

Korai komplex 

fejlesztés 

megismerése egy 

szakember 

tapasztalatainak a 

hátrányos helyzetű 

családokkal folytatott 

munkája tükrében. 

6. Melegné 

Steiner Ildikó 

Oligofrénpedagógia- 

 

Logopédia 

 

Nyelvi késés 

diagnosztikája és 

terápiája 

Tudásmegosztás. 

Kapcsolatépítés.  

A A PMPSZ 

Dunakeszi 

Tagintézményében 

zajló nyelvi késés 

terápiájának 

megismerése. 

 

2. A munkaközösség tárgyi feltételei: 

Az év során egy személyes találkozóra és három online találkozóra került sor.  

Az első, személyes találkozó helyszínét sikerült gyors átszervezéssel módosítani, a Szolnoki 

Tagintézmény vezetőinek hatékony együttműködésével.  

Technikai problémák egy online találkozó alkalmával okoztak nehézséget.  
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3. A munkaközösség 2021/2022. tanévre kitűzött és megvalósított szakmai célkitűzései: 

 

3.1 Általános célkitűzések 

Általános céljainkkal összhangban  

- a kollégák beszámoltak az ellátásba került gyermekek és családjaik online 

foglalkoztatásának sikereiről, nehézségeiről, 

- megosztották tapasztalataikat a mérési eszközök használatáról, 

- szakmai tapasztalatcserére került sor 

 

3.2 Speciális célkitűzések 

Speciális céljaink között szerepelt 

 az ágazatok közötti együttműködés javítása, melynek érdekében az egészségügyi és 

szociális szféra több képviselőjével találkoztunk.  

- Az együttműködés a különböző ágazatok képviselőivel – köszönhetően a szakmai 

érdeklődésnek, a nyilvánvaló együttműködési szándéknak, - évről évre változik, 

javul. Feltehetőleg ennek is köszönhetően, egyre több gyermek kerül nagyon korai 

életkorban korai fejlesztésbe, megspórolva a szülők küzdelmes útkeresését, ill. 

biztosítva ezáltal egy optimálishoz közelebb álló utat a fejlődésben a gyermekek 

számára. 

- Meghívott vendégeink között szerepelt többek között pszichológus, szociális 

munkás, konduktor, védőnő…mindazok a szakemberek, akik tehetnek azért, hogy 

az eltérő fejlődést mutató vagy fejlődési zavar veszélyeztetett gyermekek minél 

korábbi életkorban vizsgálatban, terápiában részesüljenek. 

 A logopédus kollégákkal való együttműködés fokozása, melynek érdekében közös 

munkaközösségi foglalkozást szerveztünk a Logopédiai Munkaközösséggel. 

- A nyelvi késést mutató gyermekek száma évről évre növekszik. A prevenció 

jelentőségét ezen a területen sem lehet eléggé hangsúlyozni.  

- Melegné Steiner Ildikó, logopédus-oligofrénpedagógus a korai fejlesztésben 

dolgozó kollégák számára jól hasznosítható tudást adott át a Nyelvi késés 

diagnosztikája és terápiája című előadásával. 

 a korai fejlesztés területén dolgozó kollégák átfogó – a 0-5 éves korosztályt érintő – 

tudásának bővítése az egészségügyi, szociális, pedagógiai rendszerbe ágyazottan,  

- melynek kapcsán ezúttal a hátrányos helyzetű településen élő gyermekek és 

családjaik életminőségének javítása érdekében folytatott munkáról kaphattunk 

képet több kiváló szakember online előadásában.  

 kiemelt célunk volt a korai fejlesztés éve keretén belül megrendezett események 

támogatása, melynek kapcsán elmondható, hogy több, korai fejlesztésben dolgozó 

szakember vett részt intézménylátogatáson, előadások, konferenciák, szervezésében, 

lebonyolításában, ill. előadóként, értékes gondolatokat, maradandó élményt nyújtva a 

hallgatóságnak.  

 

3.3 Az összejövetelek időpontjai 

Alkalom Időpont Óra Helyszín 

I. alkalom  2021.09.23. 14.00-16.00 JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény 

II.alkalom  2021.10.21. 14.00-16.00 Online 

III.alkalom 2022.03.03. 14.00-16.00 Online 

IV.alkalom  2022.03.16. 14.00-16.00 Online 
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3.4 A munkaközösségi összejövetelek tanév során megvalósított céljának, feladatának rövid 

ismertetése  

Alk. Időpont Célok, feladatok Eredmények 

1. 2021.09.23. Személyes találkozás a 

munkaközösség tagjaival – 

Tapasztalatcsere  

 

 

Ágazatok közötti 

együttműködés erősítése - 

Betekintés A Szolnok 

Egészségfejlesztési Iroda és 

Lelki Egészség Központ 

munkájába. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Egészségügy keretein belül 

működő Szülőklub - baba-

mama klub tevékenységének 

megismerése, a védőnő szerepe 

a kisgyermekes családok 

életében 

Egymás munkájának megismerése.  

Tudásmegosztás 

 

 

 

A Szolnok Egészségfejlesztési Iroda 

és Lelki Egészség Központ 

munkájának megismerése által, 

velük együttműködésben, 

átfogóbban tudjuk támogatni 

klienseink testi-lelki egészségét. 

(gyógytorna, babaúszás, aerobik…) 

A JNSZMPSZ szakemberei számára 

is fontosak, esetenként szükségesek 

lehetnek az általuk szervezett 

programok. (Pl. 

szűrések/gyógytorna) 

Elindult egy együttműködés – 

egyelőre, csak a Szolnoki 

Tagintézmény és az Újszászi 

Telephely között – mely 

hozzájárulhat a korais kollégák 

kiégés elleni megelőzéshez. (is) 

 

Egyre több gyermek kerül nagyon 

korai életkorban korai fejlesztésbe, 

megspórolva a szülők küzdelmes 

útkeresését, ill. biztosítva ezáltal egy 

optimálishoz közelebb álló utat a 

fejlődésben a gyermekek számára. 

 

2. 2021.10.21. Ágazatközi együttműködés 

erősítése – hátrányos helyzetű 

településeken működő szakmai 

munka megismerése online 

formában az ott dolgozó 

szakemberek segítségével. 

Betekintést nyertünk a Biztos 

Kezdet Gyerekházak működésébe. 

Elhivatott szakemberek által 

végzett, sokrétű szakmai munka 

megismerésére nyílt lehetőségünk.  

Képet kaphattunk a kizárólag 

hátrányos helyzetű családokkal való 

munkában megtapasztalt 

nehézségekről, örömökről.  
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3. 2022.03.03. A Kunszentmártoni 

Tagintézmény bemutatkozása, 

a Korai Fejlesztés 

Munkaközösség látogatása a 

JNSZMPSZ Kunszentmártoni 

Tagintézményében 

Régebbi időkre visszanyúló 

hagyomány a JNSZMPSZ 

Tagintézményeiben, egymás 

munkájának, munkakörülményeinek 

megismerése, személyes látogatás 

során. Sajnos idén az 

intézménylátogatásra a korlátozások 

miatt, személyesen nem kerülhetett 

sor.  

Online előadások, videók, 

fényképek útján kaphattunk képet a 

JNSZMPSZ Kunszentmártoni 

Tagintézményében, a két 

telephelyen folyó szakmai 

munkáról, a korai fejlesztésben 

megtapasztalt helyi adottságokról. 

4. 2022.03.16. Közös munkaközösségi 

foglalkozás a Logopédiai 

fejlesztés 

Munkaközösséggel. 

Téma: Nyelvi késés 

diagnosztikája és terápiája 

Melegné Steiner Ildikó által a nyelvi 

téren elmaradást mutató gyerekek és 

családjaik korai megtámogatásának 

jelentőségéről hallhattunk. Szakmai 

kiadványok gyűjteményével, 

számos videóval, fényképpel, 

személyes történettel tette 

emlékezetessé előadását, ezzel is 

segítve szakmai tudásunk bővítését.  

 

3.5 A munkaközösség 2021/2022. tanévi szakmai megújító tevékenységének ismertetése 

Ssz. Időpont Hospitált 

szakember 

neve 

Hospitáló 

munkaközösségi 

tag 

 

Dokumentum 

Hospitálás 

eredménye 

1.  2022.04.12. Kürti Anikó Csete Olga  sikeresen 

lezajlott 

 

3.6 Újítások, szakmai tevékenység bővítések a tanév során 

 Az optimális gyermekút biztosításnak alapfeltétele, hogy a különböző ágazatok 

képviselői ismerjék egymás munkáját. Fontos, hogy minden szereplő ismerje azokat a 

lépéseket, lehetőségeket, melyek a szülők számára nélkülözhetetlenek, ha gyermekük 

fejlődése kapcsán probléma merül fel.  Az ágazatok közötti együttműködés erősítése, a 

szakmai tapasztalatcsere, az Egészségügy és a Szociális szféra területén dolgozó 

szakemberekkel való kapcsolatépítés volt az idei év egyik fő feladata.  

 A korai fejlesztésbe bekerülő gyerekek nagy része nyelvi téren is elmaradást mutat. Éppen 

ezért az idei évben közös munkaközösségi foglalkozásra került sor a Logopédiai 

Munkaközösséggel. 

 

3.7 A munkaközösség megvalósított együttműködései a tanév során 

Ssz Együttműködő 

partner 

Az együttműködés 

területe, célja 

Az együttműködés eredménye 

1. Szolnoki 

Egészségfejlesztési 

testi-lelki egészség- A szakemberek számára és a 

kliensek számára is kínál 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 84 

 

 

Iroda és Lelki 

Egészség Központ 

A járásban fellelhető, 

mentálhigéné javítását 

célzó lehetőségek 

megismerése.   

 

lehetőségeket az iroda. Az ismeretek 

birtokában 

a, további kapcsolatépítés a 

szakemberek testi-lelki 

egészségének megőrzése, javítása 

érdekében 

b, a kliensek számára nyújtott 

szélesebb körű tájékoztatás nyújtása 

2.  Biztos Kezdet 

Gyerekház 

korai fejlesztés, 

hátrányos helyzetű 

településen élő, 0-3 éves 

gyermeket nevelő 

családok támogatása 

Képet kaphattunk a hátrányos 

helyzetű településen élő – 0-3 éves 

gyermeket nevelő -   családokkal 

foglalkozó szakemberek 

munkájáról. 

3.  Máltai 

Szeretetszolgálat 

hátrányos helyzetű 

településen élő családok 

támogatása - Fókuszban 

a gyermek projekt 

megismerése 

Képet kaphattunk a hátrányos 

helyzetű településen élők 

életminőségét javítani hivatott 

átfogó projekt tartalmáról, 

felépítéséről, működéséről.  

4. PMPSZ Dunakeszi 

Tagintézmény 

nyelvi késés – 

ismeretek gyarapítása 

A korai fejlesztésben dolgozó 

konduktor, gyógypedagógus 

kollégák az előadáson 

elhangzottakat hasznosítani tudják.  

 

4. Rövid szöveges összefoglaló a munkaközösség éves munkájának eredményességéről: 

Sikerek 

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

nagy igény mutatkozott a személyes tapasztalatcserére.  

- Betegség esetén rugalmasság volt tapasztalható a résztvevők személyét illetően.  

- A korai fejlesztés online ellátásának folyamatleírása elkészült. 

- Folyamatosan kerülnek új gyerekek a rendszerbe, egyre korábbi életkorban, feltehetően 

a jelzőrendszernek is köszönhetően. 

- A vírushelyzet ellenére is folyamatos volt az ellátás.  

- A munkaközösségi foglalkozások időpontját, a megvalósulás módját többször át kellett 

szervezni az év folyamán, ami zökkenőmentesen megvalósult.  

- Sor került a JNSZMPSZ honlapjának frissítésére a munkaközösségünkre vonatkozóan. 

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

- Az előadásokon elhangzott tartalmak informatívak, inspirálóak, jól hasznosíthatók 

munkánkban. 

- Lépéseket tettünk az ágazatok közötti szorosabb együttműködés érdekében.  

- Az ágazatok együttműködésével szélesebb körben tudjuk klienseinket tájékoztatni a 

rendelkezésre álló lehetőségekről.  

- A korai fejlesztésben dolgozó szakemberek számára közvetlenül is hasznos 

foglalkozásokat/lehetőségeket (ingyenes szűrések, gyógytorna..) ismerhettünk meg. 

- Sikeres technikai lebonyolítás, csatlakozás az online térben. 
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V.2 Szakértői Bizottsági Tevékenység Munkaközösség 

Mihályiné Simon Rita 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. A munkaközösség személyi feltételei:  

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 

 

2. A munkaközösség tárgyi feltételei: 

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 

3.  alkalom: online formában történt 

Tárgyi feltételeink: laptop 

4. alkalom helyszíne: Kunszentmártoni Tagintézmény (Kunszentmárton, Rákóczi Ferenc 

utca 2.) 

Tárgyi feltételeink nem voltak 

 

3. A munkaközösség 2021/2022. tanévre kitűzött és megvalósított szakmai célkitűzései: 

 

3.1 Általános célkitűzések 

 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 
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 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 

 

3.2 Speciális célkitűzések 

 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 

 

A kitűzött általános és speciális célkitűzéseket igyekeztünk a foglalkozáson megvalósítani.  

Alapvető célunk a jogszabályi változásokat folyamatosan nyomon követése, azok beépítése a 

mindennapi folyamatainkba. Emellett kiemelt szerepet kap a napi munkához kapcsolódó 

diagnosztikai munka támogatása, fejlesztése, esetlegesen új vizsgáló eljárások megismerése is. 

Folyamatos a szakmai együttműködés Megyei Szakértői Bizottság és a Tagintézmények 

szakemberei között, valamint a többi munkaközösség tagjaival. Munkánk során törekszünk a 

hatékonyságra, szakmaiságra, a tudásmegosztásra, a folyamatos információátadásra, ezzel is 

támogatva a szakemberek szakmai kompetenciájának erősítését. 

 

3.3 Az összejövetelek időpontjai 

Alkalom Időpont Óra Helyszín 

I.alkalom  2021.09.16. 2 óra Megyei Szakértői Bizottság előadó terme 

II. II.alkalom  2021.11.18. 2 óra online formában 

III. III.alkalom  2022.02.17. 2 óra online formában 

IV. IV.alkalom  2022.04.26. 2 óra Kunszentmártoni Tagintézmény 

 

3.4 A munkaközösségi összejövetelek tanév során megvalósított céljának, feladatának rövid 

ismertetése  

Alk. Időpont Célok, feladatok Eredmények 

1. 2021.09.16. - Munkaterv ismertetése 

- Dr. Maruzsa Zoltán 

köznevelésért felelős 

államtitkár úr 

jogszabályváltozásról 

szóló tájékoztató 

levelével kapcsolatos 

feladatok megbeszélése 

(műhelymunka) 

- Aktualitások 

Javaslatgyűjtemény készült a 6. 

életévet betöltő, további egy év 

óvodai nevelésben részesülő 

gyermekeket nevelő az 

óvodapedagógusok számára. 

2. 2021.11.18. - Az óvodáztatás 

meghosszabbításának 

menetének 

megbeszélése 

- Aktualitások, 

esetmegbeszélések 

A szakértői vizsgálatokkal 

összefüggő sablonok, illetve a 

vizsgálatokhoz szükséges 

dokumentációk aktualizálása 

megtörtént a törvényi változásoknak 

megfelelően. 
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3. 2022.02.17. - A korais vizsgálatok 

kontrollvizsgálatainak 

megbeszélése 

- Az óvodáztatás 

meghosszabbítására 

irányuló vizsgálatok 

tapasztalatainak 

megbeszélése 

- Esetmegbeszélések 

A korais vizsgálatokhoz szükséges 

dokumentációk aktualizálása 

megtörtént a törvényi változásoknak 

megfelelően. 

4. 2022.04.26. - A Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

munkájának 

megismerése, 

intézménylátogatás  

- Tanév tapasztalatainak 

összegzése, értékelése 

Az intézménylátogatás során a 

Tagintézmény-igazgató Asszony 

vezetésével betekintést nyertünk a 

Tagintézmény életébe, munkájába. 

 

3.5 Újítások, szakmai tevékenység bővítések a tanév 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.  

 

4. A munkaközösség munkájának hatékonyság-ellenőrzési eredményei: 

Sikerek 
Egységes a diagnosztikai szemlélet és gyakorlat. Hatékony a szakmai együttműködés a járási 

és megyei szakértői bizottság kollégái között (tudásmegosztás, nagyon jó munkatársi kapcsolat, 

segítőkészség). Szakembereink magas szintű szakmai tudással rendelkeznek, folyamatosan 

követik a jogszabályi változásokat, azokhoz alkalmazkodnak. Sokat dolgoztunk azon, hogy a 

jogszabályi követelményeknek megfeleljünk, tudjuk azokat a mindennapjaink során 

alkalmazni, és a partner-központú diagnosztikai elveinknek megfelelhessünk. Teljes körű a 

részvételi arány a megbeszélések alkalmával, a határidőket pontosan betartják. A tervezett 

munkatervi feladatok hiánytalanul megvalósultak. 

 

Nehézségek 

A kollégák és a kliensek megbetegedései miatt elhúzódtak a szakértői vizsgálatok. 

Megnövekedett a komplexebb esetek száma. Az online foglalkozások gördülékenységét a 

hálózati problémák nehezítették. A személyes találkozók nyújtotta plusz élmények (rugalmas, 

kölcsönös kommunikáció, közvetlenség) hiánya.   

  Minden tagintézményünkben más és más a nehézség, amihez a kollégák a lehetőségeikhez 

mérten maximálisan alkalmazkodnak és a motivációjuk, a megoldásra vonatkozó tettvágyuk 

magas fokú. 

 

5. Rövid szöveges összefoglaló a munkaközösség éves munkájának eredményességéről: 

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

észrevételeiket megfogalmazták, dolgoztunk a közös megoldásokon, voltak ötleteik, a 

véleménycsere rendszeres volt.  

Úgy hiszem, mindannyian ugyanazért a célért dolgozunk, egy kicsit másképp, mégis 

fokozatosan egymásra hangolódva. Ehhez szükség van minden kolléga pozitív hozzáállására, 

hogy a legjobb szakmai tudásunk hozzáadásával végezzük a munkánkat. Véleményem szerint 
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egy közösen gondolkodó team dolgozik a Szakszolgálatunknál, akik biztosan mozognak a 

diagnosztika területén. 

 

 

V.3 Nevelési Tanácsadás Munkaközösség 

V. Szabó Tünde 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. A munkaközösség személyi feltételei:  

Tagintézmény Delegált tag(ok) 

Jászapáti Tagintézmény Kisné Magyar Mária 

Jászberényi Tagintézmény Barna Nelli 

Karcagi Tagintézmény Szabó Andrea Judit 

Kunhegyesi Tagintézmény Balláné Tóth Éva 

Kunszentmártoni Tagintézmény Kovács Dóra 

Mezőtúri Tagintézmény Bencsik Mária Bernadett 

Szolnoki Tagintézmény  Debreczeniné Simon Marianna 

Tiszafüredi Tagintézmény Dombrádi Annamária 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Kóródi Anikó 

Fegyverneki Telephely Csíkné Gábli Erika 

Székhelyintézmény, Pályaválasztási Tanácsadó Paraginé Boros Ágnes 

 

Meghívott tagok, vendégek a tanév munkaközösségi foglalkozásain 

Ssz Meghívott 

neve 

Meghívott 

szakterülete 

Téma A feldolgozott téma 

szakmai hozadéka 

1. Tokovics Júlia Rajzelemzési 

Intézet 

szaktanácsadója 

Gyermekrajzok 

elemzése korszerű 

szemléleti keretben, 

A rajzvizsgálat 

klasszikus és 

modern módszerei 

Szakmai ismeretek 

bővülése a 

rajzvizsgálatok 

értelmezésének korszerű 

módszereinek 

megismerése, és a 

diagnosztikus és terápiás 

eszköztár bővülése révén 

 

2. A munkaközösség tárgyi feltételei: 

A munkaközösségi foglalkozások helyszíne a Székhelyintézmény előadó terme, ahol adottak 

az infrastrukturális feltételek. Az online alkalmakhoz szükséges megfelelő sebességű és 

megbízható internet kapcsolat még nem minden Tagintézményben biztosított, a laptoppal való 

ellátottság viszont megfelelő.  

A meghívott előadó honoráriumát a 2021. évi többletkötelezettség-vállalás anyagi keretéből 

finanszíroztuk. A külső helyszínen megvalósuló intézménylátogatásra a munkaközösségi 

delegált tagok utazási költségtérítést kaptak. 
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3. A munkaközösség 2021/2022. tanévre kitűzött és megvalósított szakmai célkitűzései: 

 

3.1 Általános célkitűzések 

Fő célunk a nevelési tanácsadás szakterület támogatása a szakemberek szakmai-módszertani 

segítése. A belső tudásmegosztás működtetése, az intézményi jó gyakorlatok egymással történő 

megismertetése, mely a tagintézmények közötti együttműködést is erősíti. E célok 

megvalósulását szolgálták a szervezett munkaközösségi foglalkozások, de a munkaközösségi 

tagokkal és a szakterületen dolgozó kollégákkal történő egyéni konzultációk révén is 

megvalósult a szakmai segítségnyújtás. Megvalósult az önértékelésben részt vevő kollégák 

szakmai segítése is. 

Célkitűzéseink között szerepelt a nevelési tanácsadást érintő aktuális kérdések nyomon 

követése: képzési lehetőségek megosztása, a szakmai fejlődés lehetőségeinek megosztása, 

aktuális jogszabályi változások nyomon követése, a kollégák informálása. Ezeket a 

tevékenységeket leginkább a Főigazgatóság végezte; a levelezőrendszer útján a kollégák 

folyamatosan értesülhettek a képzési lehetőségekről, szakmai rendezvényeken való részvételi 

lehetőségekről és adott esetben az aktuális jogszabályi változásokról is. 

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. Ezek a 

célkitűzések a szakterület online folyamatszabályzásának átdolgozásával, majd a Folyamatok 

Leírásának Kézikönyvének aktualizálásával valósultak meg az idén. Valamint sor került az 

intézményi honlapon a munkaközösség bemutatásának frissítésére is. 

 

3.2 Speciális célkitűzések 

Külső intézmény látogatás révén saját intézményi nevelési tanácsadás gyakorlatunk, 

folyamataink átgondolása; tapasztalatcsere; a módszertani megújulás lehetőségeinek keresése: 

a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézményében tett látogatás révén 

valósult meg, melynek keretében a második speciális célkitűzésünk is teljesült, lehetőségünk 

volt, az igénybe vehető szolgáltatások körének bővítésére ötletek gyűjtésére.  

Az intézményvezetéssel és a többi munkaközösséggel való szoros együttműködés: az 

intézményvezetéssel az intézményi szabályzó dokumentumok átdolgozásán kívül szakmai 

kérdések megvitatása révén valósult meg, az Intézményi Önértékelés Munkaközösséggel az 

önértékelésben való részvétellel és az érintett kollégák szakmai segítésével, illetve a 

Tehetséggondozás Munkaközösséggel a következő évi közös munkaközösségi foglalkozás 

előkészítése révén valósult meg az együttműködés.  

 

3.3 Az összejövetelek időpontjai 

Alkalom Időpont Óra Helyszín 

I.alkalom 2021.09.22. 2 Székhelyintézmény  

II.alkalom 2021.10.13. 2 Online 

III.alkalom 2022.04.27. 4 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi 

Tagintézménye,  

Budapest, Mester u. 67. 

IV.alkalom 2022.05.18. 2 Székhelyintézmény 
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3.4 A munkaközösségi összejövetelek tanév során megvalósított céljának, feladatának rövid 

ismertetése  

Alk. Időpont Célok, feladatok Eredmények 

1. 2021. 

09 22. 

Belső tudásmegosztás, közös 

témafeldolgozás: Gyermekek a 

szülők háborújának 

kereszttüzében – Hogyan 

segíthetünk? Milyen szerepünk 

lehet konfliktusos 

gyermekelhelyezési, 

kapcsolattartási ügyekben?  

 

A témához kapcsolódó 

legnehezebb esetek ellátásának 

nehézségeinek megértése, a 

segítségnyújtás szempontjainak 

megvitatása, 

kompetenciahatáraink tisztázása 

a célunk a gyakorló szakemberek 

számára. 

A munkaközösségi foglalkozás 

alapján intézményi belső 

használatra készült írásos 

munkaanyag: 

„Útmutató pszichológusok 

számára konfliktusos 

gyermekelhelyezési, 

kapcsolattartási ügyekben érintett 

gyermek ellátásához”  

2. 2021. 

10.13. 

Tokovics Júlia, a Rajzelemzési 

Intézet szaktanácsadójának 

gyakorlati szempontú előadása a 

korszerű rajzelemzésről 

 

Cél: szakmai ismereteink 

bővítése, a rajzvizsgálatok 

diagnosztikus szemléletének 

korszerűsítése 

 

A gyakorlati, interaktív 

témafeldolgozással kísért előadás 

révén betekinthettünk a 

gyermekrajzok elemzésének 

legkorszerűbb szemléletébe és 

módszereibe, ami hozzásegített 

szakmai ismereteink, módszertani 

tudásunk megújulásához, 

gazdagodásához, diagnosztikus és 

terápiás eszköztárunk 

fejlesztéséhez. 

3. 2022. 

04.27. 

A Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat IX. Kerületi 

Tagintézményének 

meglátogatása: a nevelési 

tanácsadás kereteinek, 

megszervezésének megismerése, 

az ott nyújtott szolgáltatásokról 

való tájékozódás, szakmai 

tapasztalatcsere, saját 

intézményünk nevelési 

tanácsadási folyamataira való 

reflexió a külső, nagy 

hagyományokkal bíró és széles 

terápiás spektrummal rendelkező 

intézményi gyakorlat 

megismerése révén. 

 

Szakmai tapasztalatcsere, részben 

eltérő intézményi gyakorlat 

megismerése, szakmai 

kapcsolatépítés 

Pályázati tevékenységek 

egymással történő megismertetése, 

hasznos szakmai kiadvány 

megosztása a kollégákkal. 

4. 2022. 

05.18. 

Belső tudásmegosztás: A nevelési tanácsadásban a 

szülőkkel való munka általános 
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Együttműködés a szülőkkel - Jó 

gyakorlatok megosztása a 

szülőkkel való terápiás 

munkából;  

Kóródi Anikó: Munka a 

szülőkkel gyermekterápiákban 

és Csíkné Gábli Erika: „Anya 

segíts!!!” - Hogyan segítheti a 

szülő az iskolai zaklatásnak kitett 

gyermekét? 

 

Célunk, hogy a nevelési 

tanácsadásban a szülőket is 

minél hatékonyabban tudjuk 

segíteni, és szülői 

kompetenciájukban 

megerősíteni. 

szempontjainak megismerése 

analitikus szemléleti keretben, 

valamint egy aktuális és fontos 

jelenség kapcsán a szülőknek való 

tanácsadáshoz, segítségnyújtáshoz 

módszertani támogatás nyújtása. 

 

3.5 A munkaközösség 2021/2022. tanévi szakmai megújító tevékenységének ismertetése 

Ssz. Időpont Hospitált 

szakember 

neve 

Hospitáló 

munkaközösségi 

tag 

 

Dokumentum 

Hospitálás 

eredménye 

1.  2022.02.23. Mári Jánosné Vargáné Kerti 

Anikó (látogató 

tag) 

az önértékelés 

dokumentumai 

sikeres 

2. 2022.04.01. Horváth Csilla V. Szabó Tünde az önértékelés 

dokumentumai 

sikeres 

3. 2022.03.07. dr. Korpásné 

Bakos Valéria 

Szabó Katalin 

(Logopédiai 

Mk.) 

az önértékelés 

dokumentumai 

sikeres 

4. 2022.03.29. Stefán Edina (Szabó Judit) az önértékelés 

dokumentumai 

sikeres 

5. 2022.03.25. V.Szabó Tünde Kóródi Anikó az önértékelés 

dokumentumai 

sikeres 

 

3.6 A munkaközösség megvalósított együttműködései a tanév során 

Ssz Együttműködő 

partner 

Az együttműködés 

területe, célja 

Az együttműködés eredménye 

1.  Fővárosi 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

IX. Kerületi 

Tagintézménye 

A szakterületi szakmai 

protokoll kidolgozásában 

szerepet játszó intézmény 

nevelési tanácsadás 

gyakorlatának 

megismerése, szakmai 

tapasztalatcsere 

Jó gyakorlatok megismerése; szakmai 

kapcsolatok, együttműködés építése; 

A Tagintézmény munkatársai által 

kidolgozott „Mozgásterápiás 

protokoll a kora gyermekkori 

intervencióban” című kiadvány 

megismerése, kollégáink számára 

hozzáférhetővé tétele  

 

 

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 92 

 

 

4. A munkaközösség munkájának hatékonyság-ellenőrzési eredményei: 

A hatékonyság mérése a munkaközösségi foglalkozásokat követő elégedettségmérő 

kérdőívekkel történt. A munkaközösségi tagok és a foglalkozásokat látogató kollégák 

visszajelzései pozitívak voltak. A munkaközösség munkájának ellenőrzését a Főigazgató-

helyettes végezte el; a munkaközösség működését megfelelőnek találta, a szakmai munka 

színvonalával elégedett volt. 

 

5. Rövid szöveges összefoglaló a munkaközösség éves munkájának eredményességéről: 

A munkaközösség a célkitűzéseiben szerepelt feladatainak meg tudott felelni, a munkatervben 

foglaltakat meg tudta valósítani.  

 

 

 

V.4 Logopédia munkaközösség 

Szabó Katalin 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. A munkaközösség személyi feltételei:  

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 

Fegyverneki Telephely Farkasné Rózant Ildikó 

Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelye Szabó Katalin 

 

Meghívott tagok, vendégek a tanév munkaközösségi foglalkozásain 

Ssz Meghívott neve Meghívott 

szakterülete 

Téma A feldolgozott téma 

szakmai hozadéka 

1. Mikonya Hajnalka Oligofrénpedagógia-

Logopédia 

Képeskönyvek 

a logopédia 

szolgálatában 

– a Naphegy 

Kiadó 

Módszertani 

ismeretek bővítése. 
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BÖNGÉSZŐ-i 

segítségével 

2.  Melegné Steiner 

Ildikó 

Oligofrénpedagógia-

Logopédia 

Nyelvi késés 

diagnosztikája 

és terápiája 

Továbbképzés, 

szakmai és 

módszertani 

ismeretek bővítése. 

 

2. A munkaközösség tárgyi feltételei: 

A munkaközösségi foglalkozások közül kettőt a JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság 

tárgyalótermében tartottunk. Egy foglalkozás online platformon történt, egy pedig külső 

helyszín látogatásával valósult meg. Az előadások megtartásához, műhelymunkák 

elvégzéséhez szükséges technikai feltételek a helyszíneken biztosítottak. A munkaközösség 

saját eszközökkel nem rendelkezik. 

 

3. A munkaközösség 2021/2022. tanévre kitűzött és megvalósított szakmai célkitűzései: 

 

3.1 Általános célkitűzések 

(a célkitűzéseket emeljük át a munkatervből, majd reflektáljunk azok megvalósulásáról, illetve 

indokoljuk, ami nem valósult meg) 

Szakmai munkánk során alapvető célunk a JNSZMPSZ Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megfelelő működés biztosítása. Az intézményi működéssel összhangban a 

logopédiai munkaközösség segítse elő a logopédiai ellátás terén a szűrések egységes határidőre 

történő elvégzését, a részletes vizsgálatok és logopédiai vizsgálati vélemények egységes 

szempontokon nyugvó elkészítését, szakmailag erősítse, támogassa a beszédjavító tevékenység 

komplex megvalósulását. A kollégák szakmai fejlődését tapasztalatcserékkel, 

továbbképzéseken való részvétellel és belső tudásmegosztással támogatjuk, annak érdekében, 

hogy az intézmény logopédus szakemberei szakmai alázattal és kiváló felkészültséggel, 

határozottsággal és empátiával egységes alapokon szolgálhassák megyénkben a szakszolgálat 

segítségére szoruló gyermekeket, tanulókat, családokat, köznevelési intézményeket. 

Ebben a tanévben a kollégák szakmai fejlődését a megvalósult munkaközösségi 

foglalkozásokon tapasztalatcserével, műhelymunkával, Logopédiai konferencián való 

részvétellel, belső tudásmegosztással támogattuk. 

 

3.2 Speciális célkitűzések 

(a célkitűzéseket emeljük át a munkatervből, majd reflektáljunk azok megvalósulásáról, illetve 

indokoljuk, ami nem valósult meg) 

Az Intézmény, mint szervezet egységes működésének támogatása a szakterület egységes 

működésével, de a helyi adottságok figyelembevételével. 

A munkaközösségi foglalkozások előkészítése, megszervezése. Előadók meghívása. 

Logopédiai konferencián való részvétel Budapesten. A logopédus kollégák elméleti és 

gyakorlati ismereteinek, módszertani kultúrájának bővítése, képzéseken, szakmai 

rendezvényeken, konferenciákon, szakmai tapasztalatcseréken való részvétel. 

Pályakezdő kollégák szakmai támogatása.  

Külső és belső tagintézményi szinten működő jó gyakorlatok bemutatása. 

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

mailen, ill. telefonon keresztül történik. 

Az első foglalkozáson Mikonya Hajnalka segítségével betekintést kaptunk arról, hogy miként 

használhatjuk Rotraut Susanne Berner által rajzolt évszakos Böngésző-sorozat 5 kötetét a 

logopédiai terápiák alkalmával. A gyermekek nyelv-, és beszédfejlesztését óvodás kortól 
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kisiskolás korig az 5 képeskönyvben található gazdag képanyag, illetve az erre épülő játékos 

feladatgyűjtemény segíti. 

A Budapesten megrendezésre került logopédiai konferencián való részvétellel új elméleti és 

gyakorlati ismeretekre tehettünk szert.  

A harmadik foglalkozáson Melegné Steiner Ildikó előadása által megismertük a nyelvi késés 

esetén alkalmazható vizsgálati eljárásokat, illetve gyakorlati ismereteket kaptunk a terápiás 

módszerek alkalmazási lehetőségének bemutatásával. 

A negyedik munkaközösségi találkozón bemutattam a Nancy Bayley nevéhez fűződő Bayley-

III csecsemő- és kisgyermekeket vizsgáló eljárás nyelvi skálájának alkalmazási lehetőségét, 

majd Farkasné Rózant Ildikó tartott tájékoztató előadást a SEED Fejlődési Skála alkalmazási 

lehetőségéről a logopédiai diagnosztikában. 

 

3.3 Az összejövetelek időpontjai 

Alkalom Időpont Óra Helyszín 

I.alkalom (Székhely) Kontakt 2021.09. 22. 14.00-16.00 Székhely 

II.alkalom (választott helyszín) Kontakt 2021.10.12. egész napos Budapest 

III.alkalom Online 2022.03.23. 14.00-16.00 Google Meet 

IV.alkalom (Székhely) Kontakt 2022.05.11. 14.00-16.00 Székhely 

 

3.4 A munkaközösségi összejövetelek tanév során megvalósított céljának, feladatának rövid 

ismertetése  

Alk. Időpont Célok, feladatok Eredmények 

I. 2021.09.22. Téma: Képeskönyvek a logopédia 

szolgálatában – a Naphegy Kiadó 

BÖNGÉSZŐ-i segítségével  

Cél: Módszertani ismeretek 

bővítése. 

Előadó: Mikonya Hajnalka 

A foglalkozáson betekintést 

kaptunk arról, hogy miként 

használhatjuk az egyes 

köteteket a logopédiai terápiák 

alkalmával. 

II. 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. 

A Budapesten megrendezésre 

került logopédiai konferencián 

való részvétellel új elméleti és 

gyakorlati ismeretekre 

tehettünk szert.  

 

III. 2022.03.23. Közös munkaközösségi 

foglalkozás a Korai fejlesztés 

Munkaközösséggel. 

Téma: Nyelvi késés diagnosztikája 

és terápiája 

Cél: Diagnosztikai és terápiás 

ismeretek bővítése. 

Előadó: Melegné Steiner Ildikó 

Megismertük a nyelvi késés 

esetén alkalmazható vizsgálati 

eljárásokat, illetve gyakorlati 

ismereteket kaptunk a terápiás 

módszerek alkalmazási 

lehetőségének bemutatásával.   

IV. 2022. 05.11. Téma:  

Bayley-III teszt (Nyelvi skála 

receptív és expresszív 

kommunikáció szubtesztek 1 

hónapos és 42 hónapos kor között) 

Csecsemő- és kisgyermekeket 

vizsgáló eljárások 

alkalmazásának megismerése a 

logopédiai diagnosztikában. 
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a logopédiai diagnosztikában 

Előadó: Szabó Katalin 

SEED Fejlődési Skála (0-4 éves 

korú gyermekek vizsgáló eljárása) a 

logopédiai diagnosztikában Előadó: 

Farkasné Rózant Ildikó 

Szól-e?: Előadó: Benedek Péterné 

Cél: Diagnosztikai ismeretek 

bővítése, tapasztalatcsere. 

 

3.5 A munkaközösség 2021/2022. tanévi szakmai megújító tevékenységének ismertetése 

Ssz. Időpont Hospitált 

szakember neve 

Hospitáló 

munkaközösségi 

tag 

 

Dokumentum 

Hospitálás 

eredménye 

1. Jászberény Csillik Szilvia Logopédia Önértékelés Sikeres 

2. Karcag Marsi Noémi Logopédia Önértékelés Sikeres 

3. Szolnok Farkas Nóra Logopédia Önértékelés Sikeres 

4. Újszász Szabó Katalin Logopédia Önértékelés Sikeres 

5. Tiszafüred Mályiné Koór 

Cecília 

Logopédia Önértékelés Sikeres 

 

3.6 Újítások, szakmai tevékenység bővítések a tanév során 

Részvétel a FPSZ XVIII. Kerületi Tagintézmény és a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 

által szervezett Logopédiai Konferencián. Külső szakmai kapcsolatok kiépítése. 

 

3.7 A munkaközösség megvalósított együttműködései a tanév során 

Ssz Együttműködő partner Az együttműködés 

területe, célja 

Az együttműködés 

eredménye 

1. FPSZ XVIII. Kerületi 

Tagintézmény és a 

Budapesti Pedagógiai 

Oktatási Központ 

Továbbképzés Új szakmai elméleti és 

gyakorlati ismeretek 

bővítése 

 

4. Rövid szöveges összefoglaló a munkaközösség éves munkájának eredményességéről: 

A 2021/2022. tanévben a kollégák szakmai fejlődését a megvalósult munkaközösségi 

foglalkozásokon tapasztalatcserével, műhelymunkával, Logopédiai konferencián való 

részvétellel, belső tudásmegosztással sikeresen és eredményesen támogattuk. 

 

V.5 Gyógytestnevelési munkaközösség 

Szekeres Julianna 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. A munkaközösség személyi feltételei:  

Tagintézmény Delegált tag(ok) 

Jászberényi Tagintézmény Szőllősi Boglárka 

Karcagi Tagintézmény Illyésné Nagy Olga 
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Kunszentmártoni Tagintézmény Hatvani Rózsa 

Szolnoki Tagintézmény  Berczi Brigitta, Rózsa Józsefné, Szekeres Julianna 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Récziné Halmai Hédi 

 

Meghívott tagok, vendégek a tanév munkaközösségi foglalkozásain 

Ssz Meghívott neve Meghívott 

szakterülete 

Téma A feldolgozott téma 

szakmai hozadéka 

1. Nagyné Majercsik 

Erzsébet 

egészségügyi 

szaktanár 

Elsősegélynyújtás Váratlan helyzetbe 

alkalmazható erős 

szakmai kompetencia. 

2. Borsányiné Juhász 

Ildikó 

nordic walking 

instruktor, 

testnevelő tanár 

Sportági képzés Új mozgásforma 

alkalmazási lehetőségei 

az ellátásban. 

 

2. A munkaközösség tárgyi feltételei: 

A szakszolgálati gyógytestnevelés centrumban ellátott gyerekeknek a szakszolgálatnak kel 

biztosítani a szükséges eszközöket, sportszereket. Ennek megoldása a tagintézmény feladata. A 

Karcagi Tagintézmény két tornapaddal bővítette pályázati forrásból az eszközparkját. 

Az oktatási intézményben folyó feladatellátás során az iskolával közösen biztosítják a 

szükséges sporteszközöket a gyógytestnevelésre. Jó kapcsolatot esetén gazdag eszközparkkal 

gazdálkodhatnak a kollégák. Sajnos az együttműködés nem minden esetben felhőtlen, vannak 

hiányosságok. Ez sok nehézséget okoz a mindennapok során. 

  

3. A munkaközösség 2021/2022. tanévre kitűzött és megvalósított szakmai célkitűzései: 

 

3.1 Általános célkitűzések 

 A gyógytestnevelés törvényi előírásainak betartása, egységes szemlélet kialakítása 

(dokumentáció, naplók, írásos anyagban és az órai munkában) Az INYR, a napló és a 

Kréta vezetésében egységesen adminisztráltak a kollégák. 

 Országos, megyei szakmai értekezleteken, konferenciákon való részvétel. Bemutató órák 

szervezése, hospitálások egymás óráin. Országos konferencián Győrben, Budapesten 

Rózsa Józsefné, Illyésné Nagy Olga, Szilágyiné Bánlaki Gabrielle és Szekeres Julianna 

vett részt. Megyei értekezleten Illyésné Nagy Olga gyógytetsnevelő tartott előadást 

testnevelők, gyógytornászok, gyermekorvosok, iskolaorvosok, szakorvosok és intézmény 

vezetők számára. Bemutató órát tartott Illyésné Nagy Olga kontakt, Rózsa Józsefné / 

online/és Hatvani Rózsa /Online/. 

 Óralátogatások tervezetten valósultak meg, a munkaértekezletek havonta rendszeresek a 

szolnoki tagintézményben. 

 A gyógytestnevelés ellátásban közreműködő szakemberek felkészültségének aktív 

támogatása valósul meg az év eleji valamint az évközi összejövetelek során. Második 

foglalkozáson az egészségügyi általános, a harmadik foglalkozáson a nordic walking 

foglalkozás során sportág specifikus ismeret átadásával valósult meg. 

 

3.2 Speciális célkitűzések 

 Az intézményvezetők, a fenntartók, az iskolaorvosok, a szakorvosok, a védőnők, a 

szülők, a testnevelő kollégák és a gyógytestnevelők közös, egymást segítő munkájának 

további erősítése. Folyamatos a kapcsolat a mindennapok során az intézményvezetővel, 

a védőnővel, a testnevelő kollégákkal. Szervezett program során találkozunk a szülőkkel 

(úszóverseny, szülői értekezlet, mozgástábor, alkalmi megkeresés) iskolaorvos, 
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szakorvos, gyógytornász (Karcagi Tagintézmény gyógytestnevelés bemutató 

foglalkozás). 

 Tagintézményi látogatás a Mezőtúri Tagintézményben. 

 

3.3 Az összejövetelek időpontjai 

Alkalom Időpont Óra Helyszín 

I.alkalom 2021.09.16. 14.00-16.00 Megyei Szakértői Bizottság tárgyaló terme 

II.alkalom 2021.11.18. 14.00-16.00 online foglalkozás 

III.alkalom 2022.03.17. 14.00-16.00 Fallabda pálya, Szolnok 

IV.alkalom 2022.06.08. 14.00-16.00 Megyei Szakértői Bizottság tárgyaló terme 

 

3.4 A munkaközösségi összejövetelek tanév során megvalósított céljának, feladatának rövid 

ismertetése  

Alk. Időpont Célok, feladatok Eredmények 

1. 2021.09.16. Az év eleji csoportalakítás 

feladatai, a 

folyamatszabályozás 

áttekintése és a bemeneti-

kimeneti mérés pontosítása. 

A felmerülő kérdések személyes, 

gyors megvitatása, a 

folyamatszabályozás kevésbé 

hangsúlyos elemeinek a kiemelése. 

A bemeneti-kimeneti mérés 

pontosítása. 

2. 2021.12. 09. Előadó segítségével az 

elsősegély nyújtás 

végrehajtásának, a 

gyógytestnevelés foglalkozás 

során előforduló betegségek 

ellátásához szükséges 

ismeretek felelevenítése. 

Szakmai felkészültség növelése a 

szakembereknél az iskolai 

feladatellátás során felmerülő 

egészségügyi problémák 

kezelésénél. 

3. 2022.03.17. Módszertani kultúra 

gazdagítása 

Új mozgásforma elsajátítása és 

alkalmazásának lehetőségei az 

ellátásban. 

4. 2022.06.08. Az éves beszámoló elfogadása. 

Tervek a következő évre. 

Összegzés, tudatos tervezés. 

 

3.5 A munkaközösség 2021/2022. tanévi szakmai megújító tevékenységének ismertetése 

Ssz. Időpont Hospitált 

szakember 

neve 

Hospitáló 

munkaközösségi 

tag 

 

Dokumentum 

Hospitálás 

eredménye 

1.  2022.03.01. Hatvani Rózsa Rózsa Józsefné foglalkozásterv sikeresen 

megvalósult 

2. 2022.03.09. Rózsa Józsefné Récziné Halmai 

Hédi, Szekeres 

Julianna 

foglalkozásterv sikeresen 

megvalósult 

 

3.6 Újítások, szakmai tevékenység bővítések a tanév során 

A streetworkaut pályák használatának oktatására és alkalmazására a mozgástábor keretein belül 

került sor. 
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3.7 A munkaközösség megvalósított együttműködései a tanév során 

Ssz Együttműködő partner Az együttműködés területe, 

célja 

Az együttműködés 

eredménye 

1. Mezőtúri Tagintézmény Az intézmény tárgyi 

feltételeinek és 

tevékenységének 

megismerése. 

A tagintézmény tárgyi 

feltételeinek és helyi 

specialitásainak 

megismerése. 

 

4. A munkaközösség munkájának hatékonyság-ellenőrzési eredményei: 

A munkaközösségi összejöveteleken kérdőív kitöltésével a kollégák véleményének 

összegyűjtését megvalósítottuk. Az év végi beszámolóban a vélemények elemzésére és 

értékelésére az illetékes személy által kerül sor. 

 

5. Rövid szöveges összefoglaló a munkaközösség éves munkájának eredményességéről: 

Munkaközösségünk elhivatott, egymást segítő, szakmailag magas színvonalon képzett 

gyógytestnevelőkből áll. Nyitottak az új megoldásokra, gyakran vállalkoznak országos, megyei 

vagy helyi konferenciákon való részvételre, előadás tartására- Rózsa Józsefné és Illyésné Nagy 

Olga. Szakmai napon -2021. október 6-n- látogattunk el a túrkevei Gyógy és Termálfürdőbe és 

a Mezőtúri Tagintézménybe. A munkatervben szereplő feladatokat végrehajtottuk. 

 

  

 

 

V.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása és Pályaválasztási 

tanácsadás összevont munkaközösség 
 

Orosz Máténé 

munkaközösség -vezető 

 

 

1. A munkaközösség személyi feltételei:  

Tagintézmény Delegált tag(ok) 

Jászberényi Tagintézmény Bartusné Major Ágnes, Szebeni Viola 

Karcagi Tagintézmény Orosz Máténé 

Kunhegyesi Tagintézmény Zsidóné Kádár Terézia, Varga Mária 

Kunszentmártoni Tagintézmény Fejes Nikoletta 

Mezőtúri Tagintézmény Fejes Nikoletta 

Szolnoki Tagintézmény  Pintérné Csikós Tímea, Dr. Korpásné Bakos Valéria 

Tiszafüredi Tagintézmény Krómi Zoltánné, Dombrádi Annamária 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Orosz Máténé 

Fegyverneki Telephely Varga Mária 

 

Meghívott tagok, vendégek a tanév munkaközösségi foglalkozásain 

Ssz Meghívott 

neve 

Meghívott 

szakterülete 

Téma A feldolgozott téma 

szakmai hozadéka 

1. Csáki Éva tehetségkoordinátor Tehetséggondozás 

SNI és BTMN 

gyermekek tükrében 

Bemutatásra került a 

foglalkozások 

tematikája, amely 

elindította a 
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gondolkodást 

számunkra a 

megvalósíthatóság felé. 

2. Lászlóné 

Lelesz Ildikó 

tehetségkoordinátor, 

munkaközösség-

vezető 

Z-generációnak 

verseny szervezés és 

lebonyolítás 

Egy kidolgozandó 

lehetőség a saját 

szakszolgálatunk 

számára 

 

2. A munkaközösség tárgyi feltételei: 

1. és 4. alkalom helyszíne a Megyei Szakértői Bizottság előadó terme (5000 Szolnok, Aradi 

utca 20.). Tárgyi feltételeink: laptop, interaktív tábla, A/4 lap, fénymásoló.  

2. és 3. alkalom: online formában történt Tárgyi feltételeink: laptop 

 

3. A munkaközösség 2021/2022. tanévre kitűzött és megvalósított szakmai célkitűzései: 

3.1 Általános célkitűzések 

 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 

Az év folyamán folyamatosan tartottam a kapcsolatot a tagokkal telefonon és e-mail-en, 

segítettem az új kollegákat, hogy megismerjék az általunk használt szűrőanyagot. Olyan 

előadókat kértem fel, akik segítették az együtt gondolkodást a tesztek használatában, a 

csoportos foglalkozások tematikájának használatát is megerősítették. A továbblépésre egy új 

lehetőségeket, egy érdekes jó gyakorlatot hoztam, a verseny szervezés a tehetséges 

gyermekeknek.  

A tagokkal közösen elkészítettük a következő évi egységes dokumentumokat, amelyeket 

használni tudunk az intézményekkel és a szülőkkel való kapcsolattartás során. Közösen 

elkészítettük a folyamatábránkat, az online ellátás folyamatszabályozását és kiegészítettük a 

folyamatleírásunkat. A munkaközösség tagjai beszámoltak az általuk használt motiváló, és saját 

fejlesztésű eszközről, amelyet csoportfoglalkozás alkalmával használtak. A játék és a teszt 

fejlesztések még folyamatosan zajlanak, s az eredményekről tájékoztatást fogunk kapni. 

 

3.2 Speciális célkitűzések 

 A pedagógusok ismereteinek bővítése, a tehetségkoordináció hatékony segítése 

 A tehetségígéretek, tehetség-gyanús tanulók azonosítását segítő szakemberek bevonása 

az intézményekben 

 Kapcsolattartás a Nemzeti Tehetségponttal, a Nemzeti Tehetségprogram szervezeteivel, 

a Magyar Tehetséggondozó Társasággal, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetségével, a Nemzeti Tehetség Központtal, a megye regisztrált és akkreditált 

Tehetségpontjaival, a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanáccsal  

 A teljes megyei lefedettség biztosítása 

 Jó kapcsolat kialakítása és ápolása a környező és távolabbi Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálatok munkaközösség-vezetőivel és tehetségkoordinátoraival 

A pedagógusokkal mindenki egyénileg tartotta a kapcsolatot a saját területén, s büszke vagyok 

a tagokra, hogy szép számmal vonták be az iskolákban a pedagógusokat, s az élő oktatás 

lehetővé tette a szülői konzultációkat is. Segítette a munkát a kis füzet is, amelyet Fejes Nikolett 

kolléganőnk állított össze a szülőknek és a pedagógusoknak. 
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A kapcsolattartás sok esetben e-mail formájában valósult meg a Tehetségsegítő szervezetekkel. 

A Tehetség Tanács képviselőjével, Császár Istvánnal személyesen és telefonon is megvalósult 

a kapcsolattartás.  

Rendszeresen többen is részt vettünk a Nagykőrösi Tanítványok Tehetségsegítő Tanács képzési 

programjában. Ketten vettünk részt online formában a Székesfehérvári Pedagógiai 

Szakszolgálat Tehetség Munkaközösségével tartott közös tapasztalatcserén.  

A teljes megyében jelen vannak a tehetségkoordinátorok az intézményekben. Három megye 

Pedagógiai Szakszolgálatának munkaközösség-vezetőjével és tehetségkoordinátorával bővült a 

kapcsolataink köre. 

 

3.3 Az összejövetelek időpontjai 

Alkalom Időpont Óra Helyszín 

I.alkalom (Székhely) 2021.09.01. 13.00-15.00 MSZB előadóterme 

II.alkalom  2021.11.17. 13.30-15.30 Online 

III.alkalom 2022.02.16. 13.30-15.30 Online 

IV.alkalom (Székhely) 2022.04.27. 13.30-15.30 MSZB előadóterme 

 

3.4 A munkaközösségi összejövetelek tanév során megvalósított céljának, feladatának rövid 

ismertetése  

Alk. Időpont Célok, feladatok Eredmények 

I. 2021.09.01. Választás, az év indításához 

szükséges dokumentumok 

áttekintése, tesztek szűréshez, 

azonosításhoz. Munkaterv 

elfogadása. 

Gördülékeny vezető váltás, 

áttekintettük a használható szűrési 

teszteket, elfogadtuk az éves 

munkatervet. 

II. 2021.11.17. A Nógrád Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Balassagyarmati 

Tagintézményében folyó 

„Tehetséggondozás SNI és 

BTMN gyermekek tükrében”, 

interaktív előadás, 

tapasztalatcsere 

Jó kapcsolat fenntartása. A 

beválogatás menetének bemutatása, 

a foglalkozásainak felépítése és 

tematikája. Az általa használt tesztek 

megosztás óvodás és kisiskolás 

korban. 

II. 2022.02.16. A Hajdú-Bihar Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat 

tehetségkoordinátora, a „Z-

generációs verseny szervezése 

és lebonyolítás” 

tevékenységének 

megismerése, tapasztalatok 

átadása 

Egy általunk is átvehető 

versenyszervezés és akár a két 

megyében megvalósítható közös 

verseny lehetősége. 

IV. 2022.04.27. Az intézményben dolgozó 

tehetségkoordinátor 

kolléganők tevékenységének 

megismerése, tapasztalatok 

átadása 

Nagy szükség van a pandémia után  

az egyéni és csoportos 

személyiségfejlesztő és 

képességfejlesztő foglalkozásainkra. 

Nóvum, hogy szülői csoportok is 

alakultak. 
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3.5 A munkaközösség 2021/2022. tanévi szakmai megújító tevékenységének ismertetése 

Ssz. Időpont Hospitált 

szakember 

neve 

Hospitáló 

munkaközös-

ségi tag 

Dokumentum Hospitálás 

eredménye 

1.  Szeptember 

és 

Június 

Bartusné 

Major Ágnes 

(Sziráki Judit) 

Orosz Máténé szűréshez 

használt tesztek, 

dokumentumok 

vezetése 

Pozitív, jól 

használható 

teszt battéria 

2. Október Dombrádi 

Annamária 

Orosz Máténé szűréshez 

használt tesztek, 

dokumentumok 

vezetése 

online történt, 

kipróbálta az 

egyik 

intézményben  

3. November 

Március 

Fejes 

Nikoletta 

Orosz Máténé tapasztalatok a 

használt 

tesztekkel 

kapcsolatban 

tapasztalatai a 

tesztekkel 

kapcsolatban, 

használhatóság, 

fenntarthatóság. 

4. December 

Április 

Varga Mária Orosz Máténé tapasztalatok a 

használt 

tesztekkel 

kapcsolatban 

tapasztalatai a 

tesztekkel 

kapcsolatban, 

használhatóság, 

fenntarthatóság, 

tesztfejlesztés 

5. December 

Május 

Pintérné 

Csikós Mária 

Dr. Korpásné 

Bakos Valéria 

Orosz Máténé tapasztalatok a 

használt 

tesztekkel 

kapcsolatban 

tapasztalatai a 

tesztekkel 

kapcsolatban, 

használhatóság, 

fenntarthatóság, 

játékfejlesztés. 

 

3.6 Újítások, szakmai tevékenység bővítések a tanév során 

A Nevelési tanácsadás és Iskolapszichológia munkaközösség-vezetővel egyeztetések a közös 

kapcsolódási pontokról. 

 

4. A munkaközösség munkájának hatékonyság-ellenőrzési eredményei: 

A személyesen tartott megbeszélésen részletesen, jobban sikerült a kérdésekre válaszolni, mint 

az online tartott megbeszélésen.   

 

5. Rövid szöveges összefoglaló a munkaközösség éves munkájának eredményességéről: 

Büszkeséggel tölt el, hogy a tagok nagy odaadással és lelkiismeretesen végezték a rájuk bízott 

feladatot. Bizonyságot tettek szakmai tudásukról kivívva a tiszteletet a szülők és a pedagógusok 

körében. Megyei szinten 1492 fővel történt meg a tehetségszűrés, s ebből 196 fő 

csoportfoglalkozás keretében kapott fejlesztést. A tehetség szűrések, a csoportfoglalkozásokon 

részt vevők nagy száma és a folyamatosan elvégzett munka minden szakember maximális 

helytállása e területen nagyon dicséretes. Az intézmények érdeklődése folyamatos a 

tevékenység iránt, s a jelenlétünk is a bennünket feladattal ellátó intézmények felé.  
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V.7 Intézményi Önértékelési Munkaközösség 

Szabó Ildikó 

IÖM munkaközösség-vezető 

 

1. A munkaközösség személyi feltételei:  

Tagintézmény Delegált tag(ok) 

Jászapáti Tagintézmény Kisné Magyar Mária 

Jászberényi Tagintézmény Bartusné Major Ágnes 

Karcagi Tagintézmény Zsoldos Erzsébet 

Kunhegyesi Tagintézmény Zsidóné Kádár Terézia 

Kunszentmártoni Tagintézmény Imréné Cselóczki Andrea 

Mezőtúri Tagintézmény Bencsik Mária Bernadett 

Szolnoki Tagintézmény  Varga Judit 

V. Szabó Tünde 

Kürti Anikó 

Szekeres Julianna 

Újszászi Telephely Szabó Katalin 

Tiszafüredi Tagintézmény Szabóné Bukta Henrietta Éva 

Törökszentmiklósi Tagintézmény Szabó Judit 

Orosz Máténé 

Fegyverneki Telephely Szabó Ildikó 

Megyei Szakértői Bizottság Ungi Marianna 

Mihályiné Simon Rita 

A munkaközösség munkáját a főigazgató támogatja és ellenőrzi. 

 

2. A munkaközösség 2021/2022. tanévre kitűzött és megvalósított szakmai célkitűzései: 

 

2.1 Általános célkitűzések 

 iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez: az elvégzett 

pedagógus, vezető és éves intézményi területi önértékelések folyamatai, eredményei, a 

kollégák által az eredmények alapján elkészített értékelése, s az azon alapuló önfejlesztési 

tervek teljes mértékben az intézményi fejlődést, annak útját határozzák meg, segítik elő. 

 az intézmény/vezető/pedagógus felkészülésének támogatása a tanfelügyeleti 

ellenőrzésre, értékelésre: minden folyamat támogatja az abban részt vevőt a tanfelügyeleti 

ellenőrzésre való alapos felkészülésben, mintegy főpróbája a tanfelügyeletnek a jól 

lefolytatott ónértékelés, bármely szintet is tekintjük. 

 a pedagógusok felkészülésének támogatása a minősítésre: az önértékelésnek nem 

feltétlenül kell megelőznie a minősítést, bár a rendszer így került felépítésre, törekszünk 

is arra, hogy ha lehet le is folytassuk. Az önértékelés a minősülő pedagógust elsősorban 

szakmailag, de nem utolsó sorban emberileg is segíti, támogatja a központi ellenőrzési, 

minősítési folyamatok előtt. 

 a fejlődés, az előrehaladás mérése a saját intézményi célokhoz, elvárásokhoz mérten: az 

intézményi célokat messzemenően szem előtt tartjuk az önértékelési folyamatok során, a 

rendszert fejlődésben szemléljük, a változásoknak megfelelően igazodtunk a tanév során 

az önértékelési folyamatok lebonyolításában. 
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2.2 Speciális célkitűzések 

 az éves önértékelési terv összeállítása, intézményi szintű elfogadása: az éves önértékelési 

tervet a tagok segítségével sikeresen összeállítottuk elfogadásra került. 

 az intézményi önértékelés évente értékelendő szempontjainak való megfelelés értékelése, 

kiemelkedő és fejleszthető területek, tevékenységek kijelölése, dokumentálása: a 

tagintézmények és a Székhely az évente értékelendő területeket határidőre értékelte, 

jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre a kiemelkedő és a fejleszthető tevékenységek. 

 

2.3 Az összejövetelek időpontjai 

A munkaközösségi foglalkozások minden esetben az igazgatótanácsi értekezlet folytatásaként 

került megtartásra. Időtartamukat tekintve nem hosszúak, ugyanis az érdemi munka az 

egyeztetések alapján folyamatosan zajlik. 

 

2.4 A munkaközösségi összejövetelek tanév során megvalósított céljának, feladatának rövid 

ismertetése  

Alk. Időpont Célok, feladatok Eredmények 

 

1. 

 

2021.09.07. 

A látogatási összerendelések 

elvégzése, aktualitások 

megbeszélése 

megvalósult, a látogatási ütemterv 

elkészült 

 

 

2. 

 

2021.12. hó 

IÖM-MÉM közös 

többletkötelezettség - vállalás 

megvalósult, a két munkaközösség 

magas létszáma miatt a 

rendelkezésre álló keretből csekély 

ajándékot tudtunk a tagoknak adni 

 

3. 

 

2022.01.17. 

Látogatási időpontok 

egyeztetése, folyamatok 

indításának előkészítése. 

megvalósult 

 

 

4. 

 

 

2022.05.02. 

Az intézményi önértékelés 

éves szempontjai értékelésének 

megbeszélése, a tartalmi, 

formai követelmények 

egyeztetése, határidő rögzítése. 

megvalósult 

 

2.5 Újítások, szakmai tevékenység bővítések a tanév során 

Újítás ebben a tanévben nem volt, törekedtünk a kiegyensúlyozott, szakmailag megalapozott 

önértékelési folyamatok elvégzésére. 

 

3. A munkaközösség megvalósított együttműködései a tanév során: 

A munkaközösség az éves önértékelési terv megvalósítása során szoros együttműködést tart 

fenn az önértékelésben részt vevő pedagógussal, a látogató szakemberekkel, valamint a 

tagintézmény-igazgatókkal annak érdekében, hogy a kitűzött célokat elérjük. Számos 

egyeztetés, telefonos, emailes, személyes kapcsolattartás szükséges ahhoz, hogy 

zökkenőmentesen tudjuk a ránk bízott feladatnak, elvárásnak eleget tenni. Az eredmény minden 

esetben a közös munka sikere. 

 

4.  A munkaközösség munkájának hatékonyság-ellenőrzési eredményei: 

 A munkaközösség munkáját a főigazgató segíti és ellenőrzi. Évente két alkalommal történik 

ellenőrzés, melynek megállapítási alapját beszámoló, illetve interjú adja. Ebben a tanévben is a 

legfontosabb eredmény az éves önértékelési terv maradéktalan teljesítése volt. 
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5. Rövid szöveges összefoglaló a munkaközösség éves munkájának eredményességéről: 

A munkaközösség ebben a tanévben is aktívan működött. A delegált összeszokottan végezték 

munkájukat. Az önértékelési folyamatokba szakalkalmazottak is bevonásra kerültek, akik 

szakértelmükkel segítették az egyes folyamatok sikeres lefolytatását. 21 pedagógus és két 

vezető önértékelése zárult sikeresen, valamint az intézményi éves területi értékelések is 

elkészültek.  A munkatervben kitűzött célokat a megfelelő feladatok elvégzésével sikeresen 

elértük. 

 

 

 

V.8 Mérés-értékelés munkaközösség 

Fadgyas-Székely Orsolya 

munkaközösség-vezető 

 

 

1. A munkaközösség személyi feltételei:  

Tagintézmény Delegált tag(ok) 

Jászapáti Tagintézmény Tóthné Répási Anett 

Mezőtúri Tagintézmény Fadgyas-Székely Orsolya 

Szolnoki Tagintézmény  Kovács Lőrinc 

Székhelyintézémény Paraginé Boros Ágnes 

Főigazgatóság Magyarné Kovács Ildikó 

 

2. A munkaközösség tárgyi feltételei: 

A munkaközösségi munka zökkenőmentes működésének elsődleges tárgyi feltétele a megfelelő 

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

 

3. A munkaközösség 2021/2022. tanévre kitűzött és megvalósított szakmai célkitűzései: 

 

3.1 Általános célkitűzések 

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

munkálkodását a minőségi szemlélet érvényesítésében. 

Célja, hogy dokumentált formában kinyilvánítsa az intézmény minőségpolitikáját és a 

minőségcéljai megvalósítását szolgáló alapvető feladatokat. A minőségpolitika az intézmény, 

a szervezet működésének hosszútávra szóló elveit deklarálja. A minőségcélok a partneri 

igények és elvárások, valamint a nevelési program kiemelt szakmai céljainak elérését 

támogatják. 

Az általános célkitűzések megvalósultak. 

 

3.2 Speciális célkitűzések 

A mérés-értékelés meghatározza az intézmény működésének folyamatait, ennek keretei között 

a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési feladatok végrehajtását. 

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, ez eredmények 

széleskörű elemzése, értékelése, a kapott eredmények alapján a fejlesztési javaslatok 

meghatározása. A mérési időszak 4 hetet ölel fel, 2021. március 14. és április 12. közötti 

időszak. 
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A speciális célkitűzések megvalósultak, a mérési időszak változott, a mérés 2022.03.21-én 

indult és a tavaszi szünet miatt 4,5 hétig, április 20-ig tartott, hogy a reális elemzéshez elegendő 

adat, válaszadás álljon rendelkezésünkre. 

 

3.3 Az összejövetelek időpontjai 

Alkalom Időpont Óra Helyszín 

I.alkalom 2021.10.07. 13.30 Székhelyintézmény 

II.alkalom Folyamatos  E-mailben, telefonon folyamatos kapcsolattartás 

III.alkalom 2022.05.05. 13.30 Online 

IV.alkalom 2022.05.16. 13.30 Online 

 

3.4 A munkaközösségi összejövetelek tanév során megvalósított céljának, feladatának rövid 

ismertetése  

Alk. Időpont Célok, feladatok Eredmények 

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. 

A Főigazgató Asszony ismertette az 

elvárásait a készülő mérés-értékelés 

elemzési dokumentum tartalmi és 

formai összeállítására vonatkozóan. 

Ezt követően a munkaterv 

megvitatása zajlott, majd az 

előkészített kérdőíveket ellenőrizték 

a munkaközösség tagjai és a 

javaslatok alapján megtörtént a papír 

alapú korrekció is. 

2. Folyamatos A kérdőívek összeállítása, 

megszerkesztése, ellenőrzése 

e-mail formályában. 

Sikeresen megvalósultak a célok. 

3. 2022.05.05. A beérkező kitöltött 

kérdőívekből származó adatok 

feldolgozásához szükséges 

adattáblázatok 

megszerkesztését követően a 

diagramok szétosztása a 

tagintézmények körében. Az 

elemzéshez szükséges sablon 

elkészítése. 

Felmerülő kérdések 

egyeztetése. 

Az értekezleten áttekintettük a 

beérkezett kérdőívek eredményeit, 

az elkészített diagramokat, majd 

szóban összefoglaltuk a mérés során 

a tapasztalatainkat. Felosztottuk az 

elemzések elkészítését. 

4. 2022.05.16. Az elkészített elemzések 

áttekintése, megbeszélése, 

korrigálása és véglegesítése. 

 

Felmerülő kérdések egyez-

tetése. 

A kapott eredmények és elemzések 

alapján a beszámoló összeállítása, a 

következtetések megfogalmazása. 

Az elkészített beszámoló 

áttekintése, véleményezése.  

Az éves munka értékelése, 

visszajelzések a szakmai sikerekről, 

örömökről, valamint a 

nehézségekről, amin érdemes lesz 

változtatni. 

Hatékonysági elemzés végzése. 
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Javaslatok a következő tanévre 

vonatkozóan. 

 

3.5 Újítások, szakmai tevékenység bővítések a tanév során 

Az elemzésről készült beszámoló szerkezeti felépítése változott, mely az átláthatóságot 

könnyítette.  

 

4. A munkaközösség munkájának hatékonyság-ellenőrzési eredményei: 

A 2021/2022. tanévben a minden munkaközösségi találkozó végén a munkaközösségünk tagjai 

név nélkül töltöttek ki egy kérdőívet. A kérdőív eredményei alapján a kollégák elégedettek 

voltak a munkaközösség munkájának hatékonyságával. 

 

5. Rövid szöveges összefoglaló a munkaközösség éves munkájának eredményességéről: 

A munkaközösség sikeresen megvalósította a kitűzött célokat, a mérési feladatokat ellátta, az 

adatokat összesítette és tagintézmények és telephelyek által elkészített elemzéseket összesítette.  

  

 

 

VI. Tagintézmények beszámolói 

VI.1 A JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény 

 

Kisné Magyar Mária 

tagintézmény-igazgató 

 

 

Tagintézmény személyi feltételei a tanév elején 

Szak (kinevezett) Fő 

Gyógypedagógus 4 

Szakszolgálati titkár 1 

  

Szak (részmunkaidős, óraadó) Fő 

Gyógypedagógus, gyógypedagógus hallgató 2 

Pszichológus (hallgató) 3 

Gyógytestnevelő 3 

Kisegítő dolgozó 2 

 

Tagintézmény infrastrukturális helyzetének rövid ismertetése 

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. A közösen működtetett épület bejáratához 2021 

decemberében beléptető jelzőrendszer került felszerelésre a szakképző iskola részéről, a védelmi 

intézkedésről szóló miniszteri határozat eredményeképp. A Szolnoki Tankerületi Központnak 

köszönhetően 1 fő közfoglalkoztatott munkatárs portaszolgálatot lát el 2022. február 1-től, napi 8 

órában, így a működés zökkenőmentes.  

Épületünk állapota elfogadható állagú, a belső helyiségeket megújuló dekorációval tettük 

barátságosabbá, azonban az akadálymentesítés nem megoldott. Az IKT eszközök továbbra is 
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megfelelő számban, üzemképesen állnak a szakemberek rendelkezésére. Vizsgáló és terápiás 

eszközök adottak. Iktatóprogram hiánya változatlanul nehézséget jelent. 2022. február 1-től a 

szolgálati autónk műszaki meghibásodás miatt kisebb megszakítással a Szolnoki Tankerületi Központ 

használatában áll. 

 

Tagintézmény nyitvatartási rendje 
Hétfő - Csütörtök: 730  – 1600 

Péntek:                  730  –1330 

 

A tagintézmény helyettesítési rendje 

A tagintézmény-igazgatót távolléte esetén az általa kijelölt szakalkalmazott helyettesíti, aki rögzíti, 

majd jelzi a beérkezett kérdéseket, kéréseket, melyek megválaszolásra kerülnek a vezető ismételt 

jelenlétekor. 

I. 

 

1. A tagintézmény tanév során megvalósított feladatai: 

1.1 Szakértői bizottsági tevékenység  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése 2021. szeptember 30. 

megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

2. Szakértői vizsgálat iránti kérelmek 

áttekintése, a vizsgálati igények 

besorolása 

megvalósult tagintézmény-

igazgató 

3. BTMN diagnózissal rendelkező 

tanulók felülvizsgálatának tervezése, 

lebonyolítása 

megvalósult tagintézmény-

igazgató, 

szakalkalmazottak 

4. Iskolai életmódra való alkalmassági 

vizsgálatok ütemezése, lebonyolítása 

OH kirendelése szerint 

meghatározott 

időpontokban – 

megvalósult 

tagintézmény-

igazgató, 

szakalkalmazottak 

5. Szakértői vizsgálatok végzése, 

szakértői vélemények elkészítése 

megvalósult szakalkalmazottak 

pszichológus h. 

6. Hivatalból történő felülvizsgálatok 

nyomon követése 

megvalósult tagintézmény-

igazgató 

7. INYR vezetése folyamatos szakalkalmazottak

óraadók, 

tagintézmény-

igazgató 

8. Félévi statisztika, beszámoló 

elkészítése 

2022. február 1. 

megvalósult 

szakalkalmazottak

óraadók, 

tagintézmény-

igazgató 

9. A következő évi kötelező 

kontrollvizsgálatokhoz tájékoztató 

levél kiküldése intézmények részére. 

2022. március 16. 

megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

10. Tanév végi statisztika, beszámolók 

elkészítése 

2022. augusztus 10. 

megvalósult 

szakalkalmazottak

óraadók, 

tagintézmény-

igazgató 
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11. Az esetleges elmaradt 

kontrollvizsgálatok befejezése. 

2022. július 1-

augusztus 31. 

szakalkalmazottak 

pszichológus,  

tagintézmény-

igazgató 

 

1.2 Nevelési tanácsadás  

Szakember hiányában a tagintézmény nem végez nevelési tanácsadást. 

 

1.3 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése 2021.szeptember 30. 

megvalósult 

gyógypedagógus 

2. Eredményesség-mérés/bemeneti-

mérés 

A beavatkozás 

megkezdésekor, 

megvalósult 

gyógypedagógus, 

óraadó 

3. Egyéni fejlesztési terv készítése A beavatkozás 

megkezdésekor, 

megvalósult 

gyógypedagógus, 

óraadó 

4. Egyéni fejlesztő naplók megnyitása A beavatkozás 

megkezdésekor, 

megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

gyógypedagógus, 

óraadó 

5. Egyéni fejlesztő napló vezetése folyamatos gyógypedagógus, 

óraadó 

6. INYR vezetése folyamatos gyógypedagógus, 

óraadó 

7. Eredményesség-mérés/kimeneti-mérés 2022. június 15. 

beavatkozás 

lezárásakor 

gyógypedagógus, 

óraadó 

8. Értékelési lapok elkészítése 2022. június 30. 

megvalósult 

gyógypedagógus, 

óraadó 

9. A korai fejlesztés és gondozás 

munkaközösség értekezletein való 

részvétel 

megvalósult gyógypedagógus 

10. Nyári időszakra fejlesztések tervezése, 

megtartása (szabadságok 

függvényében) 

2022. június-

augusztus 

megvalósult 

gyógypedagógus, 

óraadó 

 

1.4 Logopédiai ellátás  

A Jászapáti Járáshoz tartozó valamennyi település óvodáiban az ellátás biztosított, a Jászapáti 

óvodásoknak ambulánsan történt a tagintézményben. 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése 2021.szeptember 

30. megvalósult 

logopédusok 

2. A hátralévő logopédiai szűrések 

előkészítése, szervezése 

2021. szeptember, 

megvalósult 

logopédusok 

3. A logopédiai szűrés lebonyolítása, 

statisztikájának elkészítése 

2021. október, 

megvalósult  

logopédusok 
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4. A logopédiai szűrést követő vizsgálatok 

elvégzése 

2021. október, 

megvalósult 

logopédusok 

5. Terápiák biztosítása, vizsgálatok végzése, 

adminisztratív feladatok, beszámolók 

elkészítése 

Tagintézményi 

munkatervvel 

összhangban, 

megvalósult 

logopédusok 

6. INYR vezetése 2022. június 30-

ig, megvalósult 

logopédusok 

7. A logopédiai munkaközösség értekezletein 

való részvétel 

megvalósult Tóthné Répási 

Anett, Darázs 

Zsuzsanna 

8. Logopédiai vizsgálatok igény esetén megvalósult Tóthné Répási 

Anett 

9. Szülő és pedagógus tanácsadás, konzultáció igény szerint 

megvalósult 

logopédusok 

 

1.5 Gyógytestnevelés  

 3 településen 5 intézményben került megszervezésre 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése 2021.szeptember 

30., megvalósult 

gyógytestnevelők 

2. Kapcsolatfelvétel a védőnőkkel, 

gyermekorvosokkal, intézmény-vezetőkkel 

2021. augusztus-

szeptember 

gyógytestnevelők, 

tagintézmény-

igazgató 

3. A gyógytestnevelés feladatellátás 

megszervezése 

2021. szeptember, 

megvalósult 

gyógytestnevelők 

4. A gyógytestnevelésre utalt gyermekek, 

tanulók speciális egészségügyi célú 

testnevelési foglalkoztatása 

2022. június 15-

ig, megvalósult 

gyógytestnevelők 

5. A tanulók hiányzásainak összesítése és 

megküldése az oktatási intézményeknek 

heti rendszerességgel. 

megvalósult gyógytestnevelők 

6. Információk átadása a megyei 

munkaközösség munkájáról. 

megvalósult tagintézmény-

igazgató 

7. A szakmai dokumentáció folyamatos 

naprakész vezetése. 

megvalósult gyógytestnevelők 

8. INYR vezetése 2022. június 15-

ig, megvalósult 

gyógytestnevelők 

9. Gyógytestnevelési feladatellátás 

dokumentációjának ellenőrzése, félévi 

beszámoló elkészítése 

2022. január 31. 

megvalósult 

gyógytestnevelők,  

10. Éves beszámoló elkészítése, megvalósítás 

ellenőrzése 

2022. június 30. 

megvalósult 

gyógytestnevelők, 

tagintézmény-ig. 

 

1.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása  

Szakember hiányában a tagintézmény nem végez tehetséggondozást. 

 

1.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja  

Szakember hiányában a tagintézményben nincs ellátás. 
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II. 

 

1.8 Általános szakszolgálati feladatok  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Munkaterv elkészítése 2021. augusztus 20. 

megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

2. Munkaterv ismertetése, elfogadtatása, 

továbbítása a Főigazgatóság felé  

2021. augusztus 24. 

megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

3. Megbízási szerződéssel alkalmazott 

munkatársak aktualizálása, új óraadó 

fogadása 

2021. augusztus 31. 

2022. április 1. 

megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

4. Munkavégzéshez szükséges 

nyomtatványok, eszközök, anyagok 

számbavétele, hivatali gépjármű 

felkészítése 

2021. augusztus 31. 

megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

5. Tanévzáró - Tanévnyitó értekezlet 2021. augusztus 31. 

megvalósult 

tagintézmény-

igazgató, minden 

munkatárs 

6. Órarendek elkészítése, foglalkozások, 

ellátások megszervezése, beindítása 

2021. szeptember, 

megvalósult 

tagintézmény-

igazgató, 

szakalkalmazottak

óraadók 

7. Szakterületi folyamatszabályozások 

áttekintése  

2021. szeptember 22., 

2022. május 17. 

megvalósult  

tagintézmény-

igazgató, 

szakalkalmazottak

óraadók 

8. Jogszabályi változások követése megvalósult tagintézmény-

igazgató, 

szakalkalmazottak

óraadók 

9. Szakmai munkaközösségek team 

munkájába való bekapcsolódás, a 

foglalkozásokon való részvétel. 

megvalósult szakalkalmazottak 

10. Heti rendszerességgel team 

(keddenként 13.00-15.00)  

megvalósult tagintézmény-

igazgató 

11. Értekezleteken, rendezvényeken való 

részvétel  

megvalósult tagintézmény-

igazgató, 

szakalkalmazottak 

12. INYR folyamatos feltöltése 

 

megvalósult szakalkalmazottak 

óraadók 

13. Központi statisztika elkészítése 2021. szeptember 30. tagintézmény-

igazgató 

14. Szakmai kapcsolattartás a Jászapáti 

járás köznevelési intézményeivel, az 

intézmény partnereivel 

megvalósult tagintézmény-

igazgató 

15. A „Korai fejlesztés és gondozás” 

keretében szakmai fórumokon, 

megvalósult szakalkalmazottak

tagintézmény-

igazgató 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 111 

 

 

műhelyfoglalkozásokon, 

rendezvényeken való részvétel  

16. Írásos beszámoló elkészítése, az I. 

félév értékelése 

2022. január 21. 

megvalósult 

szakalkalmazottak

tagintézmény-ig. 

17. I. félév értékelése 

 

2022. február 1. 

megvalósult 

tagintézmény-ig. 

18. Továbbképzési program, 

beiskolázási terv elfogadása 

2022. március 1. 

megvalósult 

szakalkalmazottak

tagintézmény-ig. 

19. A „Korai fejlesztés és gondozás” 

keretében járási rendezvényeken való 

részvétel és helyszín biztosítása 

2022. évi Pedagógiai 

Szakszolgálatok Hete 

megvalósult 

szakalkalmazottak

tagintézmény-ig. 

20. A tagintézmény partneri elégedettség-

mérése 

2022.03.21-04.20. 

megvalósult 

tagintézmény-ig., 

szakalkalmazottak 

21. A tagintézmény eredményesség-

mérése 

2022.06.01.-06.15. 

megvalósult 

tagintézmény-ig., 

szakalkalmazottak

óraadók 

22. Év végi szöveges beszámolók 

elkészítése 

 

2022. június 15. 

megvalósult 

szakalkalmazottak

óraadók, 

tagintézmény-ig. 

23. Tanévzáró értekezlet 2022. június 21. 

megvalósult 

tagintézmény-ig., 

szakalkalmazottak 

 

1.9 Heti értekezletek, megbeszélések megvalósítása  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1.  Aktualitások, esetek megbeszélése, 

belső tudásmegosztás 

hetente keddenként 

13.00-15.00 

megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

 

1.10 Továbbképzések, tanfolyamok  

Ssz. Szakember neve Továbbképzés 

megnevezése 

Továbbképzés helyszíne 

1. Németh Eszter gyógypedagógus 

szakvizsga képzés 

ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar 

2. Tóthné Répási 

Anett 

Budapesti Logopédiai 

Konferencia, Kooperáció a 

gyógypedagógusi, 

logopédusi munkában 

Budapesti Oktatási Központ 

3.  Darázs 

Zsuzsanna Éva 

Olvasástanítás 

fonomimikával, komplex 

elvű fonomimika 

Szolnok, Baross út 1., a Szolnoki 

Tagintézmény szervezésében 

 

1.11 Saját műhelymunkák a 2021/2022. tanévben szülők, pedagógusok részére  

Ssz A műhelyfoglalkozás témája Idő 

pontja 

Résztve-

vők 

száma 

Felelőse 

1. Kerekasztal beszélgetés a 

beiskolázásról, iskolaérettségről 

Jánoshida településen 

2021.09.09. 

 

22 fő Tóthné Répási 

Anett 
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2. Kerekasztal beszélgetés a 

beiskolázásról, iskolaérettségről 

Jászalsószentgyörgy településen 

2021.09.13. 

 

19 fő Tóthné Répási 

Anett 

3. Alapozó Terápia - belső tudásmegosztás 2022.02.01. 4 fő Darázs 

Zsuzsanna Éva 

4. SEED Fejlődési Skála, a 0–4 éves korú 

gyermekek egyik vizsgálóeljárásának 

megismerése 

2022.04.26. 4 fő Tóthné Répási 

Anett 

 

1.12 Vezetői belső ellenőrzések  

Ssz. Ellenőrzött munkatárs neve Időpont Ellenőrzést végző vezető 

1. Tóthné Répási Anett 2021.11.30. 

2022.04.05. 

2022.05.18. 

Kisné Magyar Mária 

2. Németh Eszter 2021.11.30. 

2022.04.28. 

2022.05.02. 

2022.05.18. 

Kisné Magyar Mária 

3. Darázs Zsuzsanna Éva 2021.11.30. 

2022.04.05. 

2022.05.12. 

2022.05.18. 

Kisné Magyar Mária 

4. Kovácsné Kondor Bernadett 

(megbízással foglalkoztatott) 

2021.11.30. 

2022.04.04. 

Kisné Magyar Mária 

5. Szilágyiné Bánlaki Gabriella 

Veleczki János 

Urbán Ferenc 

(megbízással foglalkoztatottak) 

2021.11.30. 

2022.04.05. 

Kisné Magyar Mária 

6. Kis Nikolett 

Bordás Tamara 

Berke Zsuzsanna 

(megbízással foglalkoztatottak) 

2021.11.30. 

2022.04.05. 

Kisné Magyar Mária 

7. Frikk Melinda 

(megbízással foglalkoztatott) 

2022.05.02. Kisné Magyar Mária 

 

1.13 A tagintézmény igazgató tanév során folyamatos végzett ellenőrzési feladatai  

Ssz. Ellenőrzött terület Időpont Ellenőrzést 

végző vezető 

1. A szakértői vélemények elkészítésének ellenőrzése. megvalósult Kisné Magyar 

Mária 

2. A tagintézményi programok, a szakterületek 

ütemezett feladatai megvalósulásának és munkaterv 

teljesítésének ellenőrzése. 

megvalósult Kisné Magyar 

Mária 

3. A tagintézmény belső rendezettségének, 

tisztaságának és a higiénés szabályoknak 

megfelelés, biztonságos működés ellenőrzése. 

megvalósult Kisné Magyar 

Mária 

4. A munkarend, órarendek pontos betartásának 

ellenőrzése. 

megvalósult Kisné Magyar 

Mária 
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5. Az esetforgalom ellenőrzése heti rendszerességgel.  megvalósult Kisné Magyar 

Mária 

6.  Megbízási szerződéssel foglalkoztatott 

munkatársak óraszámainak, munkaigazolásainak 

ellenőrzése 

megvalósult Kisné Magyar 

Mária 

7. Az INYR vezetés vezetői ellenőrzése az intézményi 

belső szabályzat szerint működik. 

megvalósult Kisné Magyar 

Mária 

8.  Ügyviteli, adminisztrátori tevékenység ellenőrzése megvalósult Kisné Magyar 

Mária 

9. A biztonságos működés ellenőrzése, tisztaság, 

higiéniás szabályok betartása 

megvalósult Kisné Magyar 

Mária 

 

1.14 Az intézkedési terv megvalósítása az éves intézményi önértékelés eredményei alapján  

Fejleszthető területek Megvalósított 

intézkedések 

Az intézkedések észlelhető 

eredményei 

Belső kapcsolatok, 

együttműködés, 

kommunikáció területén:  

Elvárás: Az intézmény 

munkatársai számára 

biztosított a munkájukhoz 

szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való 

hozzáférés. 

A szakértői vizsgálatok 

beosztásakor kiemelt 

figyelmet kapott, hogy az 

adott napon a vizsgálat 

komplex módon 

(IQ+Gyp.) 

megvalósuljon.  

Az eseti megbeszélések 

tekintetében felmerülő 

nehézségek jelentősen 

csökkentek, a kooperáció 

gyorsabb, eredményesebb a 

vizsgálati vélemény kiadásához. 

A pedagógiai működés 

feltételei területén:  

Elvárás: A feladatmegosztás 

a szakértelem és az 

egyenletes terhelés alapján 

történik 

Szakemberek (főállású, 

megbízási szerződéssel 

foglalkoztatott) 

felkutatása, motiválása a 

szakszolgálati 

feladatellátásra. Egy 

szakember több 

szakterületet lát el, az 

ellátottak száma egyre 

magasabb. A leterheltség 

továbbra is egyenletesen 

nagy a szakemberhiány 

miatt. 

3 fő pszichológus hallgató 

érkezésével a komplex szakértői 

vizsgálatok beosztása, 

lebonyolítása zökkenőmentes.  

1 fő gyógypedagógus hallgató a 

korai fejlesztés és gondozás 

területén lát el feladatot heti 6 

órában. 

         

1.15  A tagintézmény eredményesség-mérésének eredményei  
 

Jászapáti korai fejlesztés: 20 fő. Ebből -5 %; +95% A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 1 10 9 0 

% 0 5 50 45 0 

 

Jászapáti logopédia: 166 fő. Ebből -13,3 %; +86,7% A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 
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 Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 22 57 45 42 

% 0 13,3 34,3 27,1 25,3 

 

Jászapáti gyógytestnevelés: 143 fő. Ebből -52,4 %; +47,6% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség van. 

 Nem javult Keveset javult Részben javult Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 2 73 54 12 2 

% 1,4 51 37,8 8,4 1,4 

 

Jászapáti szakértői bizottsági tevékenység: 27 db. Ebből -11,1 %; +88,9% A mért 

eredmények alapján intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem készült el Elkészült 

Fő 3 24 

% 11,1 88,9 

*Szakemberhiány miatt a tagintézményben a nevelési tanácsadás szünetel.   

 

Az eredményesség mérés idején a korai fejlesztés (95%), logopédia (86,7%), szakértői 

bizottsági tevékenység (88,9%) szakterületeken a mérések eredményességet mutattak, 

intézkedésre nincs szükség.  

Intézkedési tervet a mért eredményesség alapján a gyógytestnevelés tevékenységre szükséges 

készíteni. 

 

1.16 A tagintézmény partneri elégedettség-mérésének eredményei 

A gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztés és gondozás terén végzett elégedettség 

mérés a partnerintézmények körében 

A kitöltők köre:  

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézmény a gyógypedagógiai 

tanácsadásban, korai fejlesztés és gondozás terén együttműködik.  

 

A kérdőívet összesen 1 partnerintézmény töltötte ki.  

Maximális elérhető érték 4,00  

Beérkezett kérdőívek száma: 1 db 

 
Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel 

és kapcsolattartás 

Partnerközpontú 

szemlélet 

Gyermekközpontúság Problémakezelés 

(szociális 

érzékenység, 

segítőkészség) és 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, 

szakszerű, hasznos) 

Adott gyermek 

szakszolgálati 

ellátásával 

kapcsolatos 

tájékoztatás 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
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A Jászapáti Tagintézmény előzetesen tájékoztatta a mérés által érintett partnerintézményeket 

az elégedettségi mérésről és a kérdőív kitöltés módjáról. A kidolgozott kérdőív online állt a 

megkérdezett intézmények rendelkezésére. Visszajelzés egy intézmény részéről érkezett, mely 

alapján megállapítható minden területen az elégedettség (4.00) a tagintézmény által biztosított 

gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztés és gondozás tevékenység tekintetében. 

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

szükség nincs. 

 

A gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztés és gondozás terén végzett szülői 

elégedettség mérése 

A kitöltők köre:  

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

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézmény a gyógypedagógiai tanácsadásban, 

korai fejlesztés és gondozás ellátásban részesültek.  

A kérdőívet összesen 11 szülő töltötte ki.  

 

Maximális elérhető érték 4,00  

Beérkezett kérdőívek száma: 11 db 

 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Elérhetőség, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet

Gyermekközpontúság

Problémakezelés (szociális érzékenység, segítőkészség) és szakmai segítségnyújtás

(aktuális, szakszerű, hasznos)

Adott gyermek szakszolgálati ellátásával kapcsolatos tájékoztatás

Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátására 

vonatkozóan 

részletes és 

érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

A szakszolgálat 

felszereltsége és 

komfortja 

megfelel az 

igényeinknek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai szükség 

esetén más 

szakemberekkel 

konzultálnak, segítséget 

kérnek gyermekem 

érdekében. 

A szakember 

szülőkkel való 

kommunikációja 

érthető, 

együttműködésre 

való törekvés 

jellemzi. 

A fejlesztő szakember 

értékelése, visszajelzései 

rendszeresek, aktuálisak 

és segítők. 

4,00 3,73 3,82 3,91 4,00 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 116 

 

 

 
 

A visszajelzések alapján megállapítható, hogy maximális elégedettséget jeleztek a mutatók az 

ellátásra vonatkozó tájékoztatás érthetőségéről, továbbá a fejlesztő szakember visszajelzései, 

rendszeresek, aktuálisak és segítőek voltak minden vonatkozásban. Egyenletes magas 

elégedettség regisztrálható a szülőkkel való kommunikációban, együttműködésben, a más 

szakemberekkel történő konzultációban a gyermek érdekében, valamint a szakszolgálat 

felszereltsége és komfortja megfelel az igényeknek.  

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

nincs. 

 

A logopédiai ellátás terén végzett elégedettség mérés a partnerintézmények körében 

A kitöltők köre:  

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézmény a logopédiai ellátás terén 

együttműködik.  

 

A kérdőívet összesen 7 partnerintézmény töltötte ki.  

Maximális elérhető érték 4,00  

Beérkezett kérdőívek száma: 7 db 

 
A szakszolgálat 

szakembereine

k szemlélete, 

tevékenységei 

gyermekközpo

ntúak. 

A 

foglalkozások 

hozzájárulnak a 

gyermek 

fejlődéséhez. 

A gyermekek 

szívesen 

vesznek részt 

a 

foglalkozáson

. 

Intézményünk 

megfelelő 

útmutatást kap a 

szakembertől a 

gyermek 

problémájának 

A 

szakember 

törekszik a 

szülőkkel 

való 

együttműkö

désre. 

A szakember 

igény esetén 

elérhető, 

kérdésekre 

válaszol, 

segít. 

Megfelelő a 

tájékoztatás 

a 

szakszolgál

at által 

nyújtott 

szolgáltatás

okról. 

4,00 4,00 4,00 3,86 3,86 4,00 3,86 

 

4,00

3,73
3,82

3,91
4,00

Gyermekem szakszolgálati ellátására vonatkozóan részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

A szakszolgálat felszereltsége és komfortja megfelel az igényeinknek.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel konzultálnak, segítséget kérnek

gyermekem érdekében.

A szakember szülőkkel való kommunikációja érthető, együttműködésre való törekvés jellemzi.

A fejlesztő szakember értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak és segítők.
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A partnerintézmények teljes mértékben elégedettek szakembereink gyermekközpontú 

szemléletével, tevékenységeivel, segítségnyújtással. A foglalkozások maximálisan 

hozzájárulnak a gyermek fejlődéséhez. Magasan elégedettek az útmutatással, mely a 

gyerekeket érintő problémák kezeléséhez, fejlesztéséhez nyújt segítséget, valamint a 

tájékoztatással, mely szakszolgálatunk által nyújtott szolgáltatásokról szól. A szakembereink 

szülőkkel való kapcsolatát sikeresnek ítélték meg.  

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

szükség nincs. 

 

A logopédiai ellátás terén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre:  

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

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézmény logopédiai ellátásban részesültek.  

A kérdőívet összesen 69 szülő töltötte ki.  

 

Maximális elérhető érték 4,00  

Beérkezett kérdőívek száma: 69 db 
Megfelelő 

tájékoztatást 

kaptam a 

logopédiai 

szolgáltatásokról. 

Tájékoztatást 

kaptam a 

gyermekem részére 

nyújtott logopédiai 

ellátásról. 

A szakember igény 

esetén elérhető, 

kérdéseimre 

válaszol, segít. 

A foglalkozások 

hozzájárulnak a 

gyermekem 

fejlődéséhez. 

Megfelelő segítséget 

kapok 

gyermekemmel való 

otthoni 

gyakorláshoz. 

3,81 3,81 3,77 3,96 3,84 

4,00 4,00 4,00
3,86 3,86

4,00
3,86

A szakszolgálat szakembereinek szemlélete, tevékenységei gyermekközpontúak.

A foglalkozások hozzájárulnak a gyermek fejlődéséhez.

A gyermekek szívesen vesznek részt a foglalkozáson.

Intézményünk megfelelő útmutatást kap a szakembertől a gyermek problémájának

A szakember törekszik a szülőkkel való együttműködésre.

A szakember igény esetén elérhető, kérdésekre válaszol, segít.

Megfelelő a tájékoztatás a szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról.



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 118 

 

 

 
 

Az eredmények egyenletesen magas elégedettséget mutatnak a logopédiai ellátásra irányuló 

tájékoztatásról, segítségnyújtásról. A szülők véleménye alapján a foglalkozások 

nagymértékben hozzájárulnak gyermekük fejlődéséhez, megfelelő segítséget kapnak az otthoni 

gyakorláshoz. 

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

nincs. 

A Jászapáti Tagintézményben a nevelési tanácsadás a 2021/2022. tanévben szakemberhiány 

miatt szünetel, így adatszolgáltatást nem áll módunkban nyújtani. 

 

1.17 A „Korai Fejlesztés Évének” megvalósult programjai   

Ss

z. 

Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja, 

résztvevők száma 

Felelőse(i) 

1. Ortopédiai 

szűrővizsgálat, 

segédeszköz készítés 

céljából 

2021.09.15. 9 fő korai ellátásban 

részesülő gyerek, 

akiknek segédeszközre 

van szükségük, 

védőnők és szülők 

bevonásával  

Németh Eszter, 

Kisné Magyar 

Mária 

2. Ortopédiai 

segédeszközök 

személyes átadása a 

tagintézményben vagy 

a gyermek otthonában 

2021.11.hó 9 fő gyermek és szüleik Németh Eszter 

3. Logopédus bemutató 

foglalkozása:  

hogyan segíthetjük a 

beszédfejlődést?  

2022.03.24. nem vagy alig beszélő 

korai ellátásban 

részesülő gyerekek és 

szüleik 

Németh Eszter, 

Tóthné Répási 

Anett 

4.  Gyermeknapi Kerekítő 

foglalkozás 

 

2022.06.07. 8 fő korai ellátásban 

részesülő gyermek és 

szüleik 

Kovács Zoltánné 

óvodapedagógus, 

népi játékoktató, 

Németh Eszter, 

Kisné Magyar 

Mária 

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

Megfelelő

tájékoztatást

kaptam a

logopédiai

szolgáltatásokról.

Tájékoztatást

kaptam a

gyermekem

részére nyújtott

logopédiai

ellátásról.

A szakember

igény esetén

elérhető,

kérdéseimre

válaszol, segít.

A foglalkozások

hozzájárulnak a

gyermekem

fejlődéséhez.

Megfelelő

segítséget kapok

gyermekemmel

való otthoni

gyakorláshoz.

3,81 3,81 3,77

3,96
3,84
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5. Ortopédiai 

szűrővizsgálat, 

segédeszköz készítés 

céljából 

2022.08.31. a korai ellátásban 

részesülő gyerek, 

akiknek segédeszközre 

van szükségük, 

szülők bevonásával  

Németh Eszter, 

Frikk Melinda, 

Kisné Magyar 

Mária 

 

1.18 Együttműködés Évének megvalósult programjai  

Ssz Program 

időpontja 

Az együttműködési 

program területe, témája 

Fogadott 

tagintézmény 

A program 

eredménye 

1. 2021.11.29. Online kerekasztal 

beszélgetés, 

esetmegbeszélés a 

munkatervben tervezettek 

alapján 

MSZB. és a Jászberényi 

Tagintézmény szakértői 

tevékenységet végző 

szakembereivel 

A szakértői 

tevékenység 

során adódó 

egyedi esetek 

megbeszélése, 

különösen az 

orvosi diagnózis 

alapján készített 

szakértői 

vélemények 

tekintetében. 

2. 2022.05.06. Korai fejlesztés a DSZIT 

terápiás szemlélet jegyében 

- esetismertetés „A korai 

Fejlesztés Éve” és 

az „Együttműködési 

terv”keretében.  

A Jászberényi 

Tagintézmény fogadott 

a Tiszafüredi 

Tagintézménnyel 

együtt 

Egy konkrét 

esetismertetésen 

keresztül 

ismerhettük 

meg a 

dinamikus 

szenzoros 

integrációs 

terápia 

felhasználási 

lehetőségeit a 

korai fejlesztés 

terén.  

 

1.19 A tagintézmény környezetvédelmi, környezettudatosságot, fenntarthatóságot célzó, a 

tanév során megvalósított intézkedései  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Intézkedés 

felelőse 

1. Veszélyes 

hulladékok 

megfelelő kezelése  

Környezetszennyezés 

megelőzése 

Környezetvédelem alkalmazottak 

2. Elektromos áram, 

fűtés, víz takarékos 

használata 

Energiapazarlás 

megelőzése 

Energiatakarékosság alkalmazottak 

3. Mérsékelt, 

indokolt 

nyomtatás, 

elektronikus 

adattárolás 

Energia és 

papírtakarékosság 

Papírtakarékosság alkalmazottak 
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4.  Szelektív 

hulladékgyűjtés 

bevezetése 

Szelektív 

hulladékgyűjtés 

Kevesebb 

kommunális hulladék 

alkalmazottak 

 

1.20 A tagintézmény munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatai a tanév során  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Munkavédelmi 

felelős 

Igazgató/ 

helyettes 

1. Munka, tűz és 

balesetvédelmi 

oktatás – Tisza Park 

Kft. 

Munka, tűz és 

balesetvédelem 

Szabályok 

betartásával 

problémamentes 

működés 

Mihályi Anna Kisné 

Magyar 

Mária 

2. Meghibásodások, 

tűz, baleset jelzése a 

munkahelyi vezető 

felé, jegyzőkönyv 

elkészítése 

Munka, tűz és 

balesetvédelem 

Problémamentes 

működés 

helyreállítása 

Mihályi Anna Kisné 

Magyar 

Mária 

3. Ellenőrzi a 

munkakörülmények 

biztonságos 

feltételeit, az 

utasítások 

betartását, munka, 

tűz és 

balesetvédelmi 

intézkedések 

betartását 

Munka, tűz és 

balesetvédelem 

Szabályok 

betartásával 

problémamentes 

működés 

Mihályi Anna Kisné 

Magyar 

Mária 

4.  Ellenőrzi a 

védőfelszerelések, 

védőruhák 

használatát 

Munka, tűz és 

balesetvédelem 

Szabályok 

betartásával 

problémamentes 

működés 

Mihályi Anna Kisné 

Magyar 

Mária 

 

2. Egyéb: 

2.1 A tagintézmény belső kapcsolatai  

- Szolnoki Tankerületi Központtal a Főigazgatóságon keresztül vagyunk kapcsolatban.  

- Főigazgatósággal közvetlen napi együttműködés e-mail, telefon formájában.  

- Megyei Szakértői Bizottsággal 

- Igazgatótanácsi, munkaközösségi értekezleteken való részvétel kontakt vagy online 

kapcsolódva.  

- JNSZMPSZ Tagintézményeivel 

- Heti rendszerességgel TEAM megbeszélések (kedd) 

 

2.2 A tagintézmény külső kapcsolatai  

- Jászapáti Járás köznevelési intézményei  

- Jászapáti Város Önkormányzata  

- Jászberényi Tankerületi Központ 

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Országos hatáskörű Tagintézményei 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat 

- Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 
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- Védőnői Szolgálat 

- Gyermekneurológiai, gyermekpszichiátriai szakrendelés 

 

2.3 A tagintézmény egyéb, a tanév során megvalósított szakmai feladatai  

Tagintézményünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek foglalkozásán, az alábbi beosztás szerint: 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag 

Nevelési tanácsadás Kisné Magyar Mária 
 

Logopédia Tóthné Répási Anett Darázs Zsuzsanna Éva 

Szakértői bizottsági tevékenység Kisné Magyar Mária 
 

Korai fejlesztés Németh Eszter 
 

IÖM Kisné Magyar Mária 
 

MÉM Tóthné Répási Anett 
 

         

2.4 Tagintézményi saját innovációk  

-  „Út az iskolába” képességfejlesztő tevékenységek, kiadvány terjesztése 

 

2.5 Tagintézményi eseménynaptár  

Ssz. Tevékenység, program megnevezése Határidő Résztvevők célcsoportja 

és létszáma 

1. Tagintézményi tanévzáró, tanévnyitó 

értekezlet 

2021.08.24. 

megvalósult 

szakalkalmazottak, 

szakszolgálati titkár 

2. Tanévzáró – Tanévnyitó értekezlet, 

Szolnok 

2021.08.31. 

megvalósult 

minden munkatárs 

3. Szakmai nap keretén belül kirándulás - 

Jánoshida 

2021.09.09. 

megvalósult 

szakalkalmazottak, 

szakszolgálati titkár 

4. „Iskolaérett a gyermekem?” Kerekasztal 

beszélgetés a beiskolázásról, 

iskolaérettségről Jánoshida településen 

2021.09.09 

megvalósult 

Köznevelési intézmény 

pedagógusai és szülők 

22 fő 

5. „Iskolaérett a gyermekem?” Kerekasztal 

beszélgetés a beiskolázásról, 

iskolaérettségről Jászalsószentgyörgy 

településen 

2021.09.13. 

megvalósult 

Köznevelési intézmény 

pedagógusai és szülők 

19 fő 

6. Ortopédiai szűrővizsgálat, segédeszköz 

készítés céljából 

2021.09.15. 

megvalósult 

9 fő korai ellátásban 

részesülő gyerek, akiknek 

segédeszközre van 

szükségük, 

védőnők és szülők 

bevonásával  

7. Ortopédiai segédeszközök személyes 

átadása a tagintézményben vagy a 

gyermek otthonában 

2021. 

november 

megvalósult 

9 fő gyermek és szüleik 

8. Online kerekasztal beszélgetés, esetmeg-

beszélés a munkatervben tervezettek 

alapján 

2021.11.29. 

megvalósult 

MSZB. és a Jászberényi 

Tagintézmény szakértői 

tevékenységet végző 

szakembereivel, 10-15 fő 

 Találkozás a Mikulással a korai fejlesz-

tésben részesülő gyerekeknek 

2021.12.02. vírushelyzet miatt 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 122 

 

 

nem 

valósult 

meg 

 Mikulásváró a logopédiában 2021.12. 

nem 

valósult 

meg 

vírushelyzet miatt 

9. Félévi értekezlet, beszámoló 2022.02.01 minden munkatárs 

10. Alapozó Terápia - belső tudásmegosztás 2022.02.01. 

megvalósult 

szakalkalmazottak, 4 fő 

 „Út az iskolába” Szakmai nap – Jászapáti 

Margaréta Óvoda 

2022.02.22. 

nem 

valósult 

meg 

vírushelyzet miatt 

 „Út az iskolába” Szakmai nap – Jászapáti 

Szivárvány Óvoda 

2022.03.22. 

nem 

valósult 

meg 

az intézmény jelzése 

alapján a gyermekek 

alacsony létszáma miatt 

 „Út az iskolába” Szakmai nap – Jászapáti 

Csiga-biga Óvoda 

2022.04.12. 

nem 

valósult 

meg 

az intézmény jelzése 

alapján a gyermekek 

alacsony létszáma miatt 

11. Logopédus bemutató foglalkozása:  

hogyan segíthetjük a beszédfejlődést?  

2022.03.24. 

megvalósult 

nem vagy alig beszélő 

korai ellátásban részesülő 

gyerekek és szüleik, 10 fő 

12. SEED Fejlődési Skála, a 0–4 éves korú 

gyermekek egyik vizsgálóeljárásának 

megismerése 

2022.04.26. 

megvalósult 

szakalkalmazottak 

4 fő 

13. Korai fejlesztés a DSZIT terápiás 

szemlélet jegyében - esetismertetés „A 

korai Fejlesztés Éve” és 

az „Együttműködési terv”keretében.  

2022.05.06. 

megvalósult 

A Jászberényi, 

Tiszafüredi, Jászapáti 

Tagintézmény 

munkatársai, kb. 30 fő 

14. Gyermeknapi Kerekítő foglalkozás 

 

2022.06.07. 

megvalósult 

8 fő korai ellátásban 

részesülő gyermek és 

szüleik 

15. Pedagógusnap, ebéd 2022.06.21. 

megvalósult 

minden munkatárs, 7 fő 

16. Tagintézményi kirándulás 

Mátrafüred, Sástó 

 

2022.08.25. 

folyamatban 

szakalkalmazott, 

szakszolgálati titkár, 3 fő  

 

17. Ortopédiai szűrővizsgálat, 

segédeszköz készítés céljából 

2022.08.31. 

folyamatban 

a korai ellátásban 

részesülő gyerek, akiknek 

segédeszközre van 

szükségük, 

szülők bevonásával 
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2.6    A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai  

Félévkor: 

- Főigazgatói ellenőrzés: „A vezető a dokumentációs kötelezettségének a félév során 

kimagaslóan eleget tett minden vizsgált területen.” Korrekciós javaslatok nem kerültek 

megfogalmazásra. 

 „A tagintézmény vezetője a tervezési, szervezési és megvalósítási feladatának eleget tett, 

munkatársai szintén, a tagintézményben megtapasztalt működési gyakorlat dicséretes és 

egyetlen korrekciós eljárást sem indukál.” 

- Főigazgató-helyettes ellenőrzése: Az ellenőrzött területeken (gyógytestnevelés, korai 

fejlesztés) a feladatellátás folyamata a dokumentumokból követhető, szakszerű. Az INYR 

adminisztrációja a szabályzatnak megfelelően vezetett, korrekt, naprakész, korrekcióra 

nincs szükség. Logopédia terén az új munkatárs INYR vezetése igényel kisebb 

korrekciót. 

- Főigazgató-helyettes ellenőrzése: Szakértői bizottsági tevékenység terén, a lelet alapján 

készített szakértői véleményekben az orvosi leírás mellett a szakember saját 

megállapításait, véleményét is írja le, amelyek alátámasztják a gyógypedagógiai 

diagnózist. Az ellenőrzött dokumentumok vezetése pontos, átlátható, jól követhető, 

szakmai protokollnak megfelelő. 

 

Év végén:  

- Főigazgatói ellenőrzés: „A tagintézmény vezetője a tervezési, szervezési és 

megvalósítás-ellenőrzési feladatának eleget tett, munkatársai szintén, a tagintézménybe 

megtapasztalt működési és ellenőrzési gyakorlat kiváló.” Korrekció: az óraszám összesítő 

táblázatot a szakemberek és a vezető részéről minden heti összesítésnél szükséges aláírni.  

„A vezető a dokumentációs kötelezettségének a félév során kimagaslóan eleget tett 

minden vizsgált területen. Fentiek okán korrekciós javaslatot nem fogalmazok meg.” 

- Főigazgató-helyettes ellenőrzése: Szakértői tevékenységek INYR adminisztrációja: „az 

adminisztráció precíz, pontos, kifogástalan.” Az ellenőrzött területeken 

(gyógytestnevelés, korai fejlesztés, logopédia) a feladatellátás folyamata a 

dokumentumokból követhető, szakszerű, az INYR adminisztrációja a szabályzatnak 

megfelelően vezetett, korrekt, naprakész. A területeken korrekció, intézkedés nem 

szükséges. 

- Főigazgató-helyettes ellenőrzése: „Az orvosi zárójelentés alapján készített szakértői 

véleményekben az orvosi leírás mellett a szakember saját megállapításait, véleményét is 

leírta, amelyek alátámasztják a pedagógiai diagnózist.” „A vizsgálati anyagok, a szakértői 

vélemények és a záradék elkészítése, vezetése pontos, átlátható, jól követhető, a szakmai 

protokollnak megfelelő.” 

 

III. 

 

3. Szakterületi beszámoló:   

3.1 Korai fejlesztés 

2021.09.01-től a korai ellátás nyilvántartása szerint: 

Korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 28 fő 

Tanácsadásba vont: 4 fő 

Ellátatlan, várólistás: 0 fő 

Lemorzsolódott: 2 fő 

- ebből a létszámból 2021. szeptember 13-tól 3 gyermek ellátása a Jászberényi 

Tagintézményben folytatódott, 
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- a tanév során 3 gyermeknek a Megyei SZB. kontrollvizsgálat során szüntette meg a korai 

fejlesztését 

- 1 gyermek állapotjavulás miatt kikerült a tanácsadásból. 

 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén  

Sikerként könyvelhető el, hogy a korai fejlesztés és gondozás rendszer szinten működik a 

tagintézményben, szervezettebbé, gördülékenyebbé vált. Bekerültünk a helyi köztudatba mind 

a neurológus szakorvosok, mind a védőnők tekintetében, illetve a szülők is ajánlanak minket 

egymás között. A hozzánk forduló gyermekeket várakozási idő nélkül, azonnal ellátásba tudtuk 

venni ebben a tanévben. A Tanácsadás tevékenységnek köszönhetően a családok igényeihez, a 

változó gyermeklétszámhoz rugalmasabban tudtunk igazodni. A „Korai fejlesztés tematikus 

éve” keretében megszerveztük az ingyenes ortopédiai szűrővizsgálatot és segédeszköz 

felmérést, mely rendkívül sikeres volt, a nyár végén a szűrővizsgálat megismétlődik. 

Nehézség az ugrásszerű létszámnövekedés, kiemelt nehézségünk a szakemberhiány. A korai 

fejlesztés ellátását 1 fő gyógypedagógus, április 1-től 1 fő gyógypedagógus hallgató, heti 6 

órában végezte. Teljesítőképességünk határához értünk a magas kliens létszám miatt. További 

nehezítő körülmény, hogy az intézményből a szomatopedagógus terapeuta, költözés miatt 

távozik, így a mozgásfejlesztés folytatásával kapcsolatban bizonytalan helyzet állt elő, emiatt 

egy család már kérte gyermekük korai fejlesztési helyének módosítását, többen pedig szóban 

fejezték ki aggodalmukat a jövő tanévvel kapcsolatban. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

Logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 168 fő 

Tanácsadásba vont: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás 113 fő 

Lemorzsolódott: 3 fő (1 fő elköltözött, 2 fő SNI lett) 

 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén:  

A Jászapáti Járáshoz tartozó valamennyi település óvodáiban az ellátás biztosított, a Jászapáti 

óvodásoknak ambulánsan történt a tagintézményben. Könnyebbség ebben a tanévben, hogy a 

szakalkalmazottak létszáma 1 fő logopédussal bővült, így a szűréseket, részletes vizsgálatokat, 

terápiákat, feladatokat meg tudták osztani a logopédusok.  

Az óvodákkal kialakított kapcsolat kölcsönösen segítő, mely nagyban hozzájárul a gyermekek 

fejlődéséhez. Az infrastrukturális körülmények minden intézményben jók. Problémát okozott, 

hogy bár nem volt online oktatás, a gyermekek nagyon sokat hiányoztak az óvodából, így a 

terápia sokszor nem volt folyamatos. A fejlődést hátráltatta, hogy a szülőkkel még mindig kevés 

volt a közvetlen kapcsolat, a vírushelyzet szabályai miatt. Ennek okán több gyermek esetében 

nem volt füzet, otthoni gyakorlás, támogatás. 

 

3.3 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma: 345, ebből aktuális állapot: 154, felülvizsgálat: 162, várólistás: IQ-ra vár 9, 

nem jelent meg: 8  

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 29 (2 fő nem jelent meg) 

logopédiai vizsgálat: 12 

Fellebbezések száma a tanév során: nem volt 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén: 

3 fő pszichológus hallgató érkezésével a komplex szakértői vizsgálatok beosztása gördülékeny, 

a pszichológiai vizsgálatok zökkenőmentesen folytak.   

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

folyamatosan magas számban érkeztek. A kliensek magas százalékos arányban megjelentek az 
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első megadott időpontra, köszönhetően a szoros együttműködésen alapuló jelzőrendszernek, a 

partnerintézmények, gyámok és a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársainak. 

Eredményképp lényegesen kevesebb a közigazgatási hatósági eljárások száma. Sikerként 

könyvelhető el, hogy a dokumentumelemzéssel hatékonyabb, gyorsabb volt a 

kontrollvizsgálatok elvégzése.  

Igen magas volt az oltatlan szülők száma, mely nehézséget okozott a szakértői és az OH 

kirendelésre végzett vizsgálatok lebonyolításánál. 

Továbbá, a hozzánk érkező gyerekek problémái egyre összetettebbek, súlyosabbak, az online 

oktatás miatt a gyerekek tudása megalapozatlan, bizonytalan, és így jutnak magasabb 

osztályfokra, ahol a hiányosságok összeadódnak. Szintén az online oktatás miatt sok 

óvodáskorú gyermek nem jutott el időben a problémafeltárásig, speciális megsegítésig.   

 

3.6   Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 143 fő 

Ellátatlan: 26 fő 

Lemorzsolódott: 8 fő 

 

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén: 

Sikerek: az általános iskolában a tanulók egy része késő délutánig van az iskolában, ezért 

könnyebb bevonni őket a mozgásba. Többségük lelkesen vesz részt a foglalkozásokon, 

szeretnek együtt kisebb csoportokban mozogni.  

Minden intézményben szoros együttműködés van az iskola egészségügyi szolgálat és a 

testnevelők – gyógytestnevelők között. Az elmúlt tanév digitális oktatásáról nem volt könnyű 

feladat visszaszoktatni a diákokat a jelenléti, mozgásos tevékenység keretei közé. 

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

rájuk, hogy a tanuláshoz is motiválatlanul állnak hozzá.  

Általános iskolában magas az elhízott gyermekek száma, jelentős a hanyag tartás, 

bokasüllyedés és lúdtalp előfordulási aránya.  

 

3.7 A 2021/2022. tanév összesítő adatai:  

 

 Szakszolgálati terület 

1. 

Kontaktban 

ellátottak létszám 

(fő) 

Korai fejlesztés 28 

Logopédia ellátás 168 

Nevelési tanácsadás - 

Tehetséggondozás - 

Gyógytestnevelés 143 

Óvoda-és  iskolapszich. - 

 
  SZB vizsgálatok száma 357 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 

 

IÉV 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül, állapot 

változás miatt 

kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intézmény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Dokumentu

m elemzés 

alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

 

Össze-

sen 

Fő 29 154 12 2 68 92 345 
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 (IQ-ra vár 9 fő) 

 

 
A szakértői vizsgálatok száma ugrásszerűen megemelkedett, 102 vizsgálattal több, mint az 

elmúlt tanévben.  

 

4. Egyéb tevékenységek: 

4.1 Tagintézményi programok az EFOP 3.1.6 fenntartására  
- A pályázat keretein belül (EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú „Hinned kell, 

hogy a világ Teveled is ékes!”) elvégzett Mese-zene és Okoskocka tanfolyam pedagógiai 

alkalmazása, az eszközök használata a logopédiai terápiában. 

- EFOP-3.1.6-16 kiadványok, módszertani segédletek. 

 

4.2 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2021/2022. tanévben 
Rendezvények és résztvevők felsorolása, a hasznosulás rövid elemzése  

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. Budapesti 

Logopédiai 

Konferencia, 

Kooperáció a 

gyógypedagógusi, 

logopédusi 

munkában 

2021.10.12. Tóthné 

Répási 

Anett 

Szakmai ismeretanyag bővítése, 

új módszerek, nézőpontok 

ismerete. 

2. Olvasástanítás 

fonomimikával, 

komplex elvű 

fonomimika 

2022.05.05 Darázs 

Zsuzsanna 

Éva 

 

A fonomimika módszerének 

megismerése, a 

beszédhanghallás fejlesztésének 

fontossága óvodában, 

iskolában. 

3. Jászapáti Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ Család és 

2022.02.23. Kisné 

Magyar 

Mária 

Sikeres ágazatközi 

együttműködés. 
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Gyermekjóléti 

Szolgálata-Jászapáti, 

Éves szakmai 

tanácskozás 

előkészítése 

4. Család és 

Gyermekjóléti 

Szolgálata-

Jászladány, Éves 

jelzőrendszeri 

tanácskozás 

2022.03.01. Kisné 

Magyar 

Mária 

Sikeres ágazatközi 

együttműködés. 

5. A 110. tanévet 

ünneplő jászapáti 

gimnázium és a 

Jásztánc Alapítvány 

ünnepsége 

2022.03.11 Kisné 

Magyar 

Mária 

A városi rendezvényeken való 

részvétel elősegíti a 

tagintézményi kapcsolatokat.  

 

 

4.3 Tagintézmény továbbtanulói a 2021/2022. tanévben  

Ssz Továbbtanuló kolléga 

neve 

Képzés típusa Képző 

intézmény 

Évfolyam 

1. Németh Eszter gyógypedagógus 

szakvizsga képzés 

ELTE Bárczi 

Gusztáv 

Gyógypedagógi

ai Kar 

végzett 

2022.01.28. 

 

4.4 A Tagintézményből a 2021/2022. tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 

Ssz A távozó szakember 

neve 

A távozó szakember szakja A távozás 

időpontja 

1. Darázs Zsuzsanna Éva gyógypedagógus-logopédus 2022.07.31. 

2. Németh Eszter gyógypedagógus-szomatopedagógus-

terapeuta 

2022.08.31. 

A tanév során a tagintézményben új szakember felvétele nem történt. 

 

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

tagintézményben nem volt. 

 

4.6  A tagintézmény együttműködései 

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Jászapáti Járás Óvodái Szakmai segítségnyújtás tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztéséhez. 

Jászapáti Járás Oktatási Intézményei Szakmai segítségnyújtás tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók fejlesztéséhez. 

Jászapáti Járás Védőnői Ágazatközi együttműködés a korai fejlesztésre 

szoruló gyermekek időben történő ellátásba 

kerülése érdekében. 

Jászapáti Járás Gyermekorvosai Ágazatközi együttműködés a korai fejlesztésre 

szoruló gyermekek időben történő ellátásba 

kerülése érdekében. 
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Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai munka segítése hátrányos helyzetű 

gyermekek esetében 

JNSZ Megyei Gyermekvédelmi Központ 

és Területi Gyermekvédelmi Szolgálat 

Szakmai munka segítése gyámságba vett 

gyermekek esetében. 

Jászberényi Tankerületi Központ Szakértői bizottsági munka segítése 

Helyi Önkormányzat Az intézmény működésének támogatása. 

 

4.7 A tagintézmény 2021/2022. tanév sikerei és nehézségei 

Tagintézmény tanévi sikerei Tagintézmény tanévi nehézségei 

- Példaértékű a kollektíva rendkívüli 

munkabírása, problémamegoldása, a 

minőségi munkavégzés, rugalmasság 

mind az emberi, mind a szakmai 

kapcsolatokban. Együttműködés a 

megbízásos munkatársakkal sikeres. 

- A Főigazgatóság elismerő belső 

ellenőrzési jegyzőkönyvei. 

- A kevés szakember ellenére 

folyamatos az ellátás a logopédia, 

korai fejlesztés, gyógytestnevelés, 

szakértői tevékenység terén.  

- Három fő pszichológus hallgató 

érkezésével a komplex szakértői 

vizsgálatok beosztása, lebonyolítása 

zökkenőmentes. Egy fő 

gyógypedagógus hallgató óraadó 

munkájával a korai ellátás terhei 

csökkentek. 

- 2022.11.01-től félállásban takarítónő, 

2022.02.01-től közhasznú 

foglalkoztatott érkezése portás 

feladatok ellátására. 

- Az ingyenes ortopédiai szűrővizsgálat 

és segédeszköz felmérés rendkívül 

sikeres volt, augusztus végén 

ismételjük. 

- Célunk az együttműködő, segítő, 

szakmai munkahelyi légkör 

megőrzése, fenntartása, építése. 

- A szakemberek leterheltsége nagy, az 

esetszám minden területen növekedett.  

- A nevelési tanácsadás szünetel, óvoda-

iskolapszichológiai ellátás nincs, 

tehetséggondozást nem végez a 

tagintézmény.  

- Magas a korai ellátásba érkező gyermekek 

létszáma, szinte folyamatos érkezés volt, 

ezért az órarendet több esetben módosítottuk, 

mely érintette a szakértői tevékenység 

óraszámát is. 

- Az iktatóprogram hiánya. 

- A szolgálati autó problémás helyzete, 

akkumulátor gondok. 

- Internetproblémák, hibák, nincs saját internet 

hozzáférés. 

- Igen magas volt az oltatlan szülők száma, 

mely nehézséget okozott  a szakértői és az 

OH kirendelésre végzett vizsgálatok 

lebonyolításánál. 

- Logopédia ellátásban a vírushelyzet 

következtében a hiányzások száma 

növekedett (elhúzódó betegség, csoportos 

vagy egyéni karantén) így a logopédiai 

ellátás folyamata akadozott. 

- A vírushelyzet miatt néhány program 

elmaradt. 

- Növekvő igény a pszichés megsegítésre. 

 

4.8 A tagintézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

Pedagógiai folyamatok terén: tervezés, 

megvalósítás, értékelés 

Az intézmény munkatársai számára biztosított 

a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való hozzáférés. 

Az intézményben folyó pedagógiai 

munkával összefüggő eredmények 

A feladatmegosztás a szakértelem és az 

egyenletes terhelés alapján történik. 

Az intézmény külső kapcsolatai területén  

A pedagógiai működés feltételei területén  
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4.9 A 2021/2022. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

Ssz Felsőoktatási intézmény neve Hallgatók szakja Fő 

1. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem logopédia 3 

 

 

 

VI.2 A JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény 

Bartusné Major Ágnes 

tagintézmény-igazgató 

 

Tagintézmény személyi feltételei a tanév elején 

Szak (kinevezett) Fő 

Gyógypedagógus 10 

Pszichológus 2 

Gyógytestnevelő               1 (GYES) 

Szakszolgálati titkár 1 

Kisegítő dolgozó 1 

  

Szak (részmunkaidős, óraadó) Fő 

Pszichológus/viselkedéselemző 1 

Tehetségkoordinátor 1 

Gyógytestnevelő 1 

Konduktor 1 

 

Tagintézmény infrastrukturális helyzetének rövid ismertetése  

Megvalósult az álmunk, új helyre, új épületbe költözhettünk, így a szakmai munka zökkenőmentesen 

zajlik, az ellátottak számához most már közelít a terápiás szobák száma, van szép tágas 

mozgásfejlesztő, korai fejlesztő szoba, kevésbé okoz problémát a szobák beosztása. Egyedüli 

nehézség az internet kapacitás, mely a távolabbi helyiségekben nem elérhető. Fejlesztő és vizsgáló 

eszközök tekintetében az ellátottság kielégítő, azonban az informatikai eszközök vészesen 

amortizálódnak (laptopok). 

 

Tagintézmény nyitvatartási rendje 
A tagintézmény az Intézmény működési rendjével azonos módon, egész évben folyamatosan 

működik. 

A tagintézmény nyitva tartása: H-Cs: 7.30  – 16.30 

                            P: 7.30  – 14.00 

 

A tagintézmény helyettesítési rendje 

A tagintézmény-igazgatót távollétében a tagintézmény-igazgató helyettes helyettesíti. 

Akadályoztatásuk esetén az általuk megbízott szakalkalmazottnak eseti helyettesítési megbízás is 

adható, melyet írásba kell foglalni, és meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát. A 

helyettesítés idején történtekről a helyettesítő beszámolni köteles. 

 

I. 
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1. A tagintézmény tanév során megvalósított feladatai: 

 

1.1 Szakértői bizottsági tevékenység  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

2. BTMN diagnózissal rendelkező 

tanulók felülvizsgálatának tervezése, 

lebonyolítása 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

3. OH kirendelés alapján végzett iskolai 

életmódra való alkalmassági 

vizsgálatok ütemezése, lebonyolítása 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

4. Szakértői vizsgálatok végzése, 

szakértői vélemények elkészítése 

A megvalósítás folyamatos tagintézmény-

igazgató 

5. INYR vezetése A megvalósítás folyamatos tagintézmény-

igazgató 

 

1.2 Nevelési tanácsadás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése Megvalósult pszichológusok, 

gyógypedagógusok 

2. Nevelési tanácsadásra jelentkezők 

behívásának ütemezése és a terápiák 

megkezdése 

Megvalósult pszichológusok, 

gyógypedagógusok 

3. A preventív célú vizsgálat előkészítése, 

elvégzése, statisztikájának elkészítése 

Megvalósult gyógypedagógusok 

4. A képességfejlesztésben és a csoportos 

pszichés megsegítésben résztvevő 

gyermekcsoportok megszervezése, az órarend 

kialakítása 

Megvalósult pszichológusok, 

gyógypedagógusok 

5. Folyamatos kapcsolat fenntartása a 

fejlesztésen, terápiában résztvevő gyermekek 

szüleivel 

Megvalósult pszichológusok, 

gyógypedagógusok 

6. INYR vezetése A 

megvalósítá

s 

folyamatos 

pszichológusok, 

gyógypedagógusok 

7. Nyílt fejlesztő órák megtartása a fejlesztő 

foglalkozások színhelyéül szolgáló 

óvodákban, valamint a Tagintézményben a 

„Korai fejlesztés Éve és a Pedagógiai 

Szakszolgálatok Hetéhez” kapcsolódóan. 

Nem 

valósult 

meg rajtunk 

kívül álló 

okok miatt 

pszichológusok, 

gyógypedagógusok 

8. A nevelési tanácsadás munkaközösség 

munkájában való részvétel 

Megvalósult pszichológusok, 

gyógypedagógusok 

9. Eredményesség-mérés Megvalósult pszichológusok, 

gyógypedagógusok 

 

1.3 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 
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1. Statisztika elkészítése Megvalósult esetfelelős 

gyógypedagógus, 

konduktor 

 

2. Eredményesség-mérés/bemeneti-mérés Megvalósult esetfelelős 

gyógypedagógus, 

konduktor 

3. Egyéni fejlesztési terv készítése Megvalósult esetfelelős 

gyógypedagógus, 

konduktor 

4. Egyéni fejlesztő naplók megnyitása, 

vezetése 

Megvalósult esetfelelős 

gyógypedagógus, 

konduktor 

5. INYR vezetése Megvalósult esetfelelős 

gyógypedagógus, 

konduktor 

6. Programok megvalósítása a 

Tagintézményben a „Korai fejlesztés Éve 

és a Pedagógiai Szakszolgálatok Hetéhez” 

kapcsolódóan. 

Megvalósult esetfelelős 

gyógypedagógus, 

konduktor 

7. Eredményesség-mérés/kimeneti-mérés Megvalósult esetfelelős 

gyógypedagógus, 

konduktor 

8. Értékelési lapok elkészítése Megvalósult esetfelelős 

gyógypedagógus, 

konduktor 

9. Hivatalból elrendelt felülvizsgálatok 

nyomon követése 

Megvalósult esetfelelős 

gyógypedagógus, 

konduktor 

10. Szakértői vélemény iránti kérelmek 

elkészítésében való közreműködés 

Megvalósult esetfelelős 

gyógypedagógus, 

konduktor 

1.4 Logopédiai ellátás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Logopédiai szűrés elvégzése 5 éves korban Megvalósult logopédusok 

2. Logopédiai szűrés elvégzése 3 éves korban Megvalósult logopédusok 

3. Szűrési adatok feldolgozása, statisztika, összesítés 

készítése és adminisztrálása 

Megvalósult logopédusok 

4. A részletes logopédiai diagnosztikai alapvizsgálatok 

elvégzése 

Megvalósult logopédusok 

5. A logopédiai ellátás megszervezése és a fejlesztésben 

részesülő gyermekek egyéni adatainak dokumentálása 

Megvalósult logopédusok 

6. A gyermekek rendszeres fejlesztése, terápiás ellátása Megvalósult logopédusok 

7. A gyermekekkel végzett terápiás foglalkozás idejének 

és anyagának a dokumentálása (INYR) 

Megvalósult logopédusok 

8. A fejlesztő munka eredményének az értékelése Megvalósult logopédusok 

9. Nyílt fejlesztő órák megtartása a fejlesztő 

foglalkozások színhelyéül szolgáló óvodákban, 

valamint a Tagintézményben a „Korai fejlesztés Éve 

Nem 

valósult 

meg rajtunk 

logopédusok 
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és a Pedagógiai Szakszolgálatok Hetéhez” 

kapcsolódóan. 

kívül álló 

okok miatt 

 

1.5 Gyógytestnevelés  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése Megvalósult gyógytestnevelő 

2. Kapcsolatfelvétel a védőnőkkel, 

gyermekorvosokkal, intézmény-vezetőkkel 

Megvalósult gyógytestnevelő 

3. A gyógytestnevelés feladatellátás megszervezése Megvalósult gyógytestnevelő 

4. A gyógytestnevelésre utalt gyermekek, tanulók 

speciális egészségügyi célú testnevelési 

foglalkoztatása 

Megvalósult gyógytestnevelő 

5. Teameken, értekezleteken való részvétel Megvalósult gyógytestnevelő 

6. A gyógytestnevelés munkaközösség munkájában 

való részvétel 

Megvalósult gyógytestnevelő 

7. A fejlesztő munka eredményének az értékelése Megvalósult gyógytestnevelő 

 

1.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása   

Ssz. Feladat Határidő* Felelős 

1. Statisztika elkészítése Megvalósult tehetségszakértő 

szakember 

2. A tehetséggondozás tervezése, szempontjainak 

feltérképezése 

Megvalósult tehetségszakértő 

szakember 

3. A gyermekek személyiség fejlődésének 

támogatása (önismereti csoport) 

Nem valósult 

meg 

tehetségszakértő 

szakember 

4. Igény szerint megbeszélés a szülőkkel, 

pedagógussal, esetenként a tehetséget gondozó 

egyéb szakemberekkel, például edzővel, zenei 

szakemberrel stb. 

Megvalósult tehetségszakértő 

szakember 

5. A tehetségazonosítás és tehetséggondozás 

folyamatának értékelése, visszajelzés adása a 

szülőnek, pedagógusnak (szóban vagy írásban) 

Megvalósult tehetségszakértő 

szakember 

 

1.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja      

Nincs ellátás.          

                                         

II. 

 

1.8 Általános szakszolgálati feladatok  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Munkaterv elkészítése Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

2. Munkavégzéshez szükséges nyomtatványok, 

eszközök, anyagok számbavétele, hivatali 

gépjármű felkészítése 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

3. 2020/2021. tanév beszámolójának és a 

2021/2022. tanév munkatervének 

tagintézményi szintű elfogadása 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 
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4. Intézményi tanévnyitó értekezleten való 

részvétel 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

5. KIR-statisztika adatszolgáltatás Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

6. Szakmai munkaközösségek team munkájába 

való bekapcsolódás, a foglalkozásokon való 

részvétel. 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

7. Team heti rendszerességgel Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

8. Önértékelési Munkacsoport munkájában való 

részvétel 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

9. Értekezleteken, rendezvényeken való részvétel 

a Jászberényi járás köznevelési 

intézményeiben igény szerint 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

10. EKE gyógypedagógus hallgatóinak 

mentorálása megállapodás szerint 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

11. Helyi program szervezése, lebonyolítása a 

„Korai fejlesztés Évéhez” kapcsolódóan. 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

12. A „Korai fejlesztés Éve” és a „Pedagógiai 

Szakszolgálatok hete” keretében szakmai 

fórumokon, konferenciákon való részvétel 

lehetőségek szerint  

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

13. „Együttműködés a tagintézmények és 

telephelyek között, választott szakterületeken” 

keretében a program megtervezése 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

14. INYR dokumentáció szabályzat szerinti 

vezetése, folyamatos feltöltése 

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény-

igazgató 

15. Szakmai kapcsolattartás a jászsági köznevelési 

intézményekkel, az intézmény partnereivel 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

16. Az aktuális járványhelyzettől függően a 

digitális oktatás esetleges megszervezése 

Nem valósult 

meg, nem volt 

rá szükség 

tagintézmény-

igazgató 

17. Írásos beszámoló elkészítése, az I. félév 

értékelése 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

18. I. félévi értekezet megtartása Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

19. Továbbképzési program, 

beiskolázási terv elfogadása 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

20. A tagintézmény partneri elégedettség-mérése Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

21. A tagintézmény eredményesség-mérése Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

22. Év végi szöveges beszámolók elkészítése Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

23. Tanévértékelő értekezlet Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

 

3.5 Heti értekezletek, megbeszélések megvalósítása  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 
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1. Aktualitások, esetek megbeszélése, belső 

tudásmegosztás 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

 

3.6 Továbbképzések, tanfolyamok  

Ssz. Szakember neve Továbbképzés 

megnevezése 

Továbbképzés helyszíne 

1. Szöllősi Boglárka szakvizsga Nem valósult meg (GYES) 

2. Panyi Csaba szakvizsga Nem valósult meg (Főállású 

munkaviszonya megszűnt) 

3. Kméczik Róbert E-skola IKT eszközök a 

tanórán 

Online 30 órás akkreditált 

továbbképzés 

4. Csillik Szilvia Beszéljünk az artikulációs 

terápiáról Az artikulációs 

terápia gyakorlati aspektusai 

Konferencia és Workshop 

ELTE BGGYK, 1097 Budapest, 

Ecseri út 3. 

 

3.7 Saját műhelymunkák a 2021/2022. tanévben szülők, pedagógusok részére  

Ssz A műhelyfoglalkozás témája Idő 

pontja 

Résztvevők 

száma 

Felelőse 

1. „Velünk csak a baj van”- beszélgetés 

kamaszokról, serdülőkről. 

2121.11.24. 32 fő Barna Nelli 

2. Pedagógus érzékenyítés a Deák Ferenc 

Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola (Jászárokszállás) 

pedagógusai részére 

2021.10.18. 16 fő Bartusné Major 

Ágnes 

Szebeni Viola 

3. „Az iskolába készülő gyermekek 

nyelvi képességének fejlesztési 

lehetőségei”- előadás szülők számára 

2021.11.03. 5 fő Halasi-Bata 

Linda 

4. Beszédindítás, beszédfejlesztés, 

logopédia- előadás a korai nyelvi 

fejlődésről és a fejlesztés lehetőségeiről 

szülők számára a „A korai Fejlesztés 

Éve” keretében. 

2021.11.30. 3 fő Halasi-Bata 

Linda 

5. „Kötődéseink” 2022.05.16. 20 fő Barna Nelli 

 

3.8 Vezetői belső ellenőrzések  

Ssz. Ellenőrzött munkatárs neve Időpont Ellenőrzést végző vezető 

1. Csillik Szilvia 2022.04.06. Bartusné Major Ágnes 

2. Kméczik Róbert 2022.03.02. Bartusné Major Ágnes 

3. Barna Nelli 2022.03.08. Bartusné Major Ágnes 

 

1.13 A tagintézmény igazgató és igazgató-helyettes tanév során folyamatos végzett ellenőrzési 

feladatai  

Ssz. Ellenőrzött terület Időpont Ellenőrzést 

végző vezető 

1. A szakértői vélemények elkészítésének 

ellenőrzése. 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

 

Barna Nelli 
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2. A tagintézményi programok, a szakterületek 

ütemezett feladatai megvalósulásának és  

munkaterv teljesítésének ellenőrzése. 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

 

Bartusné Major 

Ágnes 

3. A tagintézmény belső rendezettségének, 

tisztaságának és a higiénés szabályoknak  

megfelelés, biztonságos működés ellenőrzése.  

A 

megvalósítás 

folyamatos 

 

Bartusné Major 

Ágnes 

4. A munkarend, órarendek pontos betartásának 

ellenőrzése. 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

 

Bartusné Major 

Ágnes 

5. Az esetforgalom ellenőrzése heti rendszerességgel.  A 

megvalósítás 

folyamatos 

 

Bartusné Major 

Ágnes 

6. Az óralátogatásokról és a dokumentáció 

ellenőrzésről jegyzőkönyv készítése, melyben a 

tényszerű adatrögzítés mellett kiemelt szerepet kap 

a javaslatok megfogalmazása, a fejlesztő célú 

értékelés, visszajelzés. 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

 

Bartusné Major 

Ágnes 

 

1.14 Az intézkedési terv megvalósítása az éves intézményi önértékelés eredményei alapján  

Fejleszthető területek Megvalósított 

intézkedések   

Az intézkedések észlelhető 

eredményei 

III. Az intézményben folyó 

pedagógiai munkával 

összefüggő eredmények 

Pedagógusok, szülők 

részére műhelymunka 

szervezése, tanácsadási 

lehetőség biztosítása az 

őket foglalkoztató 

témában.  

A partneri elégedettség mértéke 

javult.  

VI. A pedagógiai működés 

feltételei területén: 

Tehetséggondozó 

szakember keresése, a 

tehetséggondozás 

szakfeladat ellátása 

Megbízással foglalkoztatott 

tehetséggondozó szakember 

         

1.15 A tagintézmény eredményesség-mérésének eredményei: 

 

Jászberény korai fejlesztés: 20 fő. Ebből -0 %; +100% A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 0 9 8 3 

% 0 0 45 40 15 

 

Jászberény logopédia: 317 fő. Ebből -9,8%; +90,2% A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 
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Fő 5 26 107 69 110 

% 1,6 8,2 33,8 21,8 34,7 

 

Jászberény nevelési tanácsadás: 278 fő. Ebből -6,1%; +93,9% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 5 12 75 111 75 

% 1,8 4,3 27 39,9 27 

 

Jászberény gyógytestnevelés: 76 fő. Ebből -53,9 %; +46,1% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség van. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 41 8 2 25 

% 0 53,9 10,5 2,6 32,9 

 

Jászberény szakértői bizottsági tevékenység: 29 db. Ebből -0 %; +100% A mért eredmények 

alapján intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem készült el Elkészült 

Fő 0 29 

% 0 100 

 

Az eredményességmérés eredménye alapján a gyógytestnevelés feladatellátás területen 

szükséges intézkedési terv, mert 53,9 % a keveset javultak aránya, amely meghaladja az ellátotti 

létszám 30%-át.  

 

1.16 A tagintézmény partneri elégedettség-mérésének eredményei: 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei korai fejlesztés terén 
Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátására 

vonatkozóan 

részletes és érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

A szakszolgálat 

felszereltsége és 

komfortja megfelel 

az igényeinknek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai szükség 

esetén más 

szakemberekkel 

konzultálnak, 

segítséget kérnek 

gyermekem 

érdekében. 

A szakember 

szülőkkel való 

kommunikációja 

érthető, 

együttműködésre 

való törekvés 

jellemzi. 

A fejlesztő 

szakember 

értékelése, 

visszajelzései 

rendszeresek, 

aktuálisak és 

segítők. 

4,00 4,00 3,70 4,00 4,00 
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A partner intézmények elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 
A 

szakszolgálat 

szakemberein

ek szemlélete, 

tevékenységei 

gyermekközp

ontúak. 

A 

foglalkozások 

hozzájárulnak 

a gyermek 

fejlődéséhez. 

A gyermekek 

szívesen 

vesznek részt 

a 

foglalkozáson

. 

Intézményünk 

megfelelő 

útmutatást 

kap a 

szakembertől 

a gyermek 

problémájána

k 

A szakember 

törekszik a 

szülőkkel 

való 

együttműködé

sre. 

A szakember 

igény esetén 

elérhető, 

kérdésekre 

válaszol, 

segít. 

Megfelelő a 

tájékoztatás a 

szakszolgálat 

által nyújtott 

szolgáltatások

ról. 

4,00 4,00 4,00 3,80 3,80 4,00 4,00 

 
 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 
Megfelelő 

tájékoztatást kaptam 

a logopédiai 

szolgáltatásokról. 

Tájékoztatást 

kaptam a 

gyermekem részére 

nyújtott logopédiai 

ellátásról. 

A szakember igény 

esetén elérhető, 

kérdéseimre 

válaszol, segít. 

A foglalkozások 

hozzájárulnak a 

gyermekem 

fejlődéséhez. 

Megfelelő segítséget 

kapok 

gyermekemmel való 

otthoni 

gyakorláshoz. 

3,87 3,86 3,93 3,89 3,94 
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Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 

 
Mennyire elégedettek 

az adott szakszolgálati 

tagintézményben 

végzett nevelési 

tanácsadás 

szakterülettel 

kapcsolatos 

tájékoztatással, 

információáramlással? 

Mennyire ítélik 

hasznosnak a 

nevelési 

tanácsadásban 

részesült 

gyermekek 

fejlődése 

szempontjából 

a kapott 

segítséget? 

Kérjük, jelölje 

meg, mennyire 

elégedettek a 

nevelési 

tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó 

kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel 

és kapcsolattartás 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire elégedettek 

a nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Gyermekközpontúság 

Kérjük, jelölje 

meg, mennyire 

elégedettek a 

nevelési 

tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó 

kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Problémakezelés, 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, gyors, 

hasznos, 

innovatív) 

3,88 3,65 4,00 3,53 3,65 

 
 

Szülők elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 
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Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátásáról megfelelően 

részletes és érthető 

tájékoztatást kaptam. 

Gyermekem fejlődése 

szempontjából 

hasznosnak bizonyult a 

kapott segítség. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai szükség 

esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, 

gyermekorvos, 

családgondozó, 

gyermekpszichiáter stb.) 

konzultálnak, segítséget 

kérnek gyermekem 

érdekében. 

A szakember igény 

esetén elérhető, 

kérdéseimre válaszol, 

problémáimat meg lehet 

vele beszélni. 

3,98 4,00 3,80 3,93 

 
 

Tanulók eredményesség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén  
A szakember 

bizalmas, nyugodt, 

kölcsönös 

elfogadáson 

alapuló légkört 

alakított ki. 

A szakember 

igyekezett felkelteni 

és fenntartani az 

érdeklődésemet. 

A foglalkozások 

során a 

visszajelzések 

egyértelműek, 

érthetők voltak. 

A foglalkozásokon a 

problémámnak, 

helyzetemnek 

megfelelő 

segítségnyújtást 

kaptam. 

A foglalkozások 

segítettek abban, hogy 

a mindennapi 

élethelyzetekben 

képes legyek tovább 

fejlődni. 

4,00 4,00 4,00 3,60 3,60 
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A három szakszolgálati területen (logopédia, korai fejlesztés, nevelési tanácsadás) történt mérés 

alapján, szülők véleményét elemezve elmondható, hogy összességében elégedettek a 

szakemberektől kapott tájékoztatással, a visszajelzéssel, megfelelő segítséget kapnak a 

gyermekekkel való otthoni foglalkozáshoz, a szakszolgálat felszereltsége és komfortja megfelel 

az igényeiknek. A szakemberek bizalmas, nyugodt, kölcsönös elfogadáson alapuló légkört 

alakítottak ki.  

Az intézmények maximálisan elégedettek a szakemberek szemléletével, a 

gyermekközpontúsággal, a kommunikációval, együttműködéssel. Elégedettek a gyermekek 

fejlődésével, a szakemberek törekszenek a szülőkkel való együttműködésre, megfelelő 

tájékoztatást kapnak a szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról.  

A tanulók nagyon elégedettek a bizalmas, nyugodt légkörrel, a foglalkozások során kapott 

visszajelzéssel.  

A paraméterek teljesültek, intézkedési terv nem szükséges. 

 

1.17 A „Korai Fejlesztés Évének” megvalósult programjai  

Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja, 

résztvevők száma 

Felelőse(i) 

1. „Kötődéseink” 2022.05.16. szülők, pedagógusok, 

20 fő 

Barna Nelli 

2. „Családi nap” a „A 

Korai Fejlesztés Éve” 
keretében. 

2022.06.17. korai fejlesztésben 

részt vevő családok, 

25 fő 

Béres Lászlóné, 

Bartusné Major 

Ágnes 

 

1.18 Együttműködés Évének megvalósult programjai  

Ssz Program 

időpontja 

Az együttműködési 

program területe, témája 

Fogadott 

tagintézmény 

A program 

eredménye 

1. 2022.05.06. Korai fejlesztés a DSZIT 

terápiás szemlélet jegyében - 

esetismertetés „A korai 

Fejlesztés Éve” és az 

„Együttműködési 

terv”keretében. 

Tiszafüred, 

Jászapáti 

A tagintézmények 

közötti 

együttműködés, 

tudásmegosztás, 

tapasztalatcsere. 

 

1.19 A tagintézmény környezetvédelmi, környezettudatosságot, fenntarthatóságot célzó, a 

tanév során megvalósított intézkedései  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Intézkedés 

felelőse 

1. Veszélyes 

hulladékok 

megfelelő kezelése 

Környezetszennyezés 

megelőzése 

Környezetvédelem tagintézmény-

igazgató 

2. Elektromos áram, 

fűtés, víz takarékos 

használata 

Energiapazarlás 

megelőzése 

Energiatakarékosság tagintézmény-

igazgató 

 

1.20 A tagintézmény munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatai a tanév során  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Munkavédelmi 

felelős 

Igazgató/ 

helyettes 
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1. Munka-, tűz-és 

balesetvédelmi 

oktatás megtartása a 

belépő 

alkalmazottaknak 

Baleset 

megelőzés 

Munkahelyi 

baleset 

elkerülése 

Durucz Renáta Bartusné 

Major 

Ágnes 

2. Munka-, tűz-és 

balesetvédelmi 

oktatáson való 

részvétel 

Baleset 

megelőzés 

Munkahelyi 

baleset 

elkerülése 

Tiszapark Kft Bartusné 

Major 

Ágnes 

 

4 Egyéb: 

2.1 A tagintézmény belső kapcsolatai  

Fenntartó, JNSZMPSZ Főigazgatóság, JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság, JNSZMPSZ 

tagintézményei. 

 

2.2 A tagintézmény külső kapcsolatai  

- Jászberény Város Önkormányzata 

- Jászberényi Tankerületi Központ 

- Jászberény Járás köznevelési intézményei 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat 

- Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ 

- Védőnői Szolgálat  

- Jászberény Városi Könyvtár  

- Hamza Múzeum  

- Jászárokszállási Tarisznyás Műhely 

 

2.3 A tagintézmény egyéb, a tanév során megvalósított szakmai feladatai  

Tagintézményünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek foglalkozásán, az alábbi beosztás szerint: 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag* 

Nevelési tanácsadás Barna Nelli Rusvainé Seres Anita 

Logopédia Halasi-Bata Linda Csillik Szilvia 

Szakértői bizottsági tevékenység Borbás-Pintér Anita Bartusné Major Ágnes 

Korai fejlesztés Béres Lászlóné - 

Gyógytestnevelés Panyi Csaba - 

Tehetséggondozás  Bartusné Major Ágnes Szebeni Viola 

IÖM Bartusné Major Ágnes Barna Nelli 

MÉM - - 

          

2.4 Tagintézményi saját innovációk  

Szülőcsoportos beszédindítás 2-2,5 éves kortól: A foglalkozás azoknak a gyermekeknek szól, 

akik a beszédfejlődésben elmaradást mutatnak (melynek szervi oka nincs), azonban 

életkorukból adódóan még nem képesek önállóan részt venni a logopédiai fejlesztéseken. 

Számukra indítunk olyan logopédiai csoportokat, ahol a gyermekek a szüleikkel együtt vesznek 

részt a foglalkozásokon. A foglalkozás logopédus vezetésével történik, heti 1 alkalommal. A 

45 perces foglalkozások sok mozgásos játékkal, énekléssel, mondókázással ösztönzik a 

beszédindítást. A fejlesztések célja, hogy a foglalkozásokon szerzett tapasztalatok által a szülők 
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a mindennapokban is alkalmazható ötletekkel gazdagodjanak a gyermekük beszédindításának 

segítésére. 

 

2.5 Tagintézményi eseménynaptár  

Ssz

. 

Tevékenység, program megnevezése Határidő Résztvevők 

célcsoportja és 

létszáma 

1. Tagintézményi tanévnyitó értekezlet Megvalósult  

2. Intézményi tanévnyitó értekezleten való 

részvétel 

Megvalósult  

3. Pedagógus érzékenyítés a Deák Ferenc 

Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 

(Jászárokszállás) pedagógusai részére 

Megvalósult pedagógusok, 16 fő 

4. „Velünk csak a baj van”- beszélgetés 

kamaszokról, serdülőkről. 

Megvalósult pedagógusok, 32 fő 

5. „Az iskolába készülő gyermekek nyelvi 

képességének fejlesztési lehetőségei”- előadás 

szülők számára 

Megvalósult szülők, 5 fő 

6. Beszédindítás, beszédfejlesztés, logopédia- 

előadás a korai nyelvi fejlődésről és a fejlesztés 

lehetőségeiről szülők számára a „A korai 

Fejlesztés Éve” keretében. 

Megvalósult szülők, 3 fő 

7. „Legyen könnyebb a tanítás! Legyen könnyebb 

a tanulás!”- fejlesztési lehetőségek pedagógusok 

számára a tanórán 

Nem valósult 

meg rajtunk 

kívül álló 

okok miatt 

- 

8. „Kötődéseink” Megvalósult szülők, 

pedagógusok, 20 fő 

9. Bayley és Seed vizsgálatok tapasztalatai. EFOP 

–VEKOP 1.9.5. a kora gyermekkori intervenció 

ágazatközi fejlesztésének projekt bemutatása az 

„Együttműködési terv” keretében (Tiszafüredi 

Tagintézményben) 

Nem valósult 

meg rajtunk 

kívül álló 

okok miatt 

- 

10. Korai fejlesztés a DSZIT terápiás szemlélet 

jegyében - esetismertetés „A korai Fejlesztés 

Éve” és az „Együttműködési terv”keretében. 

Megvalósult a tagintézmények 

munkatársai, 25 fő 

11. „Családi nap” a „A korai Fejlesztés Éve” 

keretében. 

Megvalósult szülők, gyermekek, 

25 fő 

 

2.6 A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai: 

Félévkor:  

Kiemelendő:  

- A teamek információ megosztó jellege erős.  

- A szakértői vélemények elkészítése pontos, átlátható, jól követhető, a szakmai 

protokollnak és formai követelményeknek megfelelő.  

- Az INYR vezetése pontos, naprakész.  

- Heti óraszám teljesítés, a tagintézményben megtapasztalt működési gyakorlat 

dicséretes.      

Fejlesztendő:  
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- A teamek konzultációs jellege gyengébb, erősíteni a konzultatív jelleget, munkatársak 

véleményeit, problémafelvetéseit megjeleníteni a jegyzőkönyvben.  

- Az INYR vezetése a tehetséggondozás területén hiányos. 

 

Év végén:  

Kiemelendő:  

- INYR vezetése. A tagintézményben megtapasztalt működési és ellenőrzési gyakorlat 

kiváló.  

- A vezető a dokumentációs kötelezettségének a félév során kimagaslóan eleget tett 

minden vizsgált területen.  

- A szakértői vélemények elkészítése pontos, átlátható, jól követhető, a szakmai 

protokollnak és formai követelményeknek megfelelő.  

Fejlesztendő:  

- INYR vezetése tehetséggondozás területen.  

- A munkatársak aláírása szükséges a heti tervezés lapon.  

 

III. 

 

3.      Szakterületi beszámoló:  

 

3.1    Korai fejlesztés 

Korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 21 fő 

Tanácsadásba vont: 6 fő 

Ellátatlan, várólistás 0 fő 

Lemorzsolódott: 1 fő 

 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén  

A korai fejlesztés feladatellátás kedvező tárgyi- és infrastrukturális feltételek mellett történik.  

Nehézséget jelent, hogy a korai fejlesztés területén egy főállású szakember tevékenykedik, így 

az információ átadás nehézkesebb, a feladatok megosztásának lehetősége, a team munka 

tartalmi megvalósulása korlátozott.  

Az ellátásra jogosultak teljes körében biztosítjuk a fejlesztést és/vagy tanácsadást. 

A második félévben az ellátandó gyermekek létszáma emelkedett. Az esetforgalom növekedése 

körültekintő munkaszervezést, valamint túlórák elrendelését tett szükségessé.  

 

3.2 Logopédiai ellátás 

Logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 345 fő 

Tanácsadásba vont: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás 3 fő 

Lemorzsolódott: 16 fő 

 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén  

A magas gyermeklétszám ellenére minden rászoruló gyermek megkapta a logopédiai ellátást. 

Erősödött a partneri viszony a pedagógusokkal és az intézményekkel. A gyermekek ellátása 

érdekében jól együtt tudtunk működni saját szakmai teamünkkel, ha szükséges külső 

szakemberekkel (orvos, védőnő, gyám, családsegítő szakemberei). 

Siker a beszédindítás területén kialakított ellátási rendszer. A három év alatti gyermekek 

ellátása szülővel együtt vagy tanácsadás formájában történik, akiknél az elsődleges cél az aktív 

szókincs kiépítése.  

Nehézség: 
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A szülőkkel történő kommunikáció az óvodai helyszínen ellátott gyerekek esetében alig tud 

megvalósulni. 

A szülők részéről a helyben biztosított terápia esetében még mindig ritkán van érdeklődés 

gyermekük terápiáját, annak személyre szabott otthoni feladatait illetően. 

A változó helyszínekhez, szokásokhoz, feltételekhez való alkalmazkodás. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 330 fő, 

Tanácsadásba vont: 55 fő 

Ellátatlan, várólistás: 3 fő 

Lemorzsolódott: 10 fő 

 

Ebből pszichológiai gondozás: 108 fő, lemorzsolódott: 10 fő 

Ebből gyógypedagógiai ellátás: 167 fő, lemorzsolódott: 0 fő 

Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 0 fő, lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén  

A gyermekek rendszeresen járnak a foglalkozásokra, a szülők és az intézmények 

együttműködők. Az intézményekben jó szakmai kapcsolatot, konstruktív együttműködést 

sikerült kialakítani az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal. Örülnek az általunk biztosított 

ellátásnak, a fejlesztő munkához szükséges tárgyi, infrastrukturális feltételek többnyire 

optimálisan biztosítottak. 

A második félévben indított pszichodráma csoportok mindenképpen sikerként könyvelhetők el. 

Néhány esetben pedagóguskonzultáció is megvalósult.  

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 23 fő tehetségszűrés 

Ellátatlan, várólistás: 0 fő 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

Tehetségkoordinációba vont intézmény: 2, pedagógus: 2, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma: 4 

 

Sikerek és nehézségek a tehetség-azonosítás, - gondozás és –koordináció terén  

Két intézmény keresett meg bennünket tehetségszűrés igénnyel, a 23 tanuló szűrése megtörtént, 

melyből egy tanuló tehetségazonosításra javasolt. 

A járás intézményeiben még nem alakult ki a gyakorlat a felajánlott szolgáltatás 

igénybevételére.  

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma: 356, ebből aktuális állapot: 144, felülvizsgálat: 142, várólistás: 46, nem 

jelent meg: 10 fő 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 70 fő  

Fellebbezések száma a tanév során: 0  

 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén  

Kiemelkedő fontosságú, hogy az új épületben kezdődhetett a szakértői vizsgálatok 

lebonyolítása. Pozitívum, hogy kulturált körülmények között, mindent szükséges eszköz a 

vizsgálati helyiségben található. A nyugodt munkavégzés biztosított. Az előző tanévekhez 
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képest hasonlóan alakult a tanév során vizsgált klienslétszám. Az utóbbi időszakban egyre 

nagyobb arányban jelentek meg hiányos, lényeges információkat, pl. pedagógiai jellemzéseket 

nem tartalmazó szakértői vizsgálat iránti kérelmek. 

 

3.6   Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 76 fő 

Ellátatlan: 69 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén   

Az évet nem tudtuk zökkenőmentesen elkezdeni, mert az egyik gyógytestnevelő kolléga 

GYES-re ment, a másik pedig új főállású munkahelyre került, de megbízással folytatta a 

tevékenységet.  

 

3.7   Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

Nincs ellátás. 

 

3.8  A 2021/2022. tanév összesítő adatai 

 

Szakszolgálati terület 

1. 

Kontaktban 

ellátottak létszám 

(fő) 

Korai fejlesztés 27 

Logopédia ellátás 345 

Nevelési tanácsadás 330 

Tehetséggondozás 23 

Gyógytestnevelés 76 

Óvoda-és  iskolapszich. 0 

   
  SZB vizsgálatok száma 356 fő, szakértői vélemények száma 356, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

 

Kiegés

zítő 

vizsgál

at 

Soron kívül, 

állapot változás 

miatt 

kezdeménye-zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

 

Dokumentu

m elemzés 

alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

OH 

kirendel

és 

alapján 

végzett 

IÉV 

vizsgálat 

 

 

 

Összes

en 

Fő 144 3 10 89 43 70 356 
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4 Egyéb tevékenységek: 

4.1 Tagintézményi programok az EFOP 3.1.6 fenntartására 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpont-

ja 

Rendezvény 

célcsoportja 

Megva 

lósítók 

Rész-

tve 

vők  

száma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Pedagógus 

érzékenyítés  

2021.10. 

18. 

pedagógusok Szebeni 

Viola 

Bartusné 

Major 

Ágnes 

16 fő A jelenlévő 

pedagógusokra 

jellemző volt, hogy 

nagyon motiváltak 

voltak a téma 

felvetések, azok 

kifejtései során. 

Különböző 

korosztályok 

találkoztak és 

szoros 

együttműködést 

tapasztalhattunk.  

2. „Az iskolába 

készülő 

gyermekek 

nyelvi 

képességének 

fejlesztési 

lehetőségei” 

2021.11. 

13. 

szülők Halasi-

Bata 

Linda 

5 fő A nyelvi 

képességek otthon 

történő 

fejlesztéséhez 

ajánlásra került - a 

honlapon 

megtalálható - 

„Nyelvi fejlesztő 

program 

szülőknek” - című 

kiadvány. 

Korai fejlesztés; 27; 2%

Logopédiai ellátás; 
345; 30%

Nevelési tanácsadás; 
330; 28%

Tehetséggondozás; 23; 
2%

Gyógytestnevelés; 76; 
7%

Szakértői vizsgálatok 
száma; 356; 31%

Tanév összesítő adatai
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Az előadás végén a 

résztvevők aktívan 

be is kapcsolódtak a 

műhelymunkába. 

Mindannyian 

kérdeztek, 

érdeklődtek, 

együttműködési 

szándékukat 

kifejezték. 

Lelkesedésükkel 

gyermekeik 

logopédiai 

fejlesztésének 

sikerét is 

megalapozzák, 

hiszen a logopédiai 

terápiát intenzívvé 

és hatásossá a 

szülők bevonódása 

teszi. 

 

4.2 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2021/2022. tanévben  

Ssz Rendezvény neve Rendez-

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. Segítő Eszközeink-

Hatodik Sárbogárdi 

konferencia 

2021.10.29. Szebeni Viola Előadás tartása- Befejezetlen 

rajzok technikája 

2. Megyei Szakértői 

Bizottság szakmai 

megbeszélés az 

„Együttműködés 

Éve” jegyében 

2021.10.29. Bartusné Major 

Ágnes 

Kméczik 

Róbert 

Barna Nelli 

Béres Lászlóné 

Borbás-Pintér 

Anita 

A szakértői tevékenységben 

felmerülő szakmai kérdések 

megbeszélése 

3. Gyermeknyelvi 

Kutatócsoport 

Nyelvfejlődés 

csecsemőkortól 

kamaszkorig című 

konferenciája 

2022.02.02. Halasi-Bata 

Linda 

Számos érdekes, 

megdöbbentő, fontos 

ismeretet hallhattunk, melyek 

nagyban hozzájárultak az 

ismereteink frissítéséhez, 

bővítéséhez. 

4. Nemzeti Pedagógus 

Kar Fejlesztő-, 

Konduktori és 

Gyógypedagógiai 

Tagozatának 2022. 

2022.02.14. Béres Lászlóné A Nemzeti Pedagógus Kar 

aktuális feladatairól, terveiről 

való tájékozódás. 

A gyógypedagógiai és 

szakszolgálati feladatellátás 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 148 

 

 

évi I. Országos 

Online Szakmai 

Konferenciája. 

aktuális kérdéseiről való 

tájékozódás. 

Az egységes gyermekúttal 

kapcsolatos aktuális 

kérdésekben való tájékozódás 

a korai fejlesztéshez és 

konduktív pedagógiai 

ellátáshoz kapcsolódóan. 

5. Szakszolgálatok 

közötti 

szupervíziós/tanácsa

dás jellegű, 

valamint jó 

gyakorlatok 

megismerésére 

irányuló szakmai 

műhelymunka 

koordinálása megyei 

szakértői bizottsági 

tevékenységben részt 

vevő szakemberek 

számára 

2022.03.17. Lakatos-Szabó 

Gabriella,  

Béres Lászlóné 

A 2022. március 17-én online 

felületen megvalósult szakmai 

műhelymunka fő célkitűzése a 

társintézményként 

együttműködő Fejér Megyei 

és Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálati Intézmények 

az EFOP 3.1.6-16-2017 

pályázati projektjeiben a korai 

fejlesztés és konduktív 

pedagógiai feladatellátás 

területein megvalósított 

programelemeinek 

bemutatása, az eredmények, 

tapasztalatok átadása, a „jó 

gyakorlatok” megismertetése 

volt. 

6. EKKE Jászberényi 

Campus 

Gyógypedagógiai 

Szakmai Nap 

2022.04.07. Bartusné Major 

Ágnes 

A közvetlen személyes 

kapcsolat kialakítása a 

hallgatók és a tanszék oktatói 

között. 

7. Kontinensek viadala, 

vetélkedő a Föld 

Napja jegyében 

2022.04.27. Kméczik 

Róbert 

Kapcsolat erősítése a járás 

nevelési-oktatási 

intézményeinek 

pedagógusaival, tanulóival. 

8. Válogatósságtól a 

gyermekkori 

evészavarig - 

WEBINÁRIUM 

szakembereknek, 

komplex 

megközelítésben. 

2022.04.30. Béres Lászlóné Online tudásanyag, amely a 

szelektíven evő/ 

válogatós/evési vagy etetési 

nehézséggel/ ARFID-del 

küzdő gyermekek – különös 

tekintettel a 0-7 évesek – 

professzionális, hatékony 

ellátásáról szólt. 

9. Kora Gyermekkori 

Intervenció 

Ágazatközi 

Fejlesztése–EFOP-

1.9.5-VEKOP–16–

2016-00001 

Gyermekút című 

2022.05.19. Béres Lászlóné A zárórendezvény alkalmával 

a meghívott előadók, az 

alprojektek szakmai vezetői 

beszámoltak 

tevékenységükről, a pályázati 

munka tapasztalatairól; 

bemutatták kutatási 
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pályázat 

zárórendezvénye 

eredményeiket, az új 

irányelveket, protokollokat, 

valamint az észlelés-szűrés, 

állapotmegismerés és a 

beavatkozás szakaszában 

alkalmazható új eszközöket és 

módszereket. 

10. Beszéljünk az 

artikulációs 

terápiáról. 

Konferencia és 

Workshop 

2022.06.10. Csillik Szilvia Az artikulációs terápia 

gyakorlati aspektusai. 

11. Magyar Fonetikai, 

Foniátriai és 

Logopédiai Társaság 

MFFLT – 

Kongresszus (online) 

Téma: Szerzett 

klinikai 

beszédmotoros, 

nyelvi és fonációs 

zavarok 

2022.06.11. Csillik Szilvia Canva program használata a 

logopédiai terápiában. 

12. MAGYE 

konferencia 

2022.07.01. Béres Lászlóné 

Lakatos-Szabó 

Gabriella 

Szakmai eredmények 

disszeminációja, horizontális 

tanulás, tudásmegosztás. 

 

4.3 Tagintézmény továbbtanulói a 2021/2022. tanévben 

Nem volt továbbtanuló kolléga. 

 

4.4 A Tagintézményből a 2021/2022. tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja: 

Ssz A távozó szakember neve A távozó szakember 

szakja 

A távozás időpontja 

1. Panyi Csaba gyógytestnevelő 2021. 08. 31. 

 

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

tagintézményben 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Kméczik Róbert 2022. 03. 02. S 

2. Barna Nelli 2022. 03. 08. S 

3. Csillik Szilvia 2022. 03. 17. S 

 

4.6 A tagintézmény együttműködései 

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Hamza Múzeum A tagintézményi kínálat színesebbé tétele 

Jászberény Városi Könyvtár A tagintézményi kínálat színesebbé tétele 

Tarisznyás Műhely Jászárokszállás A tagintézményi kínálat színesebbé tétele 
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4.7 A tagintézmény 2021/2022. tanév sikerei és nehézségei 

Tagintézmény tanévi sikerei Tagintézmény tanévi nehézségei 

Beszédindító szülőcsoportos foglalkozás.  Szakemberhiány  

Jó munkahelyi légkör fenntartása. A szülőkkel való kapcsolattartás nehezített volt. 

Jó kapcsolat ápolása az ellátott 

intézmények vezetőivel, szakembereivel. 

Az óvodai foglalkozásokon a speciális helyzet 

miatt voltak olyan időszakok, amikor több 

gyermek sorozatosan hiányzott. 

Az EFOP pályázat hatósági ellenőrzése 

mindent rendben talált. 

Gyógypedagógiai tanácsadásban, korai 

fejlesztésben és gondozásban résztvevő, illetve 

ellátást igénylő gyermekek száma jelentősen 

megnövekedett: a rendszer a tanév első féléve 

során gyakorlatilag telítődött. 

 

4.8  A tagintézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

I. Pedagógiai folyamatok területén: 

Stratégiai és operatív tervezés. 

- 

III. Az intézményben folyó pedagógiai 

munkával összefüggő eredmények: 

A kliensek értékelése az intézményi 

dokumentumokban meghatározott elvek 

szerint valósul meg. 

Szülőkkel, pedagógusokkal, 

partnerintézményekkel folyó kommunikáció 

rendszeressége és hatékonysága. 

 

IV. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció területén: 

Az intézményben rendszeres, szervezett és 

hatékony az információáramlás és a 

kommunikáció. 

Az intézményben rendszeres, szervezett a 

belső továbbképzés, a jó gyakorlatok 

ismertetése, támogatása. 

-  

V. Az intézmény külső kapcsolatai 

területén: 

A tagintézmény partneri kapcsolatai a 

munkatervben meghatározott célokkal 

összhangban vannak, széleskörű külső 

partneri kapcsolatrendszert működtet. 

Különböző társadalmi, szakmai szervezetek 

munkájában és a helyi közéletben való 

részvétel. 

VI. A pedagógiai működés feltételei 

területén: 

A szakalkalmazottak végzettsége, 

képzettsége megfelel a szakterületi 

tevékenységek feltételeinek, az intézmény 

deklarált céljainak. 

Megfelelő szakképzettséggel rendelkező 

szakember alkalmazása, vagy a szakképzettség 

megszerzésére való ösztönzés a 

tehetséggondozás területén. 

 

 

4.9 A 2021/2022. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

Ssz Felsőoktatási intézmény neve Hallgatók szakja Fő 

1. EKKE Jászberényi Campus Logopédia-pszichopedagógia 2 

2. EKKE Jászberényi Campus Logopédia 6 
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VI.3 A JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény 

Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-igazgató 

 

Tagintézmény személyi feltételei a tanév elején 

Szak (kinevezett) Fő 

Gyógypedagógus 7 

Pszichológus 2 

Gyógytestnevelő 1 

Fejlesztőpedagógus 1 

Szakszolgálati titkár 1 

Kisegítő dolgozó 2 

 

Szak (részmunkaidős, óraadó) Fő 

Gyógypedagógus 2 

Gyógytestnevelő 2 

 

Tagintézmény infrastrukturális helyzetének rövid ismertetése 

A tagintézmény két telephellyel rendelkezik. Az ügyviteli telephelyen az irodában és egy fejlesztő 

szobában a tanév során megvalósult a világítás javítása, korszerűsítése. A tavaszi és nyári időszakban 

nehezíti a munkavégzést és a hatékony ellátást a fokozottan meleg idő, légkondicionáló berendezés 

beállítása lenne szükséges. A gyógytestnevelés telephelyen többször volt szennyvízcsatorna rendszer 

meghibásodás, a salétromos falak egyre egészségtelenebb levegőt biztosítanak a feladatellátáshoz. 

A Tagintézmény szakmai eszközparkja sokat fejlődött az előző években, a szakértői bizottsági 

tevékenység, nevelési tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás, tehetséggondozás 

szakterületeken megfelelő, korszerű diagnosztikai és terápiás eszközök állnak a szakalkalmazottak 

rendelkezésére. A gyógytestnevelés eszközkészlete ebben a tanévben tornapadokkal bővült, de még 

további fejlesztésre szorul.  

 

Tagintézmény nyitvatartási rendje 
             Hétfő:                 7:45-17 óráig 

Kedd:                 7:45-17 óráig 

Szerda:               7:45-16 óráig 

Csütörtök:          7:45-16 óráig 

Péntek:               7:45-14 óráig 

 

A tagintézmény helyettesítési rendje 

A tagintézmény-igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő 

valamennyi ügyben a tagintézmény-igazgató helyettes helyettesíti.  

Mindkét vezető távolléte esetében, főigazgatói engedélyezést követően eseti helyettesítési megbízás 

adható, a helyettesítési megbízás írásban történik a helyettesítés időtartamának és tartalmának 

meghatározásával. Szakmai kérdésekben szakmai ügyeletes képviselheti a Tagintézményt. 

 

I. 

 

1. A tagintézmény tanév során megvalósított feladatai: 
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1.1 Szakértői bizottsági tevékenység  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A szakértői bizottsági tevékenység 

szakmai munkájának koordinálása, 

szakterületi teamek megszervezése és 

levezetése. 

A 

megvalósítás 

folyamatos. 

Kacsándi Bernadett 

Zsoldos Erzsébet 

2. Szakértői bizottság vizsgálati rendjének 

kialakítása. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet  

Kacsándi Bernadett 

3. Szakterületi team: 

BTMN szakmai ajánlás feldolgozása. 

Megvalósult Kacsándi Bernadett 

4. Helyszíni vizsgálatok ütemezése, 

megszervezése (Kunmadaras). 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

 

5. Helyszíni vizsgálat lebonyolítása 

(Kunmadaras). 

Megvalósult Kacsándi Bernadett 

Kunné Monoki Andrea 

Takács Mónika 

Szabó Andrea Judit 

6. Szakterületi team: 

A szakmai műhelyfoglalkozás 

előkészítése, a megyei munkaközösségi 

foglalkozás témájának megbeszélése, 

aktualitások. 

Megvalósult Kacsándi Bernadett 

7. Statisztika elkészítése. Megvalósult Kacsándi Bernadett 

8. Szakmai műhelyfoglalkozás 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 

kiadvány átadása. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Kacsándi Bernadett 

Kunné Monoki Andrea 

Takács Mónika 

Szabó Andrea Judit 

9. Szakterületi team:  

A Bayley vizsgálóeljárás és a SEED 

Fejlődési Skála alkalmazási területeinek 

áttekintése, összehasonlítása; az 

eredmények szakértői véleménybe való 

beillesztésének lehetőségei. (A korai 

fejlesztés munkacsoporttal közösen) 

Megvalósult Kacsándi Bernadett 

Takács Mónika 

 

10. Szakterületi team:  

2021/2022-es tanév félévi munkájának 

értékelése, sikerek, nehézségek elemzése. 

Megvalósult Kacsándi Bernadett 

11. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

megállapítását célzó vizsgálatok 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Kacsándi Bernadett 
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ütemezése, megszervezése, az operatív 

feladatok elvégzése. 

12. Szakterületi team:  

DPV és a UNIT 2 vizsgálóeljárás 

alkalmazási területeinek áttekintése, az 

eredmények szakértői véleménybe való 

beillesztése, vizsgálati esetbemutatás. A 

megyei munkaközösségi foglalkozás 

témájának megbeszélése, aktualitások. 

Nem valósult 

meg 

Kacsándi Bernadett 

Takács Mónika 

 

13. Helyszíni vizsgálatok ütemezése, 

megszervezése (Kenderes). 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

 

14. Helyszíni vizsgálatok lebonyolítása 

(Kenderes). 

Megvalósult Kacsándi Bernadett 

Kunné Monoki Andrea 

Takács Mónika 

Szabó Andrea Judit 

15. Nevelési-oktatási intézmények 

tájékoztatása a 2021/2022-es tanévben 

esedékes kötelező BTMN felülvizsgálati 

kérelmek tárgyában. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Kacsándi Bernadett 

16. Helyszíni vizsgálatok ütemezése, 

megszervezése. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

17. Helyszíni vizsgálatok lebonyolítása. Megvalósult Kacsándi Bernadett 

Kunné Monoki Andrea 

Takács Mónika 

Szabó Andrea Judit 

18. Szakterületi team:  

2021/2022. tanév munkájának értékelése, 

sikerek, nehézségek elemzése. 

Megvalósult Kacsándi Bernadett 

19. Nyári vizsgálati rend elkészítése. Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Kacsándi Bernadett 

20. Szakterületi team:  

Szakterületi feladatterv készítése a 

2022/2023-as tanév munkatervéhez. 

Megvalósult Kacsándi Bernadett 

 

21. A 2022/2023. tanévre beérkezett 

felülvizsgálati kérelmek áttekintése, 

hiánypótlásokra való felkérés.  

Megvalósult Kacsándi Bernadett 

 

22. Éves felülvizsgálati terv elkészítése. Megvalósult Kacsándi Bernadett 

 

1.2 Nevelési tanácsadás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A nevelési tanácsadás szakmai munkájának 

koordinálása, szakterületi teamek 

megszervezése és levezetése. 

A megvalósítás 

folyamatos 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Szabó Andrea 

Judit 

2. Szakterületi team:  

Az ellátás elindítása.  

A nevelési tanácsadás foglalkozásokra 

bejelentkezett kliensek, illetve az előző 

Megvalósult Szabó Andrea 

Judit 

Vargáné Kerti 

Anikó 
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tanévben megkezdett ellátásban részesülő 

estek beosztása, a foglalkozások megkezdése. 

Csoportfoglalkozások megszervezése, 

kapcsolatfelvétel. 

3. Kapcsolatfelvétel az oktatási intézményekkel, 

tájékoztatás a pszichológiai ellátás 

lehetőségeiről. 

Megvalósult Szabó Andrea 

Judit 

Takács Mónika 

4. Statisztika elkészítése. Megvalósult Szabó Andrea 

Judit 

Vargáné Kerti 

Anikó 

5. Szakterületi team:  

A megyei munkaközösségi foglalkozás 

témájának megbeszélése, aktualitások. 

Megvalósult Szabó Andrea 

Judit 

Vargáné Kerti 

Anikó 

6. Szakterületi team:  

2021/2022. tanév félévi munkájának 

értékelése, eredmények, nehézségek elemzése. 

A megyei munkaközösségi foglalkozás 

témájának megbeszélése. 

Megvalósult Szabó Andrea 

Judit 

Vargáné Kerti 

Anikó 

7. Szakterületi team: 

Szakmai workshop, belső tudásmegosztás, 

módszertani bázis bővítése. 

(Az alapozó terápia módszerének bemutatása.) 

Megvalósult Mári Jánosné 

8. Szakterületi team:  

A „Kalandvár” nyílt szakmai nap, 

műhelyfoglalkozás, szülői fórum előkészítése. 

A megyei munkaközösségi foglalkozás 

témájának megbeszélése. 

 

Megvalósult Kunné Monoki 

Andrea 

Gazsóné Nagy 

Andrea 

Mári Jánosné 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Szabó Andrea 

Judit 

9. „Kalandvár” - nyílt szakmai nap, 

műhelyfoglalkozás, szülői fórum (gyermekek, 

szülők, óvodapedagógusok részvételével) 

(EFOP 3.1.6. projekt fenntartása) 

 

Megvalósult Kunné Monoki 

Andrea 

Gazsóné Nagy 

Andrea 

Mári Jánosné 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Szabó Andrea 

Judit 

10. Szakterületi team:  

2021/2022. tanév munkájának értékelése, 

eredmények, nehézségek elemzése. 

Megvalósult Szabó Andrea 

Judit 

Vargáné Kerti 

Anikó 

11. Szakterületi team:  

Szakterületi feladatterv készítése a 2022/2023. 

tanév munkatervéhez. 

Megvalósult Szabó Andrea 

Judit 
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Vargáné Kerti 

Anikó 

12. A következő tanév feladatainak előkészítése, 

igényfelmérés.  

Lezárás az INYR rendszerben.  

Megvalósult Szabó Andrea 

Judit 

Vargáné Kerti 

Anikó 

 

1.3 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A korai fejlesztés ellátás szakmai 

munkájának koordinálása, szakterületi 

teamek megszervezése, levezetése. 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti 

Anikó  

2. Új gyermekek előgondozása. „Fészeklakó” 

előgondozás a „Gólyafészek” Otthonba 

bekerülő gyerekeknek, gyámoknak.  

A Tájékoztató kiadvány a korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek szülei számára az 

otthoni fejlesztés támogatásához című, az 

EFOP 3.1.6 pályázati projekt keretében 

készült kiadvány bemutatása és átadása a 

szülőknek, gyámoknak. 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti 

Anikó 

3. A gyermekek foglalkozásainak beosztása, az 

óraszámok meghatározása. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti 

Anikó 

4. Mozgásfejlesztő szoba gyermekbaráttá 

tétele. 

Megvalósult Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 

5. Szakterületi team:  

„Barátkozó találkozó” ismerkedő délelőtt 

előkészítése, szervezése. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 

6. „Barátkozó találkozó” korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek és családjaik ismerkedő 

délelőttje 

Megvalósult Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 

Szabó Andrea Judit 

7. Nyilvántartás aktualizálása a 2021/2022. 

tanévre. Statisztika elkészítése. 

Megvalósult Vargáné Kerti 

Anikó 

8. Szakterületi team:  

Tanévindítás tapasztalatainak megbeszélése, 

a megyei munkaközösségi foglalkozás 

témájának megosztása, megbeszélése. 

Megvalósult Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 

9. Kihelyezett szakterületi team a „Gólyafészek 

Otthonban”: Az otthonban lakó gyerekek 

gondozása és fejlesztése a mindennapokban. 

Megvalósult Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 

10. Szakterületi team:  

2021/2022. tanév félévének értékelése, 

eredmények, nehézségek. Beszámoló 

elkészítése. 

Megvalósult Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 
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11. A 2022/2023. tanévben felülvizsgálatra 

kötelezett gyermekek felülvizsgálatának 

kezdeményezése, szakmai dokumentáció, 

kérelmek előkészítése. 

Megvalósult Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 

Gazsóné Nagy 

Andrea 

12. Szakterületi team:  

„Gólyafészek” Otthonban lakó gyerekek 

gondozása és fejlesztése a mindennapokban. 

Esetmegbeszélés az Otthon szabadidő 

szervezőivel. 

Megvalósult Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 

13. Szakterületi team:  

„Játékos kavalkád” családi nap előkészítése. 

Megvalósult Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 

Gazsóné Nagy 

Andrea 

14. „Játékos kavalkád” korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek és családjaik családi 

napja. 

(EFOP 3.1.6. projekt fenntartása) 

Megvalósult Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 

Gazsóné Nagy 

Andrea 

15. Szakterületi team:  

„Beszéljünk közös nyelvet!” ágazatközi 

konferencia szervezése, előkészítése. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 

16. „Beszéljünk közös nyelvet!” ágazatközi 

regionális konferencia - Autizmus 

témakörben a Kunhegyesi és a Tiszafüredi 

Tagintézményekkel közös szervezésben 

(EFOP 3.1.6. projekt fenntartása. 

„A Korai fejlesztés a pedagógiai 

szakszolgálatban - Eljárási segédanyag 

szülők számára” című és „A gyermek játékos 

fejlesztése – javaslatok, gyakorlatok 

szülőknek” című kiadványok átadása 

szakembereknek, szülőknek.) 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 

17. Szakterületi team:  

Az év sikere (eset bemutatás). 

„Vizi manók” hét előkészítése. 

Megvalósult Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 

Gazsóné Nagy 

Andrea 

18. „Vizi Manók” terápiás hét a korai 

fejlesztésben részesülő gyermekek és szüleik 

részére – vízhez szoktatási projekt. 

(EFOP 3.1.6. projekt fenntartása) 

Megvalósult Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 

Illyésné Nagy Olga 

Gazsóné Nagy 

Andrea 

19. Szakterületi team:  

Szakterületi feladatterv készítése a 

2022/2023-as tanév munkatervéhez 

Megvalósult Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 
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Gazsóné Nagy 

Andrea 

 

1.4 Logopédiai ellátás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A logopédiai ellátás szakmai munkájának 

koordinálása, szakterületi teamek 

megszervezése és levezetése. 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

Zsoldos Erzsébet 

Pergéné Deli 

Katalin 

2. Szakterületi team:  

A SZÓL-E? szűrővizsgálat 2. ütemében 

résztvevő gyermekek adatainak rendszerezése, 

a szűrővizsgálatok ütemezése, a helyszíni 

vizsgálatok és a szűrővizsgálati dokumentáció 

előkészítése. 

A KOFA-3 szűrővizsgálat lebonyolítása előtti 

előkészítő, operatív feladatok elvégzése, a 

szűrővizsgálatban résztvevő gyermekek 

adatainak rendszerezése, a szűrőlapok 

kézbesítésének ütemezése, a szűrővizsgálati 

dokumentáció előkészítése. 

Megvalósult Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné Tölgyvári 

Rita 

Marsi Noémi 

Zsoldos Erzsébet 

3. Iskolák tájékoztatása a logopédiai vizsgálat 

lehetőségéről.  

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

4. Szakterületi team: pályakezdő logopédus 

kolléga szakmai belső mentorálásának 

egyeztetése, a tartalmi elemek kialakítása. 

Megvalósult Pergéné Deli 

Katalin 

Marsi Noémi 

Zsoldos Erzsébet 

5. Szülői kérésre azon első osztályos tanulók 

logopédiai vizsgálatának elvégzése, akik nem 

folytatják automatikusan az előző 

évben/években megkezdett terápiát. 

Megvalósult Pergéné Deli 

Katalin 

Marsi Noémi 

Zsoldos Erzsébet 

6. A KOFA szűrővizsgálati lapok kézbesítése.  

A SZÓL-E? szűrővizsgálatok 2. ütemének 

elvégzése a járás óvodai intézményeiben. 

Megvalósult Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné Tölgyvári 

Rita 

Marsi Noémi 

7. A pedagógiai munkát támogató esztétikus, 

gyermekbarát, biztonságos, környezet 

kialakítása. 

Megvalósult Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné Tölgyvári 

Rita 

Marsi Noémi 

Zsoldos Erzsébet 

8. A szűrés lebonyolítását követően, a szűrési 

adatok feldolgozása, összesítés. 

Statisztika elkészítése. 

Megvalósult Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné Tölgyvári 

Rita 

Marsi Noémi 
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9. A részletes logopédiai diagnosztikai 

vizsgálatok ütemezése, előkészítése. 

Megvalósult Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné Tölgyvári 

Rita 

Marsi Noémi 

Zsoldos Erzsébet 

10. KOFA-3 szűrővizsgálatok értékelése, a szülők 

értesítése az eredményről. 

Megvalósult Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné Tölgyvári 

Rita 

Marsi Noémi 

11. A logopédiai ellátásba kerülő gyermekek 

részletes logopédiai diagnosztikai 

vizsgálatának elvégzése, logopédiai vizsgálati 

vélemények készítése. 

Megvalósult Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné Tölgyvári 

Rita 

Marsi Noémi 

Zsoldos Erzsébet 

12. A logopédusok órarendjének kialakítása, a 

logopédiai foglalkozások beindítása. 

Megvalósult Pergéné Deli 

Katalin 

Tóth Péterné 

Toldiné Tölgyvári 

Rita 

Marsi Noémi 

Zsoldos Erzsébet 

13. Szakterületi team:  

A megyei munkaközösségi foglalkozás 

témájának megbeszélése, aktualitások. 

Megvalósult Pergéné Deli 

Katalin 

 

14. Szakterületi team:  

2021/2022. tanév félévi munkájának 

értékelése, eredmények, nehézségek elemzése. 

Megvalósult Tóth Péterné 

Toldiné Tölgyvári 

Rita 

Marsi Noémi 

Zsoldos Erzsébet 

15. Az ellátásban részesülő gyermekek félévi 

egyéni értékelése, ennek dokumentálása az 

INYR-ben. 

Megvalósult Tóth Péterné 

Toldiné Tölgyvári 

Rita 

Marsi Noémi 

Zsoldos Erzsébet 

16. Szakterületi team:  

Induljunk! – játékos találkozó előkészítése. 

A megyei munkaközösségi foglalkozás 

témájának megbeszélése, aktualitások. 

Megvalósult Marsi Noémi 

Zsoldos Erzsébet 

17. Induljunk! – játékos délelőtt, szakmai 

műhelyfoglalkozás (szülők, gyermekek, 

szakemberek részvételével). 

(EFOP 3.1.6. projekt fenntartása) 

Megvalósult Marsi Noémi 

Zsoldos Erzsébet 
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18. A SZÓL-E? szűrővizsgálat előkészítése, 

adatok bekérése a járás nevelési 

intézményeitől. 

KOFA szűrővizsgálat előkészítése, adatok 

bekérése. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

19. Szakterületi team:  

A SZÓL-E? szűrővizsgálat 1. ütemében 

résztvevő gyermekek adatainak rendszerezése, 

a szűrővizsgálatok ütemezése, a helyszíni 

vizsgálatok és a szűrővizsgálati dokumentáció 

előkészítése. 

Megvalósult Tóth Péterné 

Toldiné Tölgyvári 

Rita 

Marsi Noémi 

 

20. A SZÓL-E? szűrővizsgálatok elvégzése a járás 

óvodai intézményeiben - 1. ütem elkezdése. 

Megvalósult Tóth Péterné 

Toldiné Tölgyvári 

Rita 

Marsi Noémi 

21. Szakterületi team:  

A 2021/2022. tanév munkájának értékelése, 

eredmények, nehézségek megfogalmazása, 

elemzése. 

Megvalósult Tóth Péterné 

Toldiné Tölgyvári 

Rita 

Marsi Noémi 

Zsoldos Erzsébet 

22. Szakterületi team:  

Szakterületi feladatterv készítése a 2022/2023 

tanév munkatervéhez. 

Megvalósult Marsi Noémi 

Zsoldos Erzsébet 

23. Az ellátásban részesülő gyermekek egyéni 

értékelése, ennek dokumentálása az INYR-

ben, dokumentáció lezárása. 

Megvalósult Tóth Péterné 

Toldiné Tölgyvári 

Rita 

Marsi Noémi 

Zsoldos Erzsébet 

 

1.5 Gyógytestnevelés 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A gyógytestnevelés szakterület szakmai 

munkájának koordinálása, teamek 

megszervezése és levezetése. 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

Illyésné Nagy Olga 

2. A beiratkozás megszervezése, lebonyolítása. Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

Kun Marianna 

Keserű Sándor 

3.  Órarend elkészítése. Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

Kun Marianna 

Keserű Sándor 

4. Szakterületi team: 

Tanév indításhoz kapcsolódó feladatok 

áttekintése, ütemezése. 

Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

Kun Marianna 

Keserű Sándor 

5. Tanmenetek elkészítése. Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

Kun Marianna 

Keserű Sándor 

6. INYR-ben a tanulók felvétele. Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

Kun Marianna 

Keserű Sándor 
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7. Éves statisztika készítés. Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

Kun Marianna 

Keserű Sándor 

8. Szakterületi team: 

A megyei munkaközösségi foglalkozás 

témájának megbeszélése. 

Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

 

9. Szakterületi team:  

2021/2022. tanév félévi munkájának 

értékelése, eredmények, nehézségek elemzése. 

A megyei munkaközösségi foglalkozás 

témájának megbeszélése. 

Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

Kun Marianna 

Keserű Sándor 

10. Félévi értékelés elkészítése, az osztályzatok 

megküldése az oktatási intézményeknek. 

Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

Kun Marianna 

Keserű Sándor 

11. Szakterületi team: 

A megyei munkaközösségi foglalkozás 

témájának megbeszélése. 

Úszóverseny előkészítése, megbeszélése. 

Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

12. Úszóverseny megrendezése. 

 

Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

 

13. Műhelyfoglalkozás: 

Bemutató óra testnevelők, gyógytestnevelők, 

gyógytornászok, védőnők, iskolaorvosok 

részére, 

szakmai megbeszélés, tudásmegosztó fórum. 

Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

 

14. Gyógytestnevelés tábor szervezése, 

igényfelmérés. 

 

Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

15. A 2022/2023. tanévben gyógytestnevelésre 

utalt gyermekek névsorának megkérése a 

védőnői hálózattól. 

 

Megvalósult  

Illyésné Nagy Olga 

Kun Marianna 

Keserű Sándor 

16. Szakterületi team: 

A megyei munkaközösségi foglalkozás 

témájának megbeszélése. 

Tábor előkészítése, szervezése. 

Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

17. Tanév végi értékelés elkészítése, az 

osztályzatok megküldése az oktatási 

intézményeknek. 

 

Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

Kun Marianna 

Keserű Sándor 

18. Szakterületi team: 

2021/2022. tanév munkájának értékelése, 

eredmények, nehézségek elemzése. 

Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

Kun Marianna 

Keserű Sándor 

19. Tanulói segédlet gyógytestnevelés 

foglalkozásra járó gyermekek otthoni 

gyakorlásához című, az EFOP 3.1.6 pályázati 

projekt keretében készült kiadvány átadása 

otthoni gyakorláshoz. 

Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

Kun Marianna 

Keserű Sándor 
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20. Gyógytestnevelés tábor megvalósítása. 

(EFOP 3.1.6. projekt fenntartása) 

Nem valósult 

meg 

Illyésné Nagy Olga 

21. Szakszolgálati rendezvények szervezésében és 

lebonyolításában való részvétel. 

Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

22. Szakterületi team:  

Szakterületi feladatterv készítése a 2022/2023. 

tanév munkatervéhez. 

Megvalósult Illyésné nagy Olga 

23. A következő tanév feladatainak előkészítése.  

Lezárás az INYR rendszerben.  

Megvalósult Illyésné Nagy Olga 

 

1.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Kapcsolatfelvétel az intézményekkel levél 

formájában. 

Tehetség szűrés szervezése az 4. és 5. 

évfolyamokon, illetve az igényeknek 

megfelelően. 

Megvalósult Orosz Máténé 

Zsoldos Erzsébet 

2. Tehetségszűrések megkezdése, illetve a 

2020/2021. elkezdett szűrések folytatása. 

Megvalósult Orosz Máténé 

Zsoldos Erzsébet 

3. Statisztika elkészítése. Megvalósult Orosz Máténé 

4. Az adatbázis és az intézményi igény alapján 

önismereti csoportok beindítása. Tehetség 

szűrés. 

Megvalósult Orosz Máténé 

5. Tehetségszűrés.  

Önismereti csoportok működtetése. 

Megvalósult Orosz Máténé 

6. Tehetségszűrés.  

Önismereti csoportok működtetése. 

Megvalósult Orosz Máténé 

7. 2021/2022. tanév félévi munkájának 

értékelése, eredmények, nehézségek elemzése. 

Megvalósult Orosz Máténé 

8. Tehetségszűrés. Önismereti csoportok 

lezárása. 

Megvalósult Orosz Máténé 

9. Tehetségszűrés. 

Új önismereti csoport indítása. 

A bemutató óra előkészítése, szervezése. 

Megvalósult Orosz Máténé 

10. Szakmai műhely: 

Bemutató önismereti foglalkozás a Kováts 

Mihály Általános Iskola érintett 

pedagógusainak. 

Megvalósult 

az Arany 

János 

Református 

Általános 

Iskola 5. 

évfolyamán 

Orosz Máténé 

Zsoldos Erzsébet 

11. Adatbázis létrehozása.  

Új szűrések beindítása. 

Megvalósult Orosz Máténé 

12. 7. vagy 8. évfolyam visszamérése igények 

alapján. 

Megvalósult 

 

Orosz Máténé 

13. Tehetségazonosítás Nem valósult 

meg 

Orosz Máténé 

14. 2021/2022. tanév munkájának értékelése, 

eredmények, nehézségek elemzése. 

Megvalósult Orosz Máténé 

Zsoldos Erzsébet 
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Önismereti csoport lezárása. Tanév végi 

beszámoló készítése. 

15. Szakterületi feladatterv készítése a 2022/2023. 

tanév munkatervéhez. 

A megvalósí-

tás folyama-

tos 

Orosz Máténé 

 

1.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja   

Tagintézményünkben nem történik feladatellátás ezen a szakterületen. 

 

II. 

 

1.8 Általános szakszolgálati feladatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Heti értekezletek, megbeszélések megvalósítása 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 
 

Feladat Határidő Felelős 

1. Munkaterv elkészítse. Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

2. Bemutatkozó szakmai anyag, szórólap készítése 

szülők, pedagógusok részére a tagintézmény 

szakmai munkájáról. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Tóthné Csiki 

Andrea 

3. Szakterületi dokumentációk egyeztetése 

szakterületenként. 

Megvalósult szakalkalmazottak 

Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti 

Anikó 

4. Tagintézményi statisztikai jelentés elkészítése. Megvalósult munkacsoport-

vezetők,  

Zsoldos Erzsébet 

5. Az egyes szakterületek félévi munkájának 

értékelése, az eredmények, sikerek, nehézségek 

elemzése, szakterületi beszámolók elkészítése. 

Megvalósult szakalkalmazottak 

munkacsoport-

vezetők 

6. A tagintézmény félévi munkájának értékelése, 

az eredmények, sikerek, nehézségek elemzése, 

félévi beszámoló készítése. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

7. Szakterületi dokumentációk lezárása: óraadó 

szakalkalmazottak (logopédusok, 

gyógytestnevelők), gyógytestnevelő, 

tehetségkoordinátor. 

Megvalósult szakalkalmazottak 

Zsoldos Erzsébet 

8. Az egyes szakterületek munkájának tanév végi 

értékelése, az eredmények, sikerek, nehézségek 

elemzése, szakterületi beszámolók elkészítése. 

Megvalósult szakalkalmazottak  

munkacsoport-

vezetők 

9. A tagintézmény 2021/2022. tanévi munkájának 

értékelése, az eredmények, sikerek, nehézségek 

elemzése, tanév végi beszámoló készítése. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

10. Szakterületi feladattervek készítése a 

2022/2023. tanév munkatervéhez. 

Megvalósult szakalkalmazottak 

munkacsoport-

vezetők 

11. Szakterületi dokumentációk zárása: logopédia, 

NT, korai fejlesztés. 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

szakalkalmazottak 

Zsoldos Erzsébet 

12. A 2022/2023. tanév munkatervének 

előkészítése. 

Nem valósult 

meg 

Zsoldos Erzsébet 
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Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1-5. Tagintézményi tanévnyitó- záró 

értekezlet, előző tanévi beszámoló, 

2021/2022. tanévi munkaterv 

elfogadása. 

Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai. 

A szakmai munka beindításának 

előkészítő feladatai. 

Szakterületi teamek minden 

szakterületen a feladatterveknek 

megfelelően. 

INYR vezetésének áttekintése, az INYR 

szabályzat megismerése. Statisztikai 

adatszolgáltatás előkészítése. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti Anikó 

Munkacsoport vezetők 

 

6-8. Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai. 

Szakterületi teamek minden 

szakterületen a feladatterveknek 

megfelelően. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti Anikó 

Munkacsoport vezetők 

9-13. Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai. 

Szakterületi teamek minden 

szakterületen a feladatterveknek 

megfelelően. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti Anikó 

Munkacsoport vezetők 

14-16. Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai. 

Szakterületi teamek minden 

szakterületen a feladatterveknek 

megfelelően. 

Évzáró munkaértekezlet, karácsony és az 

újév köszöntése. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti Anikó 

Munkacsoport vezetők 

17-20. Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai. 

Szakterületi teamek minden 

szakterületen a feladatterveknek 

megfelelően. 

Tagintézményi félévi értekezlet. 

A 2021/2022. tanév félévének 

értékelése, eredmények, nehézségek 

áttekintése, elemzése szakterületenként, 

beszámoló előkészítése. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

 

Vargáné Kerti Anikó 

Munkacsoport vezetők 

 

21-24. Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai. 

Szakterületi teamek minden 

szakterületen a feladatterveknek 

megfelelően. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti Anikó 

Munkacsoport vezetők 

25-28. 

 

Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti Anikó 
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Szakterületi teamek minden 

szakterületen a feladatterveknek 

megfelelően. 

Kiemelt feladat: A „Korai fejlesztés 

Éve” keretében megrendezésre kerülő 

„Beszéljünk közös nyelvet!” regionális 

konferencia valamint a szakszolgálatok 

hete programsorozat előkészítése. 

Munkacsoport vezetők 

 

29-31. Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai. 

Szakterületi teamek minden 

szakterületen a feladatterveknek 

megfelelően. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti Anikó 

Munkacsoport vezetők 

32-35. Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai. 

Szakterületi teamek minden 

szakterületen a feladatterveknek 

megfelelően. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti Anikó 

Munkacsoport vezetők 

36-38. Munkaértekezletek állandó témái, 

feladatai. 

Szakterületi teamek minden 

szakterületen a feladatterveknek 

megfelelően. 

Tagintézményi tanévzáró értekezlet. 

A 2021/2022. tanévben végzett munka 

közös elemzése, értékelése 

szakterületenként, tapasztalatcsere, 

kitekintés a következő tanévre. 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti Anikó 

Munkacsoport vezetők 

 

 

1.10 Továbbképzések, tanfolyamok  

Ssz. Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés 

helyszíne 

1. Gazsóné Nagy Andrea, 

Marsi Noémi 

 

Olvasástanítás fonomimikával Szolnok, Campus 

2. Mári Jánosné Alapozó Terápia: Módszer a 

gyermeki idegrendszer 

mozgásos-érzékszervi 

fejlesztésére 

Budapest 

Nagykőrös 

 

 

3. Takács Mónika Pszichotraumák gyermekkorban  

Családi önismeret 

Online 

 

Debrecen 

 

1.11 Saját műhelymunkák a 2021/2022. tanévben szülők, pedagógusok részére 

Ssz. A műhelyfoglalkozás témája Időpontja Részt-

vevők 

száma 

Felelős 

1. Szakmai műhelyfoglalkozás a járás 

nevelési és oktatási intézményeinek 

2021.10.12. 13 fő Zsoldos 

Erzsébet 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 165 

 

 

intézményvezetői és 

gyógypedagógusai/fejlesztőpedagógusai 

részvételével – járási szakértői bizottsági 

vizsgálatok, jogszabályi változások 

témában. 

Kacsándi 

Bernadett 

2. Bemutató önismereti foglalkozás az 

Arany János Általános Iskola érintett 

pedagógusainak – tehetséggondozás 

szakterület 

2022.04.26. 12 fő Orosz Máténé 

3. Induljunk! – játékos délelőtt, szakmai 

műhelyfoglalkozás (szülők, gyermekek, 

szakemberek részvételével) 

(EFOP 3.1.6. projekt fenntartása) 

2022.04.14. 7 fő Marsi Noémi 

Zsoldos 

Erzsébet 

4. „Kalandvár” - nyílt szakmai nap, 

műhelyfoglalkozás, szülői fórum 

(gyermekek, szülők, 

óvodapedagógusok) 

(EFOP 3.1.6. projekt fenntartása) 

2022.05.10. 

 

 

44 fő Kunné Monoki 

Andrea 

Gazsóné Nagy 

Andrea 

Mári Jánosné 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Szabó Andrea 

Judit 

5. Bemutató óra testnevelők, 

gyógytestnevelők, gyógytornászok, 

védőnők, iskolaorvosok részére, 

szakmai megbeszélés, tudásmegosztó 

fórum 

2022.05.18. 8 fő Illyésné Nagy 

Olga Vargáné 

Kerti Anikó 

 

1.12 Vezetői belső ellenőrzések  

Ssz. Ellenőrzött munkatárs neve Időpont Ellenőrzést végző vezető 

1. Gazsóné Nagy Andrea 2022.04.27. Zsoldos Erzsébet 

2. Illyésné Nagy Olga 2021.11.22. Vargáné Kerti Anikó 

3. Kacsándi Bernadett 2022.01.04. Zsoldos Erzsébet (SZB) 

4. Kunné Monoki Andrea 2021.12.16. Zsoldos Erzsébet (SZB) 

5. Mári Jánosné 2021.11.18. Vargáné Kerti Anikó 

6. Marsi Noémi 2021.11.16. Zsoldos Erzsébet 

7. Orosz Máténé 2022.04.26. Zsoldos Erzsébet 

8. Rab Viktor Szabolcsné 2021.11.16. Vargáné Kerti Anikó 

2022.03.09. Vargáné Kerti Anikó 

9. Szabó Andrea Judit 2021.11.17. Vargáné Kerti Anikó (NT) 

2021.12.21 Vargáné Kerti Anikó (NT) 

2022.01.04. Zsoldos Erzsébet (SZB) 

10. Toldiné Tölgyvári Rita 2022.04.19. Zsoldos Erzsébet 

11. Tóth Péterné 2022.03.17. Zsoldos Erzsébet 

 

1.13 A tagintézmény igazgató és igazgató-helyettes tanév során folyamatosan végzett 

ellenőrzési feladatai  

Ssz. Ellenőrzött terület Időpont 

 

Ellenőrzést végző 

vezető 
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1. Munkaterv teljesítése Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

2. Jelenléti ívek Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti Anikó 

3. INYR vezetése Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti Anikó 

4. Órarendek, heti feladattervek Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti Anikó 

5. Óraszámok teljesítése Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

Vargáné Kerti Anikó 

6. Megbízással alkalmazott 

kollégák teljesítés igazolásai 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

7. Ügyviteli, adminisztrátori 

tevékenységek 

Megvalósult Zsoldos Erzsébet 

8. Takarítás, tisztaság, fertőtlenítés 

elvégzése, higiénés szabályok 

betartása 

Megvalósult Vargáné Kerti Anikó 

9. Tárgyi eszközök munkavédelmi 

szempontú biztonságos 

működése 

Megvalósult Vargáné Kerti Anikó 

 

1.14 Az intézkedési terv megvalósítása az éves intézményi önértékelés eredményei alapján 

Fejleszthető területek Megvalósított 

intézkedések 

Az intézkedések észlelhető 

eredményei 

III. Az Intézményben folyó 

pedagógiai munkával 

összefüggő eredmények: 

A mérési-értékelési 

folyamatok fejlesztése, 

eredmények elemzése, 

tapasztalatok beépítése a 

mindennapos szakmai 

munkába. 

A mérés-értékelési 

folyamatok 

eredményeinek elemzése 

szakmai munkacsoport 

megbeszéléseken, 

munkaértekezleteken. Az 

elemzés közös elvégzése, 

az esetleges fejlesztéshez 

szükséges területek, 

tevékenységek team 

munkában történő 

meghatározása.  

A következő tanévi 

mérések eredményei 

alapján a változtatások, 

fejlesztések 

eredményességének team 

munkában történő 

felülvizsgálata. 

A 2021/2022. tanévben az 

eredményesség mérés mutatói 

kis mértékben pozitív irányban 

változtak. 

V. Az Intézmény küldő 

kapcsolatai: 

A helyi társadalmi- és 

közéletben aktívabb jelenlét. 

A külső kapcsolatok 

további fejlesztése 

céljából a helyi 

rendezvények gyakoribb 

látogatása, a 

Tagintézmény 

képviselete mind a 

Karcag város vezetésével 

kapcsolatfelvétel történt, egy 

sikeres konferencia 

megvalósítását követően a város 

vezetése elismerését fejezte ki. 

Növekedett a Tagintézmény 

helyi ismertsége. 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 167 

 

 

vezetők, mind a 

szakalkalmazottak által. 

VI. A pedagógiai működés 

feltételei: 

Humánerőforrás fejlesztése a 

szükséges területeken. 

A humánerőforrásban 

bekövetkezett vagy pl. 

nyugdíjazás miatt előre 

tervezetten bekövetkező 

hiány időben történő 

jelzése a Főigazgatóság 

és a Fenntartó felé. 

A Tagintézményben 

gyakorlatot teljesítő 

hallgatók számára 

maximális 

segítségnyújtás, 

betekintés biztosítása a 

tagintézmény szakmai 

életébe, a szabad 

álláshelyek teljes körű 

bemutatása.  

Hirdetési lehetőségek 

kihasználása pl. 

Felsőoktatási 

intézményekben, online 

közösségi tereken, online 

szakmai csoportokban. 

A Főigazgatóság és a Fenntartó 

felé a jelzés megtörtént. Váratlan 

humánerőforrás hiány is 

jelentkezett a tanévben egy 

szakalkalmazott távozása miatt. 

A hiányzó szakember pótlása 

eddig még sikertelen. 

          

1.15  A tagintézmény eredményesség-mérésének eredményei  

 

Karcag korai fejlesztés: 33 fő. Ebből -0 %; +100% A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 0 7 25 1 

% 0 0 21,2 75,8 3,0 

Karcag logopédia: 127 fő. Ebből -5,5%; +94,5% A mért eredmények alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 3 4 38 55 27 

% 2,4 3,1 29,9 43,3 21,3 

Karcag nevelési tanácsadás: 174 fő. Ebből -1,14%; +98,86% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 2 60 65 47 

% 0 1,14 34,48 37,35 27,01 

Karcag gyógytestnevelés: 107 fő. Ebből -0 %; +100% A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 
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 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 0 3 70 34 

% 0 0 2,8 65,42 31,77 

Karcag szakértői bizottsági tevékenység: 32 db. Ebből -0 %; +100% A mért eredmények 

alapján intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem készült el Elkészült 

Fő 0 32 

% 0 100 

 

A tagintézményben az eredményesség-mérés paraméterei teljesültek, intézkedési tervet 

egyetlen területen sem szükséges készíteni. 

 

 

1.16 A tagintézmény partneri elégedettség-mérésének eredményei 

 

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás terén végzett intézményi 

elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye a gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás terén együttműködik. A kérdőívet összesen 7 

partnerintézmény töltötte ki.  

 

 

Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel 

és 

kapcsolattartás 

Partnerközpontú 

szemlélet 
Gyermekközpontúság 

Problémakezelés 

(szociális 

érzékenység, 

segítőkészség) és 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, szakszerű, 

hasznos) 

Adott gyermek 

szakszolgálati 

ellátásával kapcsolatos 

tájékoztatás 

4,00 3,86 4,00 4,00 4,00 

 
 

4,00

3,86

4,00 4,00 4,00

Elérhetőség, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet

Gyermekközpontúság

Problémakezelés (szociális érzékenység, segítőkészség) és szakmai segítségnyújtás (aktuális, szakszerű,

hasznos)

Adott gyermek szakszolgálati ellátásával kapcsolatos tájékoztatás
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Kifejtés, elemzés: 

Az ágazatközi szakmai partnerek az együttműködés szempontjából maximális elégedettségüket 

fejezték ki az elérhetőséggel, kapcsolatfelvétellel, kapcsolattartással, a 

gyermekközpontúsággal, a problémakezeléssel és a tájékoztatással kapcsolatosan, az átlag 4,00. 

Szintén nagymértékű elégedettséget jelez a partnerközpontú szemlélet átlaga, mely 3,86.  

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

szükség nincs. 

 

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás terén végzett szülői 

elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

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

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye gyógypedagógiai tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás szolgáltatásban részesülnek. A kérdőívet összesen 30 szülő töltötte ki.  

 
Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátására 

vonatkozóan 

részletes és 

érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

A szakszolgálat 

felszereltsége és 

komfortja megfelel 

az igényeinknek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat munkatársai 

szükség esetén más 

szakemberekkel 

konzultálnak, segítséget 

kérnek gyermekem 

érdekében. 

A szakember szülőkkel 

való kommunikációja 

érthető, 

együttműködésre való 

törekvés jellemzi. 

A fejlesztő 

szakember 

értékelése, 

visszajelzései 

rendszeresek, 

aktuálisak és 

segítők. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 
 

Kifejtés, elemzés: 

A szülők teljes mértékben elégedettek e területen a szakemberek segítségnyújtásával, a 

tájékoztatással, a szakszolgálat felszereltségével, a kommunikációval, az együttműködéssel, az 

értékeléssel és a visszajelzésekkel. A válaszok átlaga 4,00.  

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

nincs. 

 

A logopédiai ellátás terén végzett intézményi elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Gyermekem szakszolgálati ellátására vonatkozóan részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

A szakszolgálat felszereltsége és komfortja megfelel az igényeinknek.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel konzultálnak, segítséget kérnek

gyermekem érdekében.

A szakember szülőkkel való kommunikációja érthető, együttműködésre való törekvés jellemzi.

A fejlesztő szakember értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak és segítők.
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A kérdőívet kitöltők azon partnerintézmények köréből kerültek ki, akikkel a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye a logopédiai ellátás terén 

együttműködik. A kérdőívet összesen 4 partnerintézmény töltötte ki.  

 

A 

szakszolgálat 

szakemberein

ek szemlélete, 

tevékenységei 

gyermekközp

ontúak. 

A 

foglalkozások 

hozzájárulnak 

a gyermek 

fejlődéséhez. 

A gyermekek 

szívesen 

vesznek részt 

a 

foglalkozáson. 

Intézményünk 

megfelelő 

útmutatást kap 

a 

szakembertől 

a gyermek 

problémájána

k 

A szakember 

törekszik a 

szülőkkel való 

együttműködé

sre. 

A szakember 

igény esetén 

elérhető, 

kérdésekre 

válaszol, 

segít. 

Megfelelő a 

tájékoztatás a 

szakszolgálat 

által nyújtott 

szolgáltatások

ról. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 
 

Kifejtés, elemzés: 

Az intézményi kérdőívek eredményei maximális elégedettséget fejeznek ki a 

gyermekközpontúság, együttműködés, elérhetőség, tájékoztatás területeken. Az intézmények 

megfelelő útmutatást kapnak a gyermekek problémájával kapcsolatosan, a foglalkozások 

maximális mértékben hozzájárulnak a gyermekek fejlődéséhez. A válaszok átlaga 4,00.  

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

szükség nincs. 

 

A logopédiai ellátás terén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

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

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye logopédiai ellátás szolgáltatásban 

részesülnek. A kérdőívet összesen 118 szülő töltötte ki.  

 
Megfelelő 

tájékoztatást 

kaptam a 

logopédiai 

szolgáltatásokról. 

Tájékoztatást 

kaptam a 

gyermekem részére 

nyújtott logopédiai 

ellátásról. 

A szakember igény 

esetén elérhető, 

kérdéseimre 

válaszol, segít. 

A foglalkozások 

hozzájárulnak a 

gyermekem 

fejlődéséhez. 

Megfelelő segítséget 

kapok 

gyermekemmel való 

otthoni 

gyakorláshoz. 

4,00 4,00 4,00 3,99 4,00 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

A szakszolgálat szakembereinek szemlélete, tevékenységei gyermekközpontúak.

A foglalkozások hozzájárulnak a gyermek fejlődéséhez.

A gyermekek szívesen vesznek részt a foglalkozáson.

Intézményünk megfelelő útmutatást kap a szakembertől a gyermek problémájának

A szakember törekszik a szülőkkel való együttműködésre.

A szakember igény esetén elérhető, kérdésekre válaszol, segít.

Megfelelő a tájékoztatás a szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról.
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Kifejtés, elemzés: 

A szülői kérdőívek eredményeinek átlaga 3,99, mely alapján a szülők teljes mértékben 

elégedettek a tájékoztatással, a szakemberek elérhetőségével és azzal, hogy megfelelő 

segítséget kaptak az otthoni gyakorláshoz. Erősségnek számít 3.99 átlaggal a gyermekek 

fejlődésének megítélése is.  

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

nincs. 

 

A nevelési tanácsadás terén végzett intézményi elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

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

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye a nevelési tanácsadás terén 

együttműködik. A kérdőívet összesen 7 partnerintézmény töltötte ki.  

 
Mennyire elégedettek az 

adott szakszolgálati 

tagintézményben végzett 

nevelési tanácsadás 

szakterülettel 

kapcsolatos 

tájékoztatással, 

információáramlással? 

Mennyire ítélik 

hasznosnak a nevelési 

tanácsadásban részesült 

gyermekek fejlődése 

szempontjából a kapott 

segítséget? 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben dolgozó 

kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben dolgozó 

kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Gyermekközpontúság 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben dolgozó 

kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Problémakezelés, 

szakmai segítségnyújtás 

(aktuális, gyors, hasznos, 

innovatív) 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00

4,00 4,00 4,00 3,99 4,00
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Kifejtés, elemzés: 

Az intézményi kérdőívek eredményei maximális elégedettséget mutatnak, átlaguk 4,00.  

Az intézmények teljes mértékben elégedettek a tájékoztatással, az információáramlással, a 

segítségnyújtással, az elérhetőséggel, a kapcsolattartással, a gyermekközpontúsággal a 

problémakezeléssel és a szakmai segítségnyújtással. 

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

szükség nincs. 

 

A nevelési tanácsadás terén végzett szülői elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

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

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye nevelési tanácsadás szolgáltatásban 

részesülnek. A kérdőívet összesen 96 szülő töltötte ki.  

 
Gyermekem szakszolgálati 

ellátásáról megfelelően 

részletes és érthető 

tájékoztatást kaptam. 

Gyermekem fejlődése 

szempontjából hasznosnak 

bizonyult a kapott 

segítség. 

A pedagógiai 

szakszolgálat munkatársai 

szükség esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, 

gyermekorvos, 

családgondozó, 

gyermekpszichiáter stb.) 

konzultálnak, segítséget 

kérnek gyermekem 

érdekében. 

A szakember igény esetén 

elérhető, kérdéseimre 

válaszol, problémáimat 

meg lehet vele beszélni. 

3,99 3,97 3,90 3,99 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Mennyire elégedettek az adott szakszolgálati tagintézményben végzett nevelési tanácsadás

szakterülettel kapcsolatos tájékoztatással, információáramlással?

Mennyire ítélik hasznosnak a nevelési tanácsadásban részesült gyermekek fejlődése

szempontjából a kapott segítséget?

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati

tevékenységben dolgozó kollégákkal kapcsolatosan az alábbiak terén: Elérhetőség,

kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati

tevékenységben dolgozó kollégákkal kapcsolatosan az alábbiak terén: Gyermekközpontúság

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati

tevékenységben dolgozó kollégákkal kapcsolatosan az alábbiak terén: Problémakezelés,

szakmai segítségnyújtás (aktuális, gyors, hasznos, innovatív)
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Kifejtés, elemzés: 

A szülői kérdőívek eredménye magas elégedettségi szintet jelez, az átlag 3,96. A szülők 

elégedettségüket fejezték ki a tájékoztatás, a segítségnyújtás és a problémakezelés területeken. 

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

nincs. 

 

A nevelési tanácsadás terén végzett tanulói elégedettség mérése 

A kitöltők köre: 

A kérdőívet kitöltők azon tanulók közül kerültek ki, akik számára a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye nevelési tanácsadás szolgáltatást 

biztosít. A kérdőívet összesen 2 tanuló töltötte ki.  

 
A szakember 

bizalmas, nyugodt, 

kölcsönös 

elfogadáson alapuló 

légkört alakított ki. 

A szakember 

igyekezett felkelteni 

és fenntartani az 

érdeklődésemet. 

A foglalkozások 

során a 

visszajelzések 

egyértelműek, 

érthetők voltak. 

A foglalkozásokon a 

problémámnak, 

helyzetemnek 

megfelelő 

segítségnyújtást 

kaptam. 

A foglalkozások 

segítettek abban, 

hogy a mindennapi 

élethelyzetekben 

képes legyek tovább 

fejlődni. 

4,00 4,00 3,50 4,00 2,00 

3,99 3,97
3,90

3,99

Gyermekem szakszolgálati ellátásáról megfelelően részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

Gyermekem fejlődése szempontjából hasznosnak bizonyult a kapott segítség.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel (pedagógus, óvónő,

gyermekorvos, családgondozó, gyermekpszichiáter stb.) konzultálnak, segítséget kérnek

gyermekem érdekében.

A szakember igény esetén elérhető, kérdéseimre válaszol, problémáimat meg lehet vele beszélni.
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Kifejtés, elemzés: 

A tanulói kérdőívek átlaga 3,5. A tanulók teljes mértékben elégedettek a foglalkozások 

légkörével, valamint azzal, hogy a foglalkozásokon a problémájuknak megfelelő segítséget 

kapnak. A szakemberek visszajelzéseit 3,5-ös átlaggal értékelték. Kevésbé gondolják úgy, hogy 

a foglalkozások segítik őket abban, hogy a mindennapi élethelyzetekben képesek legyenek 

tovább fejlődni, ami abból adódik, hogy a foglalkozásokon még csak néhány alkalommal vettek 

részt. A fő cél ebben az időszakban a bizalmi légkör kialakítása, a probléma mélyebb feltárása. 

A foglalkozások nem a mindennapi élethelyzetekre irányulnak.  

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

szükséges. 

 

A tagintézményi elégedettség mérés eredményei azt mutatják, hogy a válaszadók elégedettek a 

három szakterületen nyújtott szolgáltatással, az elégedettség átlagos értéke 3,92. Intézkedési 

terv készítésére nevelési tanácsadás szakterületen van szükség a tanulói kérdőívek eredménye 

alapján. A szakembereknek az ellátás megkezdésétől kezdve olyan segítségnyújtást kell 

biztosítani, mely alapján a tanulók a mindennapi élethelyzetekben is képesek legyenek tovább 

fejlődni. 

 

1.17 A „Korai Fejlesztés Évének” megvalósult programjai 

Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja, 

résztvevők száma 

Felelőse(i) 

1. „Barátkozó találkozó” 

korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek és 

családjaik ismerkedő 

délelőttje 

2021.09.07. Korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek 

és családjaik. 

13 fő 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktor 

Szabolcsné 

2. „Játékos kavalkád” 

korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek és 

családjaik családi napja 

(EFOP 3.1.6. projekt 

fenntartása) 

2022.05.17. Korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek 

és családjaik. 

12 fő 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

A szakember

bizalmas,

nyugodt,

kölcsönös

elfogadáson

alapuló légkört

alakított ki.

A szakember

igyekezett

felkelteni és

fenntartani az

érdeklődésemet.

A foglalkozások

során a

visszajelzések

egyértelműek,

érthetők voltak.

A

foglalkozásokon

a

problémámnak,

helyzetemnek

megfelelő

segítségnyújtást

kaptam.

A foglalkozások

segítettek

abban, hogy a

mindennapi

élethelyzetekben

képes legyek

tovább fejlődni.

4,00 4,00

3,50

4,00

2,00
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3. „Beszéljünk közös 

nyelvet!” ágazatközi 

regionális konferencia - 

Autizmus témakörben a 

Kunhegyesi és a 

Tiszafüredi 

Tagintézményekkel 

közös szervezésben 

(EFOP 3.1.6. projekt 

fenntartása) 

2022.05.30. Szülők, 

gyermekorvosok 

védőnők, 

pedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

pszichológusok, 

konduktorok, 

szociális ágazgat 

szakemberei 

95 fő 

Zsoldos 

Erzsébet 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Rab Viktorné 

 

 

1.18 Az „Együttműködés Évének” megvalósult programjai  

Ssz Program 

időpontja 

Az együttműködési 

program területe, témája 

Fogadott 

tagintézmény 

A program 

eredménye 

1. 2022.06.27-

07.01. 

„Vizi Manók” terápiás hét a 

korai fejlesztésben részesülő 

gyermekek és szüleik részére 

– vízhez szoktatási projekt 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény és 

Fegyverneki 

Telephelye 

A vendég 

szakemberek 

megismerték a 

vízhez szoktatási 

projektet, 

betekintést kaptak 

a vízben végezhető 

feladatok, 

gyakorlatok 

körébe, 

megtapasztalhatták 

a szülői tanácsadás 

tartalmát a vízi 

gyakorlatok 

tekintetében. 

 

1.19 A tagintézmény környezetvédelmi, környezettudatosságot, fenntarthatóságot célzó, a 

tanév során megvalósított intézkedései 

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Intézkedés 

felelőse 

1. Villanykapcsolók 

azonnali lekapcsolása 

a termek 

használatának 

befejezésekor. 

Energiatakarékos 

működés biztosítása 

A felesleges 

fogyasztás 

kiküszöbölése, 

költség-

takarékosság. 

Vargáné Kerti 

Anikó 

2. Vizes szerelvények 

meghibásodásának 

azonnali jelentése a 

tagintézmény-

igazgató helyettesnek 

további intézkedés 

megtétele céljából. 

Víztakarékos 

működés biztosítása. 

A felesleges 

fogyasztás 

kiküszöbölése, 

költség 

takarékosság. 

Vargáné Kerti 

Anikó 

3. Elektronikus 

adattárolás, kevesebb 

nyomtatás. 

Papírfelhasználás 

csökkentése. 

Kisebb 

mennyiségű 

papírfelhasználás. 

Zsoldos Erzsébet 
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4. Veszélyes hulladék 

elkülönített tárolása. 

Környezetszennyezés 

csökkentése. 

Veszélyes 

hulladék szelektív 

kezelése. 

Vargáné Kerti 

Anikó 

 

1.20 A tagintézmény munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatai a tanév során  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Munkavédelmi 

felelős 

Igazgató/ 

helyettes 

1. Éves munka-

tűz- és 

balesetvédelmi 

oktatáson való 

vészvétel. 

Minden dolgozó 

ismerje meg a 

munka-, tűz- és 

balesetvédelmi 

szabályokat. 

Minden 

dolgozó 

rendelkezik a 

munkahelyen 

kötelezően 

alkalmazandó 

munka-, tűz- 

és 

balesetvédelmi 

szabályok 

ismeretével, 

szükség esetén 

ezeket 

alkalmazni 

tudja. 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Zsoldos 

Erzsébet 

tagintézmény-

igazgató 

2. A tanév 

folyamán 

érkező új 

dolgozó, vagy 

hosszabb 

táppénz után 

munkába álló 

kolléga 

számára tűz- 

és 

balesetvédelmi 

oktatáson való 

vészvétel, 

melyet a 

munkavédelmi 

felelős és a 

tagintézmény-

igazgató tart. 

Az új dolgozó 

vagy a hosszabb 

táppénz után 

munkába álló 

kolléga ismerje 

meg a munka-, 

tűz- és 

balesetvédelmi 

szabályokat. 

Az új dolgozó 

rendelkezik a 

munkahelyen 

kötelezően 

alkalmazandó 

munka-, tűz- 

és 

balesetvédelmi 

szabályok 

ismeretével, 

szükség esetén 

ezeket 

alkalmazni 

tudja. 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Zsoldos 

Erzsébet 

tagintézmény-

igazgató 

3. Tűzriadó 

tartása a Kádas 

György 

Általános 

Iskolával 

közösen 

szervezve. 

Minden dolgozó 

ismerje meg 

azokat a 

teendőket, 

szabályokat, 

melyeket a 

Tagintézményben 

tűz esetén 

A kollégák a 

helyszínen 

elsajátították 

azokat a 

konkrét 

szabályokat, 

teendőket, 

melyeket tűz 

esetén 

Vargáné Kerti 

Anikó 

Zsoldos 

Erzsébet 

tagintézmény-

igazgató 
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alkalmazni 

szükséges. 

alkalmazni 

szükséges. 

 

2 Egyéb: 

2.1 A tagintézmény belső kapcsolatai  

- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületi Központja,   

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatósága,  

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményei, Telephelyei, 

- Megyei szakmai munkaközösségek vezetői. 

 

2.2 A tagintézmény külső kapcsolatai  

- Óvodai Intézmények a Karcagi Járásban, 

- Általános Iskolák a Karcagi Járásban, 

- Középiskolák a Karcagi Járásban, 

- Bölcsődék a Karcagi Járásban, 

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

- Karcagi Tankerületi Központ, 

- Szociális Szolgáltató Központ,  

- Körzeti és kórházi gyermekorvosok, 

- Védőnői Szolgálat, 

- Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Karcagi tagintézménye. 

 

2.3 A tagintézmény egyéb, a tanév során megvalósított szakmai feladatai  

Tagintézményünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek foglalkozásán, az alábbi beosztás szerint: 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag 

Nevelési Tanácsadás Szabó Andrea Judit Vargáné Kerti Anikó, 

Kunné Monoki Andrea, 

Mári Jánosné, Takács 

Mónika, Kacsándi 

Bernadett 

Logopédia Marsi Noémi Zsoldos Erzsébet 

Szakértői Bizottsági tevékenység Kacsándi Bernadett Kunné Monoki Andrea, 

Szabó Andrea Judit 

Takácsa Mónika 

Korai fejlesztés Vargáné Kerti Anikó Rab Viktor Szabolcsné 

Gyógytestnevelés Illyésné Nagy Olga Vargáné Kerti Anikó 

Tehetséggondozás és 

Pályaorientáció 

Orosz Máténé Zsoldos Erzsébet 

IÖM Zsoldos Erzsébet - 

MÉM Zsoldos Erzsébet - 

 

2.4 Tagintézményi saját innovációk  

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

délelőttje 2021. 09. 07. 

 Ovi előkészítő csoport beindítása – korai fejlesztésben részesülő, óvodába készülő 

gyermekek számára 2022. 02.01. 
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2.5 Tagintézményi eseménynaptár  

Ssz Tevékenység, program 

megnevezése 

Határidő Résztvevők célcsoportja és 

létszáma 

1. Tagintézményi közösségi program 

– tagintézményi szakmai nap 

Megvalósult szakalkalmazottak, dolgozói 

közösség: 11 fő 

2. „Barátkozó találkozó” korai 

fejlesztésben részesülő gyermekek 

és családjaik ismerkedő délelőttje 

Megvalósult korai fejlesztésben részesülő 

gyermekek és családjaik: 13 fő 

3. Szakmai műhelyfoglalkozás a 

járási szakértői bizottsági 

vizsgálatok, jogszabályi 

változások témában 

Megvalósult nevelési és oktatási 

intézményeinek intézményvezetői 

és 

gyógypedagógusai/fejlesztőpedag

ógusai, szakalkalmazottak: 13 fő 

4. A korai ellátásban részesülő 

gyermekek mozgásfejlesztésének 

tapasztalatai – szakmai kerekasztal 

a Kunhegyesi Tagintézményben 

tagintézményi együttműködés 

keretében 

Megvalósult 2 fő gyógypedagógus részvétele 

5. Évzáró munkaértekezlet, 

karácsonyi ünnepség– 

tagintézményi szakmai nap 

Megvalósult szakalkalmazottak, dolgozói 

közösség: 14 fő 

6. Úszóverseny gyógytestnevelésre 

járó tanulók részvételével 

Megvalósult gyógytestnevelők, tanulók, 

tagintézményi szakalkalmazottak, 

kisegítő dolgozók: 61 fő 

7. Szakmai műhelyfoglalkozás: 

Bemutató önismereti foglalkozás 

az Arany János Általános Iskola 

érintett pedagógusainak 

Megvalósult iskolavezetés, osztályfőnökök, 

tagintézmény-igazgató, 

gyermekek: 12 fő 

8. Induljunk! – játékos délelőtt, 

szakmai műhelyfoglalkozás  

(EFOP 3.1.6. projekt fenntartása) 

Megvalósult szülők, gyermekek, szakemberek: 

7 fő 

9. „Kalandvár” - nyílt szakmai nap, 

műhelyfoglalkozás (EFOP 3.1.6. 

projekt fenntartása) – 

tagintézményi szakmai nap 

Megvalósult óvodapedagógusok, szülők, 

gyermekek: 44 fő 

10. „Játékos kavalkád” korai 

fejlesztésben részesülő gyermekek 

és családjaik családi napja 

(EFOP 3.1.6. projekt fenntartása) 

Megvalósult korai fejlesztésben részesülő 

gyermekek és családjaik: 12 fő 

11. „Beszéljünk közös nyelvet!” 

ágazatközi regionális konferencia - 

Autizmus témakörben a 

Kunhegyesi és a Tiszafüredi 

Tagintézményekkel közös 

szervezésben – tagintézményi 

szakmai nap 

(EFOP 3.1.6. projekt fenntartása) 

Megvalósult szülők, 

gyermekorvosok 

védőnők, 

pedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

pszichológusok, 

konduktorok, 

szociális ágazgat szakemberei: 
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95 fő 

12. Műhelyfoglalkozás: bemutató óra, 

szakmai megbeszélés, 

tudásmegosztó fórum 

Megvalósult testnevelők, gyógytestnevelők, 

gyógytornászok, védőnők, 

iskolaorvosok: 8 fő 

13. „Varázshangok birodalma” – Az 

akusztikus ingerek, zene hatása a 

korai fejlesztésben – bemutató óra, 

szakmai műhelyfoglalkozás a 

Törökszentmiklósi 

Tagintézményben tagintézményi 

együttműködés keretében. 

Megvalósult 1 fő gyógypedagógus részvétele 

14. Tagintézményi tanévzárás, 

pedagógus nap 

Megvalósult szakalkalmazottak, dolgozói 

közösség: 14 fő 

15. Gyógytestnevelés tábor 

(EFOP 3.1.6. projekt fenntartása) 

Nem 

valósult 

meg. 

- 

16. „Vizi Manók” terápiás hét a korai 

fejlesztésben részesülő gyermekek 

és szüleik részére – vízhez 

szoktatási projekt 

(EFOP 3.1.6. projekt fenntartása) 

Megvalósult korai fejlesztésben részesülő 

gyermekek, szüleik, 

szakalkalmazottak, szociális 

foglalkoztató szakemberek: 40 fő 

 

2.6 A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai: 

Félévkor: 

Kiemelkedő területek: 

- A vezető és munkatársai minden tervezési, szervezési és megvalósítási feladatuknak 

eleget tettek, a működési gyakorlat dicséretes. 

- A szakértői bizottsági tevékenység, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 

gondozás, a nevelési tanácsadás, a gyógytestnevelés szakterületeken folyó munka a 

dokumentáció ellenőrzése alapján magas színvonalú, az INYR vezetése precíz, pontos. 

Fejlesztendő területek: 

- A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása és a logopédiai ellátás 

szakterületeken nagyobb figyelmet kell fordítani a szűrővizsgálatok befejezését követően 

az intézményi csoportok lezárására. 

 

Év végén:  

Kiemelkedő területek: 

- Igényes, jól áttekinthető, tartalmilag gazdag és informatív team jegyzőkönyvek. 

- A vezetői dokumentációs munka az ellenőrzött területeken (team jegyzőkönyvek, vezetői 

belső ellenőrzés dokumentálása, szakmai programok dokumentálása) kimagasló. 

- A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás, nevelési 

tanácsadás, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása és a gyógytestnevelés 

szakfeladatok ellátása szakmailag igényes, magas színvonalú. 

- A szakértői vélemények tartalmi és formai szempontból szakmai igényességet tükröznek, 

a dokumentáció pontos. 

- INYR dokumentáció precíz, pontos a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 

gondozás, logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás, kiemelten tehetséges gyermekek, 

tanulók gondozása és a gyógytestnevelés szakterületeken. 

Fejlesztendő területek: 
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- Az igazgatótanácsi jegyzőkönyvek ne legyenek kiadva a kollégáknak, csak a tartalmuk 

legyen közvetítve a teameken. 

- Dokumentációs fegyelem további fejlesztése. 

- A Főigazgatói belső ellenőrzéshez beküldött dokumentumok minden esetben legyenek 

aláírva vezető által és intézményi pecsét is kerüljön rájuk. 

- Az INYR-ben a szakértői véleményeknél a vizsgálati eredmények rögzítése minden 

esetben történjen meg. 

- Az INYR vezetésének ellenőrzése minden kolléga esetében valósuljon meg 

dokumentáltan. 

 

III. 

 

3 Szakterületi beszámoló: 

 

3.1 Korai fejlesztés 

Korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 35 fő 

Tanácsadásba vont: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás: 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén 

Sikerek: 

- A gyermekek szívesen jönnek a foglalkozásokra, minden korai fejlesztésben részesülő 

gyermek állapota jelentősen javult. 

- A szülőkkel és a „Gólyafészek Otthon” foglalkoztatóival jó kapcsolat alakult ki így 

eredményesebb az otthoni gyakorlás. 

- Az ovi előkészítő csoport sikeresen működött, elérte célját.  

- A regionális konferencia témája iránti nagy érdeklődés, a résztvevők magas létszáma. 

Nehézségek: 

- Néhány nevelőszülő rugalmatlansága, nehéz alkalmazkodási képesség a heti 

rendszerességű foglalkozásokhoz. 

- A „Gólyafészek Otthonban” a Snoezelen szoba zsúfoltsága. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

Logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 180 fő 

Tanácsadásba vont: 23 fő 

Ellátatlan, várólistás 131 fő 

Lemorzsolódott: 7 fő 

 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén 

Sikerek: 

- Hatékony együttműködés alakult ki az ügyviteli helyen ellátott gyermekek szüleivel, 

valamint az óvodában dolgozó vezetőkkel, szakalkalmazottakkal.  

- A lemorzsolódás alacsony számú volt. 

- A szűrések ütemezése és elvégzése sikeres volt, szeptember elején már kezdetét veheti a 

diagnosztikus tevékenység valamint a terápiás ellátás. 

- A tanév közben távozó logopédus kolléga kliensállományának hatékony kezelése, 

átirányítása más szakemberekhez.  

Nehézségek: 

- A vidéki feladatellátás kevésbé hatékony, a szülők nehezen motiválhatóak.  
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- A tanév közben távozó kolléga kliensállományának átvétele. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 174 fő, 

Tanácsadásba vont: 1 fő 

Ellátatlan, várólistás 26 fő 

Lemorzsolódott: 8 fő 

- Ebből pszichológiai gondozás: 40 fő, lemorzsolódott: 1 fő 

- Ebből gyógypedagógiai ellátás: 76 fő, lemorzsolódott: 5 fő 

- Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 58 fő, lemorzsolódott: 2 fő 

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén 

Sikerek:  

- A szülők/gyámok és a partnerintézmények pedagógusai együttműködőek voltak, ebből 

kifolyólag minimális óraszámban maradtak el fejlesztő órák, melyeket sikerült pótolni.  

- Kevés volt a lemorzsolódott gyermekek száma, a kliensek állapota jelentősen javult. 

- Amikor a járványügyi helyzet miatt nem minden szülő léphetett be az intézménybe, 

rugalmasan áthidaltuk a felmerülő nehézségeket, így a gyerekek nem maradtak ki az 

ellátásból.  

Nehézségek:  

- A pandémia miatt elrendelt szigorú járványügyi szabályzat korlátozta az oltatlan szülők 

intézménybe lépését. 

- Nehézséget jelentett az időpontok egyeztetése az iskolába járó kliensek esetén, főleg az 

iskolaotthonos formában tanulóknál.  

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás: 0 fő 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 140 fő 

Ellátatlan, várólistás: 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

Tehetségkoordinációba vont intézmény: 4, pedagógus: 14, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma: 23 

 

Sikerek és nehézségek a tehetség-azonosítás, - gondozás és – koordináció terén 

Sikerek:  

- A Kisújszállási Arany János Református Iskola új belépő intézményként kérte a 

tehetségkoordinációt, és két önismereti csoport foglalkozás is meg tudott valósulni 5. 

évfolyamon a második félév során. Az iskola nagyon elégedett volt a szolgáltatással és a 

további években is folytatódhat a közös munka. 

Nehézség:  

- A gyermekek nagyfokú leterheltsége mellett megfelelő időpont keresése a csoportos 

foglalkozásra. 

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma: 340 ebből aktuális állapot: 121, felülvizsgálat: 117, várólistás: 17, nem 

jelent meg: 6 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 66 

Fellebbezések száma a tanév során: 1 
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Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén 

Sikerek:  

- A helyszíni vizsgálatok hatékony megvalósítása, szoros együttműködésben az oktatási 

intézményekkel. 

- A hatékony kapcsolattartás és a szülők telefonos értesítésének hatására a nyári időszakban 

is jó a megjelenési arány. 

- Egyre hatékonyabb és jobb a kommunikáció és az információ áramlás a team tagjai között. 

- Jó visszajelzések érkeznek a szülőktől, iskoláktól, kevés szülő van, aki nem fogadja el a 

vizsgálati véleményt. 

- Az OH kirendelésre történő vizsgálatok határidőre, zökkenőmentesen  valósultak meg. 

- Az SNI gyanúval a Megyei Bizottsághoz továbbított vizsgálataink 100%ban megerősítést 

kapnak. 

          Nehézségek:  

- A nyári hónapokban a vizsgáló helyiségekben lévő meleg nagymértékben nehezíti a 

vizsgálat során a gyerekek/tanulók koncentrációját, és a szakemberek munkáját. 

- A tanév közben történő óraszámok változása, ezzel együtt az órarendek átszervezése. 

 

3.6 Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 129 fő 

Ellátatlan 0 fő 

Lemorzsolódott: 0fő 

 

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén 

Sikerek: 

- A tanulók szívesen járnak a gyógytestnevelés órákra és emellett a gyógyúszás továbbra is 

sikeres és kedvelt foglalkoztatási forma a gyerekeknél. 

- Minden olyan tanuló, aki visszatérhet a normál testnevelés órákra. 

- A gyógytestnevelésre járó tanulók II. úszóversenyének megszervezése, lebonyolítása. 

- Eszközbővítés: két új tornapad érkezett tanév közben. 

- Szorosabb szakmai munkakapcsolat a védőnőkkel, iskolaorvosokkal, gyógytornászokkal. 

 

          Nehézségek: 

- A gyógytestnevelés telephely épületének az állaga egyre rosszabb. Salétromos a fal, a 

levegő egészségtelen. 

- Az eszközpark továbbra is szegényes. 

 

3.7 A 2021/2022. tanév összesítő adatai: kontaktban történő ellátás - 1. oszlop; ha volt online 

ellátás – 2. oszlop 

 

 Szakszolgálati terület 

1. 

Kontaktban 

ellátottak létszám 

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült  

(fő) 

3. 

 

Összes ellátott 

Korai fejlesztés 33 2 35 

Logopédia ellátás 180  180 

Nevelési tanácsadás 173 1 174 

Tehetséggondozás 140  140 

Gyógytestnevelés 129  129 

 

 
  SZB vizsgálatok száma 351 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 
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IÉV Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül, 

állapot változás 

miatt 

kezdeménye-zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizs- 

gálat 

 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

 

 

 

Össze

sen 

Fő 66 121 11 11 117 25 340 

 

 
 

4 Egyéb tevékenységek: 

4.1 Tagintézményi programok az EFOP 3.1.6 fenntartására 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpont-

ja 

Rendezvény 

célcsoportja 

Megva 

lósítók 

Részt

ve 

vők 

szám

a 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Induljunk! – 

játékos 

délelőtt, 

szakmai 

műhelyfoglal

kozás  

2022.04.

14. 

szülők, 

gyermekek, 

szakemberek 

részvételével 

Marsi 

Noémi 

Zsoldos 

Erzsébet 

7 fő A megkésett 

beszédfejlődésű 

gyermekek 

logopédiai 

foglalkozáson 

vettek részt 

szüleikkel együtt, 

majd szülői 

tanácsadás és 

konzultáció 

valósult meg a 

szakemberek 

irányításával. 

2. „Kalandvár” 

- nyílt 

2022.05.

10. 

gyermekek, 

szülők, 

Zsoldos 

Erzsébet 

44 fő A gyermekek 

játékos 

35

180 174

140
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szakmai nap, 

műhelyfoglal

kozás, szülői 

fórum  

óvodapedagó

gusok 

Kunné 

Monoki 

Andrea 

Gazsóné 

Nagy 

Andrea 

Mári 

Jánosné 

Vargáné 

Kerti 

Anikó 

Szabó 

Andrea 

Judit 

Kacsándi 

Bernadett 

Rab 

Viktorné 

foglalkozásokon 

vehettek részt, a 

szülők, 

óvodapedagóguso

k megismerkedtek 

a tagintézmény 

szolgáltatásaival, 

egyénileg 

konzultálhattak a 

szakemberekkel. 

3. „Játékos 

kavalkád”  

családi nap 

2022.05.

17. 

korai 

fejlesztésben 

részesülő 

gyermekek és 

családjaik 

Vargáné 

Kerti 

Anikó 

Rab Viktor 

Szabolcsn

é 

Gazsóné 

Nagy 

Andrea 

12 fő A korai 

fejlesztésre járó 

gyerekek és 

családjaik 

megtapasztalhattá

k a közösség építő 

erejét, a szülők 

érezhették, hogy 

problémájukkal 

nincsenek 

egyedül, 

segítséget kaptak 

gyermekük 

fejlesztéséhez. 

4. „Beszéljünk 

közös 

nyelvet!” 

ágazatközi 

regionális 

konferencia 

2022.05.

30. 

szülők, 

gyermekorvo

sok, 

védőnők, 

pedagógusok, 

gyógypedagó

gusok, 

pszichológus

ok, 

konduktorok, 

szociális 

ágazgat 

szakemberei 

Zsoldos 

Erzsébet 

Vargáné 

Kerti 

Anikó 

Kunné 

Monoki 

Andrea 

Gazsóné 

Nagy 

Andrea 

Mári 

Jánosné 

Szabó 

Andrea 

Judit 

Kacsándi 

Bernadett 

95 fő A résztvevők az 

autizmus 

spektrumzavar 

elméleti és 

gyakorlati 

ismereteiről 

hallhattak 

előadásokat. Jó 

gyakorlatokat, 

intézményeket 

ismerhettek meg, 

képet kaptak arról, 

hogy hogyan 

történik a korai 

életszakaszban a 

gyermekek és a 

szülők 

megsegítése, 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 185 

 

 

Rab 

Viktorné 

támogatása a 

JNSZMPSZ 

Kunhegyesi, 

Tiszafüredi, 

Karcagi 

Tagintézményeib

en. 

5. „Vizi 

Manók” 

terápiás hét - 

vízhez 

szoktatási 

projekt 

2022.06.

27- 

07.01. 

korai 

fejlesztésben 

részesülő 

gyermekek és 

szüleik 

Vargáné 

Kerti 

Anikó 

Gazsóné 

Nagy 

Andrea 

Rab 

Viktorné 

Illyésné 

Nagy Olga 

40 fő A gyermekek 

megtapasztalták a 

víz, mint elemi 

közeg jótékony 

hatását. A 

szakemberek, 

szülők együtt 

tevékenykedtek, 

hogy fejlődjön a 

gyermekek 

mozgáskoordináci

ója, testkép 

tudata, 

együttműködő 

képessége. 

 

4.2 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2021/2022. tanévben 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpont-

ja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. Testnevelés, 

gyógytestnevelés és 

sporttagozat online 

konferenciája 

2021. 

11.19. 

Illyésné 

Nagy Olga 

A digitális oktatásban szerzett 

tapasztalok összegzése. 

2. 105 éves a 

gyógytestnevelés - 

záró konferencia 

2021. 

11.26. 

Illyésné 

Nagy Olga 

Szakmai tudás felfrissítése. 

3. A Magyar Tudomány 

Ünnepe 

rendezvénysorozaton 

belül megrendezésre 

kerülő az „Új irányok 

és eredmények a 

hallássérült személyek 

komplex, 

multidiszciplináris 

ellátása területén” 

című online szakmai 

konferencia 

2021. 

11.18. 

Kacsándi 

Bernadett 

Új tudományos ismeretek szerzése 

a hallássérültek ellátásának 

területéről. 
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4. VII. Különleges 

Bánásmód 

Nemzetközi 

Interdiszciplináris 

Konferencia 

2022. 

04.08. 

Gazsóné 

Nagy 

Andrea 

Marsi 

Noémi 

Mári 

Jánosné 

Zsoldos 

Erzsébet 

Kunné 

Monoki 

Andrea 

Az online szakmai konferencián 

hat szekcióban láttunk nagyon 

magas színvonalú előadásokat. 

Elméleti szakmai tudás 

elmélyítése, gyakorlati ismeretek 

felelevenítése, új szakmai ötletek 

megismerése. 

5. Gyermekút Projekt 

Záró konferencia 

2022. 

05.19. 

Gazsóné 

Nagy 

Andrea 

Rab Viktor 

Szabolcsné 

Újonnan kidolgozott eszközök, 

kutatások eredményeinek 

megismerése. A koragyermekkori 

intervenció korszerű 

szemléletének megismerése. 

6. Víz-Parti 

Korais rendezvény 

Mezőtúri 

Tagintézmény 

(Együttműködés éve 

keretében) 

2022. 

06.10. 

Zsoldos 

Erzsébet 

Rab 

Viktorné 

Gazsóné 

Nagy 

Andrea 

Illyésné 

Nagy Olga 

Mári 

Jánosné 

Tapasztalatgyűjtés: 

- nyílt rendezvények 

szervezéséről, 

- ötletek, jó gyakorlatok átvétele, 

napi munkába történő beépítése 

- kollégákkal való szorosabb 

kapcsolat kiépítése. 

7. MAGYE Konferencia 2022. 

07.01. 

Rab Viktor 

Szabolcsné 

Vargáné 

Kerti Anikó 

Betekintés más szakszolgálatok 

munkájába, jó gyakorlataik 

megismerése. A gyógypedagógia, 

a korai fejlesztés és a 

szakszolgálati munka 

legaktuálisabb kérdéseinek 

megismerése, megvitatása. 

 

4.3 Tagintézmény továbbtanulói a 2021/2022. tanévben  

Ssz Tovább tanuló 

kolléga neve  

Képzés típusa  Képző intézmény  Évfolyam 

1 

1. 

Szabó Andrea Judit tanácsadó szakpszichológus ELTE PPK – 

Budapest; Online 

II. 

2 

2. 

Takács Mónika tanácsadó szakpszichológus ELTE PPK – 

Budapest; Online 

II. 

 

3. 

Kacsándi Bernadett Hallássérültek pedagógiája 

szakirány - szakirányú 

továbbképzés 

ELTE, BGGYK I. 

 

4.4 A Tagintézményből a 2021/2022. tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 
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Ssz A távozó szakember 

neve 

A távozó szakember szakja A távozás 

időpontja 

1. Pergéné Deli Katalin oligofrénpedagógia-logopédia szakos 

gyógypedagógiai tanár 

2022.03.07. 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett szakember szakja A fölvétel 

időpontja 

1. Gazsóné Nagy Andrea gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 

és értelmileg akadályozottak pedagógiája 

szakirányon 

2022.01.01. 

 

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

tagintézményben 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Mári Jánosné 2022.02.23. Sikeres 

2. Marsi Noémi 2022.03.09. Sikeres 

3. Zsoldos Erzsébet 2022.04.06 Sikeres 

4. Kunné Monoki Andrea 2022.04.07. Sikeres 

 

4.6 A tagintézmény együttműködései 

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács A tehetséggondozás szakterületen 

tudásmegosztás, kapcsolati háló építése, 

szakmai tapasztalatcsere. 

Kádas György Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 

Kollégium Karcagi tagintézménye 

Az ügyviteli telephely épületének közös 

használata. 

Györffy István Katolikus Általános 

Iskola, Karcag 

A gyógytestnevelés telephely közös használata. 

 

4.7 A tagintézmény 2021/2022. tanév sikerei és nehézségei: 

Tagintézmény tanévi sikerei Tagintézmény tanévi nehézségei 

- A vírusfertőzés okozta 

veszélyhelyzetben a szülőkkel és a 

társintézményekkel történt hatékony 

együttműködés.  

- A gyógyúszás zavartalanul működött 

egész tanévben. 

- A gyógytestnevelés eszközparkja két 

új, nagyméretű tornapaddal 

gyarapodott. 

- Innovációink: a „Barátkozó találkozó” 

és az ovi előkészítő csoport sikeresen 

valósultak meg a korai fejlesztés 

szakterületen. 

- A tanév közben távozó logopédus 

kolléganő kliensállományának átvétele, a 

gyermekek további ellátásának 

megszervezése. 

- A vírushelyzet miatt nagyon magas volt a 

hiányzások száma, a fejlesztés hatása 

ezáltal több esetben később jelentkezett, a 

fejlődés üteme lassabb volt. 

- A tehetségkoordinátor számára jelentős 

terhelést jelentett a távolság, utazási idő 

hosszúsága. 

- A védettségét igazolni nem tudó szülők a 

tanév első felében nem kísérhették be 
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- Egy gyógypedagógus kolléganő 

érkezett és kezdte meg tevékenységét 

korai fejlesztés és nevelési tanácsadás 

szakterületeken. 

- A logopédiai szűrések és részletes 

logopédiai diagnosztikai vizsgálatok 

határidőn belül megvalósultak. 

- Egy logopédus kolléga távozását 

követően a kliensállomány átvétele a 

szakemberek között gördülékeny volt. 

- A vírushelyzet ellenére is 

zökkenőmentesen folyt az Oktatási 

Hivatal által delegált vizsgálatok 

elvégzése. 

- A tehetséggondozás szakterületen egy 

iskolával bővült a szolgáltatást 

igénylők köre. 

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 a megnövekedett ellátotti 

létszám miatt többszöri órarend 

módosításra volt szükség. 

- A gyógytestnevelés telephelyen a 

tornaterem állaga folyamatosan romlik, a 

szennyvízcsatorna rendszer meghibásodása 

többször működési nehézséget okozott.  

- A betegségek, karantén miatt elmaradt 

foglalkozások pótlása nehézkes volt. 

- A továbbtanulók magas számából adódóan 

jelentős óraszámot érintő szakember 

távollét. 

 

4.8 A tagintézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

A tagintézményi munkatervben az 

Intézményi stratégiai és operatív tervek 

elemei megjelennek, a tanév végi 

beszámoló megállapításai alapján készül a 

következő tanév munkaterve. A 

tervezésben a beszámoló készítésben 

aktívan közreműködik a szakalkalmazotti 

közösség. 

A mérési-értékelési folyamatok fejlesztése, 

eredmények elemzése, tapasztalatok beépítése 

a mindennapos szakmai munkába. 

A szakmai csoportok hatékony működése, 

melyet a csoportok tervei és a belső 

tudásmegosztás biztosít. 

A helyi társadalmi- és közéletben aktívabb 

jelenlét. 

Külső partnerekkel magas színvonalú, 

hatékony kapcsolat fenntartása. 

Humánerőforrás fejlesztése a szükséges 

területeken. 

A szakmai közösség szakképzettsége.  

 

4.9 A 2021/2022. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

Ssz Felsőoktatási intézmény neve Hallgatók szakja Fő 

1. Debreceni Egyetem GYGYK Gyógypedagógia (tanulásban 

akadályozottak pedagógiája 

szakirány) 

3 

2. Eszterházy Károly Katolikus 

Egyetem, Jászberény 

Pszichopedagógia - tanulásban 

akadályozottak pedagógiája 

szakirány 

1 
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VI.4 A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény  

Zsidóné Kádár Terézia 

tagintézmény-igazgató 

 

 

Tagintézmény személyi feltételei a tanév elején 

Szak (kinevezett) Fő 

Gyógypedagógus 3 

Szakszolgálati titkár 1 

Kisegítő dolgozó (takarító) 1 

  

Szak (részmunkaidős, óraadó) Fő 

Gyógypedagógus – óraadó; logopédus- megbízási szerződéssel 4 

Pszichológus – óraadó; - megbízási szerződéssel 3 

Gyógytestnevelő – megbízási szerződéssel 1 

 

Tagintézmény infrastrukturális helyzetének rövid ismertetése 

Tagintézményünk egy fákkal, bokrokkal körülvett udvaron álló épület. A városközpont közelében, 

az autóbusz pályaudvartól kissé távolabb helyezkedik el, ami a kliensek számára megközelíthetőség 

szempontjából néha nehézséget jelent. Az épület régi, de külső-belső állagmegóvással próbáljuk 

esztétikussá, gyermekbaráttá tenni. A mindennapi feladatellátáshoz megfelelő eszközpark áll a 

pedagógusok és a kliensek rendelkezésére. A helyiségek száma a jelenlegi dolgozói létszámunk 

színvonalas szakmai munkavégzéséhez megfelelő. A vizsgálószobák tágasak, a mozgásfejlesztő 

szobában lehetőségünk van kisebb közösségi rendezvények, műhelyfoglalkozások megtartására is. 

 

Tagintézmény nyitvatartási rendje 
Tagintézményünk a törvényi előírásoknak megfelelően folyamatosan működik. Az őszi, téli, tavaszi 

és nyári szünetekben korlátozott szakember létszámmal biztosítjuk a szakszolgálat elérését. 

Hétfő:             7:30-16:00 óráig 

Kedd:             7:30-16:00 óráig 

Szerda:           7:30-16:00 óráig 

Csütörtök:      7:30-16:00 óráig 

Péntek:           7:30-13:30 óráig 

Rendkívüli esetekben a Főigazgató által engedélyezett rend szerint tartunk nyitva.  

 

A tagintézmény helyettesítési rendje 

A Tagintézmény igazgatóját az általa megbízott szakalkalmazott helyettesíti.  

Az ügyviteli alkalmazott távolléte esetén, a feladatokat a tagintézmény-igazgató osztja fel az 

intézmény dolgozói között, figyelembe véve a dolgozók adott területre vonatkozó ismereteit, az 

egyenletes leterheltséget, és a túlterhelés megakadályozását. 

 

I. 

 

1. A tagintézmény tanév során megvalósított feladatai: 

 

1.1 Szakértői bizottsági tevékenység 
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         Ellátást végző szakemberek:  

Balláné Tóth Éva - gyógypedagógus 

Szabó Zoltánné – gyógypedagógus 

Zsidóné Kádár Terézia – gyógypedagógus 

Csíkné Gábli Erika – pszichológus (óraadó) 

Rédainé Kisnémet Nóra - pszichológus (óraadó) 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Éves felülvizsgálati terv elkészítése  Megvalósult tagintézmény-

igazgató,  

adminisztrátor 

2. Szakértői bizottság vizsgálati 

rendjének kialakítása 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató 

3. A beérkezett szakértői vizsgálat iránti 

 kérelmek ütemezése, az  

intézmények értesítése a vizsgálat 

időpontjáról. 

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény-

igazgató,  

adminisztrátor 

4. BTMN diagnózissal rendelkező 

tanulók kontrollvizsgálatának 

lebonyolítása 

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény-

igazgató,  

gyógypedagógusok 

5. Szakértői vizsgálatok elvégzése, 

vélemények készítése, adatrögzítés az 

INYR-ben 

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény-

igazgató,  

szakalkalmazottak 

6. Éves statisztika elkészítése  Megvalósult tagintézmény-

igazgató  

7. Iskolai életmódra való alkalmassági 

vizsgálatok ütemezése, a vizsgálatok 

lebonyolítása az Oktatási Hivatal 

kirendelései alapján 

Megvalósult. tagintézmény-

igazgató, 

szakalkalmazottak 

8.  Tájékoztató levél küldése a következő 

évi kontroll vizsgálatokhoz szükséges 

felterjesztésekről. 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató, 

adminisztrátor 

9. Év végi statisztika elkészítése, éves 

munka értékelése, beszámoló 

készítés. 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató, 

szakalkalmazottak 

10. A beérkezett következő évi kontroll 

vizsgálati kérelmek befogadása, 

rendszerezése. 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató, 

adminisztrátor 

11. Éves felülvizsgálati terv elkészítése  Megvalósult tagintézmény-

igazgató,  

adminisztrátor 

 

1.2 Nevelési tanácsadás  
Ellátást végző szakemberek:  

- Balláné Tóth Éva - gyógypedagógus 

- Szabó Zoltánné – gyógypedagógus 

- Benics Kálmánné Tóth Eszter – pszichológus 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 
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1. A képességfejlesztésben résztvevő  

gyermekek csoportokba szervezése;  

órarendek elkészítése. 

Szülők tájékoztatása szülői értekezlet  

keretében. 

 tagintézmény-

igazgató, szakmai 

helyettes  

gyógypedagóguso

k  

tagintézmény-

igazgató  

 

Megvalósult gyógypedagógusok 

2. Bemeneti mérések elvégzése. 

Képességszintek alapján a fejlesztési  

tervek elkészítése. 

Megvalósult gyógypedagógusok 

3. A terápiás ellátásban részesülő esetek  

beosztása, a fejlesztő foglalkozások  

megkezdése. 

Megvalósult gyógypedagógusok 

4. Adatbázis készítése, szülői nyilatkozatok 

összegyűjtése az esetleges online 

ellátáshoz. 

Megvalósult gyógypedagógusok 

5. Pszichológiai terápiák beosztása, a 

megkezdett esetek folytatása. 

Megvalósult pszichológusok 

6. Kapcsolattartás a prevencióban/terápiában 

részt vevő gyermekek szüleivel és a 

pedagógusokkal. 

Esetmegbeszélések, team-munka, a kliens 

ellátásában érintett kollégával, vagy 

pedagógusokkal, társintézménnyel. 

A megvalósítás 

folyamatos 

 

 

gyógypedagógusok 

pszichológus 

 

7. Dokumentáció és az INYR vezetése. A megvalósítás 

folyamatos 

gyógypedagógusok 

pszichológus 

8. Félévi beszámoló készítése, statisztikai 

adatszolgáltatás. 

Megvalósult gyógypedagógusok 

pszichológus 

9. Intézményi kérésre félévi szülői 

értekezleten való részvétel. 

Megvalósult gyógypedagógusok 

 

10. Részvétel a munkaközösségi 

foglalkozásokon, szakmai team-en a 

kollégák tájékoztatása a hallottakról. 

 

Megvalósult 

 

gyógypedagógusok 

 

11. Év végi mérések, értékelések elkészítése, 

szülők tájékoztatása; beszámoló készítése 

az elvégzett munkáról 

Megvalósult gyógypedagógusok 

 

12. Naplók, INYR-ben csoportok lezárása. Megvalósult gyógypedagógusok 

pszichológus 

 

1.3 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  
          Ellátást végző szakember: 

- Balláné Tóth Éva gyógypedagógus 

- Szabó Zoltánné gyógypedagógus 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A korai fejlesztés feladatellátásának 

szervezése, koordinálása, órarendek 

kialakítása. 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató    

Balláné Tóth Éva 
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2. Státuszmérés, egyéni fejlesztési tervek 

készítése. 

Megvalósult tagintézmény-

igazgató    

Balláné Tóth Éva 

Szabó Zoltánné 

3. Adatbázis készítése, szülői nyilatkozatok 

összegyűjtése az esetleges online 

ellátáshoz. 

Megvalósult Balláné Tóth Éva 

Szabó Zoltánné 

4. Az ellátás megvalósítása. A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény-

igazgató    

5. Kapcsolattartás a szülőkkel, 

társintézményekkel. 

A megvalósítás 

folyamatos 

Balláné Tóth Éva 

Szabó Zoltánné 

6. Napló, dokumentáció és az INYR vezetése. A megvalósítás 

folyamatos 

Balláné Tóth Éva 

Szabó Zoltánné 

7. Részvétel a munkaközösségi 

foglalkozásokon, szakmai team-en a 

kollégák tájékoztatása a hallottakról. 

A megvalósítás 

folyamatos 

Balláné Tóth Éva 

Szabó Zoltánné 

8. Félévi beszámoló készítése, statisztikai 

adatszolgáltatás. 

Megvalósult Balláné Tóth Éva 

Szabó Zoltánné 

9. A 2020/2021. tanévben felülvizsgálatra 

kötelezett gyermekek felülvizsgálatának 

kezdeményezése, szakmai dokumentáció, 

kérelmek elkészítése 

Megvalósult Balláné Tóth Éva 

Szabó Zoltánné 

10. Év végi beszámoló készítése Megvalósult Balláné Tóth Éva 

Szabó Zoltánné 

11. Nyári ellátás megszervezése. A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény-

igazgató    

12. A 2020/2021. tanév zárása.  

Értékelő lapok elkészítése, a fejlesztési 

dokumentáció lezárása. 

A megvalósítás 

folyamatos 

Balláné Tóth Éva 

Szabó Zoltánné 

 

1.4 Logopédiai ellátás  

          Ellátást végző szakemberek 

- Ecsekiné Moldvai Julianna – nyelv és beszédfejlesztő (megbízási szerződéssel) 

- Magyarné Erdei Márta – logopédus (megbízási szerződéssel) 

- Dr. Vörösné Tóth Éva - logopédus (megbízási szerződéssel) 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Szülői értekezlet tartása, szülők 

tájékoztatása a szűrések eredményéről.  

 Megvalósult logopédusok 

2. KOFA - szűrővizsgálatok előkészítése, 

 ütemezése. 

  

 

Megvalósult logopédusok 

tagintézmény-

igazgató 

3. Adatbázis készítése, szülői nyilatkozatok 

összegyűjtése az esetleges online 

ellátáshoz 

Megvalósult logopédusok 

4. Hiányzó Szól-e szűrések befejezése és a 

részletes logopédiai vizsgálatok 

 

Megvalósult 

logopédusok                         
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elvégzése, logopédiai vizsgálati vélemény 

elkészítése, szülők tájékoztatása a 

vizsgálat eredményéről.  

Szűrési adatok feldolgozása. 

5. Csoportalakítás, logopédiai terápiák 

megkezdése az elkészített részletes 

logopédiai vizsgálat alapján.  

 

Megvalósult 

logopédusok 

   6. 3 évesek kötelező szűrővizsgálatának 

lebonyolítása. – 1. ütem 

 

Megvalósult 

logopédusok 

7. Kapcsolattartás a szülőkkel, konzultáció 

biztosítása. 

A megvalósítás 

folyamatos 

logopédusok 

8. Napló, dokumentáció és az INYR 

vezetése. 

A megvalósítás 

folyamatos 

logopédusok 

9. A munkaközösségi foglalkozásokon 

készített emlékeztető alapján tájékozódás 

az elhangzottakról, az információk 

beépítése a szakmai munkába. 

 

A megvalósítás 

folyamatos 

logopédusok 

10. Az ellátásban részesülő gyermekek egyéni 

értékelése, dokumentálása az INYR-ben. 

 

Megvalósult 

logopédusok 

11. Félévi beszámoló készítése, statisztikai 

adatszolgáltatás. 

 

Megvalósult 

logopédusok 

12. 3 évesek kötelező szűrővizsgálatának 

lebonyolítása. – 2. ütem 

 

Megvalósult 

logopédusok 

13. Az augusztus 31-ig 5. életévüket betöltő 

gyermekek szűrővizsgálatának – Szól-e? 

előkészítése, adatok bekérése az ellátási 

körzetünkbe tartozó nevelési 

intézményektől. 

 

 

Megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

14. A 2021/2022. tanévre vonatkozó Szól-e? 

szűrővizsgálatok megkezdése. 

 

Megvalósult 

logopédusok 

15. Év végi beszámoló készítése. A 

2021/2022. tanév munkájának értékelése. 

Megvalósult logopédusok 

16. Év végi értékelés, a dokumentáció 

lezárása.  

 

Megvalósult 

logopédusok 

17. Az ellátásban részesülő gyermekek egyéni 

értékelése, dokumentálása az INYR-ben. 

 

Megvalósult 

logopédusok 

 

1.5 Gyógytestnevelés  

Ellátást végző szakember:  

Sághy Judit – gyógytestnevelő (megbízási szerződéssel) 

Ssz. Feladat Határidő* Felelős 

1. A szűrővizsgálatok eredményei alapján csoport- 

alakítás. Órarend és tornaterem beosztásának  

egyeztetése az oktatási intézményben. 

Megvalósult gyógytestnevelő 

2. Adatbázis készítése, szülői nyilatkozatok 

összegyűjtése az esetleges online ellátáshoz 

Megvalósult gyógytestnevelő 

3. Napló, dokumentáció és az INYR vezetése. Megvalósult gyógytestnevelő 

4. A munkaközösségi foglalkozásokon készített 

emlékeztető alapján tájékozódás az 

Megvalósult gyógytestnevelő 
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elhangzottakról, az információk beépítése a 

szakmai munkába. 

5. Félévi beszámoló készítése, statisztikai 

adatszolgáltatás 

Megvalósult gyógytestnevelő 

6. Év végi beszámoló készítése. Megvalósult gyógytestnevelő 

7. Év végi értékelés, a dokumentáció lezárása. Megvalósult gyógytestnevelő 

 

1.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása   

          Ellátást végző szakember 

    Varga Mária – gyógypedagógus, tehetségfejlesztő tanár (óraadó) 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Kapcsolatfelvétel az oktatási intézményekkel. Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

tagintézmény-

igazgató    

2. Információ, adatgyűjtés, programok megismerése 

a járás intézményeiben. 

Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

3. Az intézményi igények begyűjtése, összegzése. Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

4. Tehetségszűrés előkészítése Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

5. Tehetségszűrés szervezése az 5. évfolyamokon, 

illetve más évfolyamokon az igényeknek 

megfelelően. 

Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

6. Tehetségszűrés indítása, szervezése Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

7. Tehetségszűrés  

Kérdőívek, tesztek értékelése, elemzése 

Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

8. A szűrési eredmények alapján 

tehetségazonosításra irányítás. 

Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

9. Tanácsadás szülőknek – igény szerint Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

10. Konzultációs lehetőség biztosítása 

pedagógusoknak – igény szerint 

Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

11. Dokumentáció, INYR vezetése Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

12. Félévi beszámoló elkészítése, a tapasztalatok 

összegzése 

Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

13. Szakmai és szakmaközi kommunikáció Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

14. A Nemzeti Tehetségügyi Adatbázis, a Nemzeti 

Tehetség Program pályázati kiírásainak 

figyelemmel kísérése. Kapcsolattartás a 

MATEHETSZ-el (hírlevél, előadásokon való 

részvétel, honlapon való tájékozódás) 

Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

15. Önismereti csoport tartása igény szerint  Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

16. Kimeneti mérések végzése – igény szerint Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 
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17. A tehetségfejlesztő műhelyek látogatása, vezetőik 

számára konzultációs lehetőség biztosítása 

Nem volt 

igény  

tehetségkoordi-

nátor 

18. Tehetségazonosítás. Szakvélemény elkészítése. Nem volt 

igény 

tehetségkoordi-

nátor 

19. Szakmai anyagok, kiadványok tanulmányozása Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

20. Év végi beszámoló elkészítése, tapasztalatok, 

eredmények összegzése. 

Javaslatok a következő tanévhez. 

Megvalósult tehetségkoordi-

nátor 

 

1.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja         

Tagintézményünkben nem történik ellátás ezen a szakterületen. 

 

II. 

 

1.7 Általános szakszolgálati feladatok  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. 
   

 

 

 

 

Augusztus 

- munkaterv elkészítése 

- BTMN kontroll vizsgálatok 

ütemezése 

- eszközök ellenőrzése, dekoráció 

készítés 

- kapcsolatfelvétel az ellátási 

körzetünkbe tartozó nevelési-

oktatási intézményekkel 

- dokumentációk lezárása 

- INYR lezárása (szükség szerint) 

- megbízási szerződéssel dolgozó kollégákkal 

óraszámok egyeztetése, a szerződéskötéshez 

szükséges személyes adatok bekérése 

 

 

 

 

 

Megvalósult  

tagintézmény-

igazgató 

 

 

 

szakalkalmazottak 

 

 tagintézmény- 

igazgató 

 

 

 

 

 

Szeptember 

Alakuló tanévnyitó értekezlet: 

munkaterv ismertetése és az éves 

önértékelési terv elfogadása; órarendek 

összeállítása, véglegesítése;  

ellátás megszervezése; adminisztrációs 

tudnivalók 

- munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás 

- tűzriadó 

- Óvodai szülői értekezletek tartása 

(prevenciós csoportokban) – igény 

szerint 

- órarend szerinti foglalkozások 

beindítása 

- fejlesztési tervek készítése 

- pszichológiai terápiák, pedagógiai 

- fejlesztések beindítása 

 

 

 

 

 

Megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

 

 

 

 

 

 

szakalkalmazottak  

tagintézmény- 

igazgató 
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Október 

- KIR statisztika készítése 

- BTMN kontroll vizsgálatok 

szervezése az ütemtervnek 

megfelelően 

- a beérkező alapvizsgálatok 

folyamatos beosztása 

Megvalósult  

 

A 

megvalósítás 

folyamatos. 

 

 

 tagintézmény-     

igazgató 

 

November - hospitálás fejlesztő órákon, 

terápiákon 

- naplók, adminisztráció ellenőrzése 

- -INYR vezetésének ellenőrzése 

- team megbeszélések 

 

Megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

 

 

December - félévi zárás előkészítése 

- statisztika, beszámolók 

- dekoráció aktualizálása 

 

Megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

Január - félévi beszámoló készítése 

- félévi értekezlet 

- szakfeladatonkénti félévi statisztika 

készítése 

- félévi munka ellenőrzése, 

összegzése a 

- beszámolók alapján 

- órarendek aktualizálása,  

- iskolaérettségi vizsgálatok 

előkészítése 

- adminisztráció ellenőrzése 

- -INYR vezetésének ellenőrzése 

- munkaterv időarányos 

teljesítésének ellenőrzése 

- éves szabadságok előzetes 

tervezése 

 

 

 

 

 

 

Megvalósult 

 

 

tagintézmény-

igazgató 

 

 

szakalkalmazottak 

 

 

 

 

 

 

 

Február 

- szakmai dokumentációk, naplók, 

adminisztráció ellenőrzése 

- team megbeszélések 

- hospitálás fejlesztéseken, 

terápiákon 

- INYR vezetésének ellenőrzése 

- iskolaérettségi vizsgálatok 

beosztása, ütemezése, azok 

szervezése külső helyszíneken 

 

 

Megvalósult  

 

 

tagintézmény- 

igazgató 

 

Március - intézmények kiértesítése a 

2022/2023. tanév felülvizsgálati 

felterjesztésekről 

- igény szerint részvétel iskolai nyílt 

napokon, vagy óvodai 

beiskolázással kapcsolatos 

megbeszéléseken, szülői 

értekezleteken 

 

 

Megvalósult  

tagintézmény- 

igazgató 

 

 

Április 

- szakmai dokumentációk, naplók, 

adminisztráció ellenőrzése 

 

 

tagintézmény- 

igazgató 
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- hospitálás fejlesztéseken, 

terápiákon 

- INYR vezetésének ellenőrzése 

- szakvélemények ellenőrzése 

Megvalósult  

 

 

Május 

- szakmai dokumentációk, naplók, 

adminisztráció ellenőrzése 

- team megbeszélések 

- hospitálás fejlesztő órákon, 

terápiákon 

- INYR vezetésének ellenőrzése 

- szakvélemények ellenőrzése 

- szakmai kirándulás szervezése 

- nyári szabadságok előzetes 

tervezése 

- nyári vizsgálati rend tervezése 

- logopédiai szűrések lebonyolítása 

 

 

 

Megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

 

 

 

 

szakalkalmazottak 

gyógypedagógu-

sok 

 

 

 

 

 

Június 

- Tanév végi értekezlet  

- év végi statisztika készítése 

szakterületenként 

- éves beszámoló elkészítése,  

- szabadságolás, nyári munkarend 

- megtervezése, beosztás elkészítése 

- dokumentáció rendezése 

- adminisztratív feladatok 

lebonyolítása 

- nyári vizsgálati rend kialakítása, 

behívások elkészítése 

- a terápiákon részt vett gyerekek 

fejlődésének értékelése 

- nyári munkarend kialakítása 

- nyári tábor szervezése 

- konzultáció a szülőkkel, óvónőkkel 

- év végi értékelés, 

- logopédiai szűrések lebonyolítása 

- Pedagógus nap 

- a 2022/2023. tanév munkatervének 

előkészítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megvalósult  

tagintézmény- 

igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szakalkalmazottak 

 

 

 

 

Július - folyamatos nyitvatartás biztosítása 

- dokumentációk rendezése 

- INYR ellenőrzése 

- beérkezett BTMN kontrollkérő 

lapok 

- összesítése, hiánypótlások bekérése 

A 

megvalósítás 

folyamatos. 

tagintézmény-

igazgató 

szakalkalmazottak 

 

 

 

Augusztus 

- folyamatos nyitvatartás biztosítása 

- a következő tanév előkészületei 

- államigazgatási vizsgálati eljárások 

indítása szükség szerint 

- fejlesztő foglalkozások a nyitva 

tartó óvodákban 

 

 

 

A 

megvalósítás 

folyamatos. 

 

 

tagintézmény- 

igazgató 

szakalkalmazottak 
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- tanácsadás, lehetőség szerinti 

ellátásba vétel a szakszolgálat 

segítségét kérőknek 

- következő tanév feladatainak, 

szakmai munkájának tervezése 

 

1.8 Heti értekezletek, megbeszélések megvalósítása  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. - Tagintézményi tanévnyitó értekezlet, 

munkaterv elfogadása 

Megvalósult  tagintézmény- 

igazgató 

2. - Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése 

- Munkaszervezéssel és a 

tanévindítással kapcsolatos 

feladatok, órarend megbeszélése 

- A szakértői bizottsági tevékenység 

protokolljának áttekintése; vizsgálati 

anyagok rendszerezése 

- A KOFA szűrővizsgálat előkészítése 

Megvalósult tagintézmény- 

igazgató 

3. - Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése 

- A nevelési tanácsadás szakmai 

dokumentációjának áttekintése 

- Szűrések, terápiák tapasztalatainak 

megbeszélése. 

- Szakmai műhelyfoglalkozás 

előkészítése, szervezési feladatok – 

Téma: Járási szakértői bizottsági 

vizsgálatok, vizsgálati kérelmek 

- Statisztikai adatszolgáltatás 

előkészítése 

 

 

 

Megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

 

gyógypedagógusok 

4. - Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése 

- A korai ellátásban részesülő 

gyerekek mozgásfejlesztésének 

tapasztalatai – szakmai kerekasztal a 

Karcagi Tagintézmény 

szakembereivel – program 

előkészítése, szervezési feladatok 

- „Mikulásváró” előzetes szervezési 

feladatai 

 

 

 

Megvalósult 

 tagintézmény-

igazgató 

 

gyógypedagógusok 

5. - Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése 

- IÉV vizsgálati protokoll áttekintése 

- KOFA szűrések előkészítése 

- Karácsonyi ünnepséggel kapcsolatos 

szervezési feladatok megbeszélése 

 

 

Megvalósult 

 

 tagintézmény-

igazgató 

 

6. - Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése 
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- Félévi munka értékelése; 

eredmények, nehézségek 

- Iskolaérettségi vizsgálatok 

előkészítése 

- Szülői fórum a korai ellátás, 

gondozás lehetőségeiről program 

előkészítése, szervezési feladatai 

 

Megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

 

7. - Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése 

- Szakszolgálatok hete 

rendezvényeinek előkészítése 

- Szervezési feladatok 

 

 

Megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

 

gyógypedagógusok 

8. - Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése 

- „Keltegető” – tavaszi kézműves 

délután óvodásoknak program 

előkésztése 

- Szakszolgálatok hete 

rendezvényeinek szervezése 

 

 

Megvalósult 

tagintézmény-

igazgató 

 

gyógypedagógusok 

9. - Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése 

- „Beszéljünk közös nyelvet!” 

ágazatközi regionális konferencia 

szervezési feladatai 

- Szakszolgálatok hete rendezvé-

nyeinek szervezési feladatai 

 

 

Megvalósult 

 tagintézmény-

igazgató 

 

gyógypedagógusok 

10. - Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése 

- Szól-e? szűrések előkészítése 

- Prevencióban részesülők kimeneti 

mérésének előkészítése, értékelése 

- Éves munka szorgalmi időszakának 

zárása 

 

 

Megvalósult 

 tagintézmény-

igazgató, 

gyógypedagógusok 

11. Tanévzárás, beszámolók,  

nyári munkavégzés szervezése. 

A 2022/2023. tanév munkatervének 

előkészítése 

 

Megvalósult 

tagintézmény-

igazgató, 

gyógypedagógusok 

 

1.10 Továbbképzések, tanfolyamok  

Ssz. Szakember neve Továbbképzés 

megnevezése 

Továbbképzés helyszíne 

1. Balláné Tóth Éva Pedagógusok felkészítése a 

minősítésre 

Szolnoki POK szervezésében online 

2. Balláné Tóth Éva Gyermekút projekt záró 

rendezvény (2022.05.19.) 

Semmelweis Egyetem, Elméleti 

Orvostudományi Központ, 1096 

Budapest, Thaly Kálmán u. 39. 

(A szabadon választható 2 nap 

terhére.) 
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1.11 Saját műhelymunkák a 2021/2022. tanévben szülők, pedagógusok részére  

Ssz A műhelyfoglalkozás témája Idő 

pontja 

Részt-

vevők 

száma 

Felelőse 

1. Szakmai műhelyfoglalkozás a járás 

intézményvezetőinek – Téma: Járási 

szakértői bizottsági vizsgálatok, 

vizsgálati kérelmek 

2021.10.13. 8 fő Zsidóné 

Kádár Terézia 

2. A korai ellátásban részesülő gyerekek 

mozgásfejlesztésének tapasztalatai – 

szakmai kerekasztal a Karcagi 

Tagintézmény szakembereivel 

 

2021.11.29. 5 fő Balláné Tóth Éva 

Szabó Zoltánné 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

3. „Mikulásváró” a korai fejlesztésben 

részesülő gyerekekkel és szüleikkel  

2021.12.06. 10 fő Balláné Tóth Éva 

4. „Keltegető” – tavaszi kézműves 

délután óvodásoknak 

 

2022.03.30. 6 fő Balláné Tóth Éva 

Szabó Zoltánné 

 

1.12 Vezetői belső ellenőrzések  

Ssz. Ellenőrzött munkatárs neve Időpont Ellenőrzést végző 

vezető 

1. Hatályos szakértői vélemények feltöltése az 

INYR-ben 

2021.09.22. Zsidóné Kádár Terézia 

2. Varga Mária – Tehetséggondozás -INYR 2021.11.09. Zsidóné Kádár Terézia 

3. Balláné Tóth Éva –Nevelési tanácsadás; Korai 

fejlesztés- INYR 

2021.11.18. Zsidóné Kádár Terézia 

4. Szabó Zoltánné –Nevelési tanácsadás; Korai 

fejlesztés- INYR 

2021.11.19. Zsidóné Kádár Terézia 

5. Hatályos szakértői vélemények feltöltése az 

INYR-ben 

2021.11.19. Zsidóné Kádár Terézia 

6. Benics Kálmánné- Nevelési Tanácsadás-

INYR 

2021.11.19. Zsidóné Kádár Terézia 

7. Sághy Judit – Gyógytestnevelés-INYR 2021.11.22. Zsidóné Kádár Terézia 

8. Ecsekiné Moldvai Julianna –Logopédia- 

INYR 

2021.11.22. Zsidóné Kádár Terézia 

9. Magyarné Erdei Márta – Logopédia- INYR 2021.11.22. Zsidóné Kádár Terézia 

10. Dr. Vörösné Tóth Éva –Logopédia- INYR 2021.11.22. Zsidóné Kádár Terézia 

11. INYR ellenőrzés korrekció alapján 2022.01.24. Zsidóné Kádár Terézia 

12. Balláné Tóth Éva -SZB tevékenység -

hospitálás 

2022.01.28. Zsidóné Kádár Terézia 

13. Szabó Zoltánné -SZB tevékenység hospitálás 2022.01.28. Zsidóné Kádár Terézia 

14. INYR-OH vizsgálatok rögzítése 2022.03.02. Zsidóné Kádár Terézia 

15. Balláné Tóth Éva -SZB tevékenység 

hospitálás 

2022.03.04. Zsidóné Kádár Terézia 

16. Balláné Tóth Éva- Nev.tanácsadás hospitálás 2022.03.24 Zsidóné Kádár Terézia 

17. Szabó Zoltánné - Nev.tanácsadás hospitálás 2022.03.23. Zsidóné Kádár Terézia 

18. Varga Mária – Tehetséggondozás -INYR 2022.04.04. Zsidóné Kádár Terézia 

19. Sághy Judit – Gyógytestnevelés-INYR 2022.04.04. Zsidóné Kádár Terézia 
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20. Benics Kálmánné- Nevelési Tanácsadás-

INYR 

2022.04.07. Zsidóné Kádár Terézia 

21. Ecsekiné Moldvai Julianna –Logopédia- 

INYR 

2022.04.07. Zsidóné Kádár Terézia 

22. Magyarné Erdei Márta – Logopédia- INYR 2022.04.07. Zsidóné Kádár Terézia 

23. Dr. Vörösné Tóth Éva –Logopédia- INYR 2022.04.07. Zsidóné Kádár Terézia 

24. Balláné Tóth Éva –Nevelési tanácsadás; Korai 

fejlesztés- INYR 

2022.04.20. Zsidóné Kádár Terézia 

25. Szabó Zoltánné –Nevelési tanácsadás; Korai 

fejlesztés- INYR 

2022.04.20. Zsidóné Kádár Terézia 

26. Balláné Tóth Éva – Korai fejlesztés hospitálás 2022.04.27. Zsidóné Kádár Terézia 

27. Szabó Zoltánné  – Korai fejlesztés hospitálás 2022.05.04. Zsidóné Kádár Terézia 

 

1.13 A tagintézmény igazgató tanév során folyamatos végzett ellenőrzési feladatai  

Ssz. Ellenőrzött terület Időpont Ellenőrzést végző 

vezető 

1. Munkaterv időarányos teljesítése és az 

ütemezett feladatok megvalósulása 

Megvalósult Zsidóné  

Kádár Terézia 

2. Munkarend, órarendek pontos betartása Megvalósult Zsidóné  

Kádár Terézia 

3. Esetforgalom, kötelező órák teljesítésének 

ellenőrzése. Megbízási szerződéssel dolgozó 

munkatársak óraszámainak, munka-

igazolásainak ellenőrzése 

Megvalósult Zsidóné  

Kádár Terézia 

4. INYR vezetése - Szakterületenként havonta, 

teljes körű ellenőrzés tanévenként két 

alkalommal. 

Megvalósult Zsidóné  

Kádár Terézia 

5. Ügyviteli, adminisztrátori tevékenységek 

ellenőrzése 

Megvalósult Zsidóné  

Kádár Terézia 

6. Takarítás, higiénés szabályok betartásának; 

tisztítószerek szabályos tárolásának 

ellenőrzése 

Megvalósult Zsidóné  

Kádár Terézia 

7. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások 

betartása   

Megvalósult Zsidóné  

Kádár Terézia 

8. Az épület állagának, a használt berendezések 

működésének figyelemmel kísérése, az 

elvégzett javítások ellenőrzése 

Megvalósult Zsidóné  

Kádár Terézia 

 

1.14 Az intézkedési terv megvalósítása az éves intézményi önértékelés eredményei alapján  

Fejleszthető területek Megvalósított 

intézkedések 

Az intézkedések észlelhető 

eredményei 

III. Az intézményben folyó 

pedagógiai munkával 

összefüggő eredmények 

A mérési mutatók elemzése, 

értékelése, a kapott 

eredmények alapján a mérési, 

értékelési folyamatok 

fejlesztése. 

A kapott mérési 

eredmények elemzését 

követően a fejlesztési 

lehetőségek 

meghatározása, majd 

beépítése a tervező 

munkába eredményeink 

javítása érdekében. 

A mérési mutatók elemzése és a 

fejlesztési lehetőség 

meghatározása alapján, az idei 

tanévben javultak a mérési 

eredmények. 
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V. Az intézmény külső 

kapcsolatai területén: 

Az intézmény fokozottabb 

jelenléte a különböző 

társadalmi, szakmai 

szervezetek munkájában és a 

helyi közéletben. 

Rendezvényeink által 

ismertebbé tesszük a 

szakszolgálatunkban 

folyó munkát. 

Eleget teszünk a helyi 

közéleti meghívásoknak 

és keressük a 

kapcsolatokat a 

különböző szakmai 

szervezetekkel. 

A helyi közéleti meghívásoknak 

lehetőségeink szerint eleget 

tettünk. Részvételünkkel 

igyekeztünk az érdeklődők 

számára ismertté tenni a 

szakszolgálatban folyó munkát 

és szakembereinket.  

VI. A pedagógiai működés 

feltételei területén: 

A szakalkalmazotti létszám 

bővítése, megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező 

szakember alkalmazása a 

hiányterületekre (logopédus, 

pszichológus, 

tehetségfejlesztő tanár). 

Saját kapcsolatrend-

szerünk felhasználásával 

és a Fenntartó által 

meghirdetett álláshelyek 

biztosításával törekszünk 

a hiányzó szakemberek 

pótlására. 

 

 

Az idei tanév végén saját 

kapcsolatrendszerünk 

felhasználásával sikerült egy 

szakembert alkalmaznunk. 

          

1.15 A tagintézmény eredményesség-mérésének eredményei  

 

Kunhegyes korai fejlesztés: 6 fő. Ebből -0 %; +100% A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 0 0 5 1 

% 0 0 0 83,3 16,6 

 

Kunhegyes logopédia: 79 fő. Ebből -3,8%; +96,2% A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 3 25 32 19 

% 0 3,8 31,6 40,5 24 

 

Kunhegyes nevelési tanácsadás: 125 fő. Ebből -3,2%; +96,8% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 4 20 60 41 

% 0 3,2 16 48 32,8 

 

Kunhegyes gyógytestnevelés: 12 fő. Ebből -16,66 %; +83,33% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 1 1 6 0 4 

% 8,33 8,33 50 0 33,33 
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Kunhegyes szakértői bizottsági tevékenység: 12 db. Ebből -0 %; +100% A mért eredmények 

alapján intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem készült el Elkészült 

Fő 0 12 

% 0 100 

 

A vezetői célzott fejlesztő munka hatására a szakterületi eredmények minden területen javulást 

mutatnak, a szakértői vélemények a törvényi előírásoknak megfelelően határidőre elkészülnek. 

Az összesített eredményesség mérés alapján a paraméterek teljesültek, az értékek pozitív 

eredményt mutatnak, a szakterületeken beavatkozás, intézkedés nem szükséges. 

 

1.16 A tagintézmény partneri elégedettség-mérésének eredménye 

 

A tanulók elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 
A szakember 

bizalmas, nyugodt, 

kölcsönös 

elfogadáson alapuló 

légkört alakított ki. 

A szakember 

igyekezett felkelteni 

és fenntartani az 

érdeklődésemet. 

A foglalkozások 

során a 

visszajelzések 

egyértelműek, 

érthetők voltak. 

A foglalkozásokon a 

problémámnak, 

helyzetemnek 

megfelelő 

segítségnyújtást 

kaptam. 

A foglalkozások 

segítettek abban, 

hogy a mindennapi 

élethelyzetekben 

képes legyek tovább 

fejlődni. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 
 

 

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 
Mennyire elégedettek 

az adott szakszolgálati 

tagintézményben 

végzett nevelési 

tanácsadás 

szakterülettel 

kapcsolatos 

tájékoztatással, 

információáramlással? 

Mennyire ítélik 

hasznosnak a nevelési 

tanácsadásban 

részesült gyermekek 

fejlődése 

szempontjából a kapott 

segítséget? 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Gyermekközpontúság 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Problémakezelés, 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, gyors, 

hasznos, innovatív) 

3,86 3,86 4,00 4,00 4,00 

 

0,00

2,00

4,00

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
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A szülők elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 
Gyermekem szakszolgálati 

ellátásáról megfelelően 

részletes és érthető 

tájékoztatást kaptam. 

Gyermekem fejlődése 

szempontjából hasznosnak 

bizonyult a kapott 

segítség. 

A pedagógiai 

szakszolgálat munkatársai 

szükség esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, 

gyermekorvos, 

családgondozó, 

gyermekpszichiáter stb.) 

konzultálnak, segítséget 

kérnek gyermekem 

érdekében. 

A szakember igény esetén 

elérhető, kérdéseimre 

válaszol, problémáimat 

meg lehet vele beszélni. 

3,90 3,91 3,90 3,91 

 

 
 

Szülők elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 
Megfelelő 

tájékoztatást kaptam 

a logopédiai 

szolgáltatásokról. 

Tájékoztatást 

kaptam a 

gyermekem részére 

nyújtott logopédiai 

ellátásról. 

A szakember igény 

esetén elérhető, 

kérdéseimre 

válaszol, segít. 

A foglalkozások 

hozzájárulnak a 

gyermekem 

fejlődéséhez. 

Megfelelő segítséget 

kapok 

gyermekemmel való 

otthoni 

gyakorláshoz. 

3,93 3,91 3,94 3,94 3,91 

 

 
     

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

3,90 3,91 3,90 3,91

2,00

3,00

4,00

3,93 3,91 3,94 3,94 3,91
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A 

szakszolgálat 

szakemberein

ek szemlélete, 

tevékenységei 

gyermekközp

ontúak. 

A 

foglalkozások 

hozzájárulnak 

a gyermek 

fejlődéséhez. 

A gyermekek 

szívesen 

vesznek részt 

a 

foglalkozáson. 

Intézményünk 

megfelelő 

útmutatást kap 

a 

szakembertől 

a gyermek 

problémájána

k 

A szakember 

törekszik a 

szülőkkel való 

együttműködé

sre. 

A szakember 

igény esetén 

elérhető, 

kérdésekre 

válaszol, 

segít. 

Megfelelő a 

tájékoztatás a 

szakszolgálat 

által nyújtott 

szolgáltatások

ról. 

4,00 4,00 4,00 3,80 3,80 4,00 4,00 

 

 
 

Szülők elégedettség-mérésének eredményei korai fejlesztés terén 
Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátására 

vonatkozóan 

részletes és érthető 

tájékoztatást kaptam. 

A szakszolgálat 

felszereltsége és 

komfortja megfelel 

az igényeinknek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai szükség 

esetén más 

szakemberekkel 

konzultálnak, 

segítséget kérnek 

gyermekem 

érdekében. 

A szakember 

szülőkkel való 

kommunikációja 

érthető, 

együttműködésre 

való törekvés 

jellemzi. 

A fejlesztő 

szakember 

értékelése, 

visszajelzései 

rendszeresek, 

aktuálisak és 

segítők. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 
 

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei korai fejlesztés terén 
Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás 

Partnerközpontú 

szemlélet 

Gyermekközpon-

túság 

Problémakezelés 

(szociális 

érzékenység, 

segítőkészség) és 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, szakszerű, 

hasznos) 

Adott gyermek 

szakszolgálati 

ellátásával 

kapcsolatos 

tájékoztatás 

3,71 3,86 4,00 4,00 4,00 

4,00 4,00 4,00
3,80 3,80

4,00 4,00

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
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A tagintézményi elégedettségmérés elért eredményeinek elemzése, értékelése  

  

Korai fejlesztés terén az ágazatközi szakmai együttműködés kérdőíveinek eredménye alapján 

erősségeink közé tartozik: a gyermekközpontúság, a szakmai segítségnyújtás és az adott 

gyermek ellátásával kapcsolatos tájékoztatás, ami maximális pontszámot kapott (4). 

Alacsonyabb értékek a partnerközpontú szemlélet (3,86) és a kapcsolattartás (3,71) terén 

mutathatók ki. A szülői kérdőíveket a tagintézményben korai fejlesztés keretében ellátott összes 

szülő (6) kitöltötte, melynek eredménye alapján a kapott szolgáltatással maximálisan 

elégedettek. 

Logopédiai ellátás terén az intézményi kérdőív eredményeinek átlagos értéke: 3,94. Az átlagnál 

alacsonyabb érték (3,8) két területen –szakember útmutatása, szülői együttműködés- 

tapasztalható, melynek okai abban kereshetők, hogy a megbízási szerződéssel dolgozó 

szakemberek csak korlátozott óraszámban tudják végezni az ellátást, ezért kevesebb idő jut az 

intézmény dolgozóinak tájékoztatására, illetve a szülőkkel való együttműködésre, amit a 

vírushelyzet is jelentősen befolyásolt az idei tanévben. 

A szülői kérdőív összesített eredményeinek átlagos értéke: 3,92. A két alacsonyabb értéket 

kapott terület – tájékoztatás a logopédiai ellátásról, segítség az otthoni gyakorláshoz- 

eredményét jelentősen befolyásolja, hogy az óvodák többségébe a vírushelyzet miatt nem 

járhatnak be a szülők, illetve a foglalkozások délelőttönként zajlanak. Ezért a logopédusok nem 

tudnak találkozni a szülőkkel, a kapcsolattartás a gyakorló füzeteken keresztül, illetve az év 

elején tartott tájékoztató szülői értekezleteken valósul meg.  

Nevelési tanácsadás terén a tanulói és szülői kérdőívet kitöltők válaszai alapján a kapott 

szolgáltatással elégedettek. Az intézményi kérdőívet 7 partnerintézmény töltötte ki. Az egyes 

szempontokra adott átlagos értékelés alapján többnyire elégedettek a Kunhegyesi 

Tagintézmény munkájával. Erősségek közé sorolható a gyermekközpontúság, a 

problémakezelés, a kapcsolattartás. Alacsonyabb értéket (3,86) mutat az információáramlás és 

a kapott segítség hasznossága. 

 

Az összesített partneri elégedettség mérés alapján a paraméterek teljesültek, az értékek pozitív 

eredményt mutatnak, a területen beavatkozás, intézkedés nem szükséges. 

 

1.17 A „Korai Fejlesztés Évének” megvalósult programjai   

 

Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja, 

résztvevők száma 

Felelőse(i) 

1. Nyílt foglalkozások a 

korai ellátás 

szakterületen 

2022. április 20. szülők- 5 fő Balláné Tóth 

Éva 

Szabó Zoltánné 

2. „Beszéljünk közös 

nyelvet!” ágazatközi 

regionális 

2022. május 30. Szülők, gyermekor-

vosok, védőnők, 

pedagógusok, 

szervezés: 

Karcagi 

Tagintézmény 

3,71

3,86

4,00 4,00 4,00
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konferencia - 

Autizmus 

témakörben a 

Karcagi és a 

Tiszafüredi 

Tagintézményekkel 

közös szervezésben 

gyógypedagógusok 

pszichológusok, 

konduktorok, 

szociális ágazat 

szakemberei. 

Jelenléti ív szerint. 

 

Balláné Tóth 

Éva 

Szabó Zoltánné 

Zsidóné Kádár 

Terézia 

 

1.18 Együttműködés Évének megvalósult programjai  

Ssz Program 

időpontja 

Az együttműködési 

program területe, 

témája 

Fogadott 

tagintézmény 

A program 

eredménye 

1. 2021.  

november 26. 

A korai ellátásban 

részesülő gyerekek 

mozgásfejlesztésének 

tapasztalatai – szakmai 

kerekasztal 

Karcagi 

Tagintézmény 

(online) 

A műhelyfoglal-

kozás kapcsán 

megosztott jó 

gyakorlatok, 

szakmai tanácsok 

nagyban segítik 

mindennapi 

munkánkat és 

támogatják a két 

tagintézmény 

közötti további 

együttműködést. 

2. 2022.  

május 02. 

A logopédia szerepe a 

korai fejlesztésben 

látogatás 

Törökszentmiklósi 

Tagintézmény 

Fegyverneki 

Telephelyére 

A korai fejlesztés és 

a logopédia közös 

kapcsolódási 

pontjain keresztül 

esetmegbeszélések 

kapcsán hasznos 

szakmai 

ismeretekkel 

gazdagodtunk. 

 

1.19 A tagintézmény környezetvédelmi, környezettudatosságot, fenntarthatóságot célzó, a 

tanév során megvalósított intézkedései  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Intézkedés 

felelőse 

1. Villany lekapcsolása, ha 

nem tartózkodunk a 

helységben 

takarékoskodás az 

árammal 

kevesebb 

villanyszámla 

tagintézmény-

igazgató 

2. Készülékek 

áramtalanítása (stand-by 

üzemmódból) 

takarékoskodás az 

árammal 

kevesebb 

villanyszámla 

tagintézmény-

igazgató 

3. Meglévő izzók cseréje 

lehetőség szerint 

energiatakarékos 

izzókra (folyamatosan) 

takarékoskodás az 

árammal 

kevesebb 

villanyszámla 

tagintézmény-

igazgató 
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4. Nyitvatartási időn kívül 

a fűtés csökkentése 

takarékoskodás a 

gázzal 

kevesebb 

gázszámla 

takarító 

5. Lehetőség szerint 

utántöltő csomagolású 

tisztítószerek rendelése 

környezetvédelem kevesebb 

hulladék 

tagintézmény-

igazgató 

6. Veszélyes hulladékok 

elkülönített gyűjtése 

környezetvédelem környezetvédelem takarító 

7. Dokumentumok 

elektronikus megőrzése 

nyomtatás helyett 

környezetvédelem kevesebb 

papírfelhasználás 

szakalkalmazottak 

titkár 

8. Sózás helyett 

környezetbarát 

csúszásmentesítés 

környezetvédelem környezetvédelem takarító 

 

1.20 A tagintézmény munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatai a tanév során  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Munkavédelmi 

felelős 

Igazgató 

 

1. Éves tűz- és 

balesetvédelmi 

oktatás. 

A munkavál-

lalók felkészíté-

se a baleset-

mentes munka-

végzése 

Rendelkezzen 

minden 

dolgozó a 

munka-, tűz- és 

balesetvédelmi 

szabályok 

ismeretével, 

szükség esetén 

tudja ezeket 

alkalmazni. 

Tóth Ildikó Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

2. A tanév folyamán 

érkező új dolgozó, 

vagy hosszabb 

táppénz után 

munkába álló 

kolléga tűz és 

munkavédelmi 

oktatása. 

A munkavál-

lalók 

felkészítése a 

balesetmentes 

munkavégzésre 

Rendelkezzen 

minden 

dolgozó a 

munka-, tűz- és 

balesetvédelmi 

szabályok 

ismeretével, 

szükség esetén 

tudja ezeket 

alkalmazni. 

Tóth Ildikó Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

3. Tűzriadó tartása. Minden 

dolgozó ismerje 

meg tűzriadó 

esetén 

alkalmazandó 

teendőket 

Tűzriadó esetén 

alkalmazandó 

szabályok 

ismerete. 

Tóth Ildikó Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

4. Tűzoltó készülék 

ellenőrzése, 

tűzoltó készülék 

üzemeltetési napló 

vezetése. 

A tűzoltó 

készülék 

karbantartása 

Használata 

esetén a 

készülék 

működőképes 

legyen. 

Tóth Ildikó Zsidóné 

Kádár 

Terézia 
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5. Elektromos és a 

takarító által 

használt eszközök 

ellenőrzése. 

Balesetek 

megelőzése 

Balesetmentes 

munkavégzés. 

Tóth Ildikó Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

6. Falra szerelt 

fejlesztő eszközök 

rögzítésének 

ellenőrzése. 

Baleset 

megelőzése 

Balesetmentes 

munkavégzés. 

Tóth Ildikó Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

7. Menekülő 

útvonalak 

ellenőrzése, 

jelzőtáblák, 

jelzések 

kihelyezése. 

 Egyértelmű 

jelzések 

kihelyezése 

Menekülő 

útvonalak 

biztosítása. 

Tóth Ildikó Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

8. Használati 

eszközök, 

csatlakozások, 

dugaljzatok 

ellenőrzése. 

Balesetek 

megelőzése 

Balesetmentes 

munkavégzés. 

Tóth Ildikó Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

 

2. Egyéb: 

2.1 A tagintézmény belső kapcsolatai  

Együttműködés: 

- a Szolnoki Tankerületi Központtal 

- JNSZPSZ Főigazgatósága, Székhelyintézmény és Tagintézményeivel 

- JNSZMPSZ Tiszafüredi és Karcagi Tagintézménnyel (közös rendezvények) 

- JNSZMPSZ Tiszafüredi, Törökszentmiklósi Tagintézmény, Fegyverneki Telephellyel   

- (óraadó szakemberek) 

- JNSZMPSZ munkaközösségeivel  

 

2.2 A tagintézmény külső kapcsolatai  

- Kunhegyes járás oktatási intézményei (bölcsődék, óvodák, iskolák, középiskola) 

- Kunhegyes járás Gyermekjóléti Szolgálatai, Védőnői Szolgálatok, Gyermekorvosok 

- Kunhegyes Város Önkormányzata 

- Karcagi Tankerületi Központ 

 

2.3 A tagintézmény egyéb, a tanév során megvalósított szakmai feladatai  

Tagintézményünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek foglalkozásán, az alábbi beosztás szerint: 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag* 

Nevelési tanácsadás Szabó Zoltánné Balláné Tóth Éva 

Logopédia - Zsidóné Kádár Terézia 

Szakértői bizottsági tevékenység Szabó Zoltánné Zsidóné Kádár Terézia 

Korai fejlesztés Balláné Tóth Éva 
 

Tehetséggondozás  Zsidóné Kádár Terézia 
 

IÖM Zsidóné Kádár Terézia 
 

 

2.4 Tagintézményi saját innovációk  
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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. 

 

2.5 Tagintézményi eseménynaptár 

Ssz. Tevékenység, program megnevezése Határidő Résztvevők 

célcsoportja és 

létszáma 

1. Tagintézményi tanévnyitó értekezlet, 

munkaterv elfogadása 

Megvalósult Szakalkalmazottak 

3 fő 

2. Tagintézményi közösségi program – 

szakmai nap 

Megvalósult Főállású dolgozók 

6 fő 

3. Szakmai műhelyfoglalkozás a járás 

intézményvezetőinek – Téma: Járási 

szakértői bizottsági vizsgálatok, vizsgálati 

kérelmek 

Megvalósult Intézményvezetők, 

fejlesztő- és 

gyógypedagógusok 

8 fő 

4. A korai ellátásban részesülő gyerekek 

mozgásfejlesztésének tapasztalatai – 

szakmai kerekasztal a Karcagi 

Tagintézmény szakembereivel 

Megvalósult Szakalkalmazottak 

5 fő 

5. „Mikulásváró” a korai fejlesztésben 

részesülő gyerekekkel és szüleikkel 

Megvalósult Gyerekek, szülők 

10 fő 

6. Évzáró munkaértekezlet, karácsonyi 

ünnepség  

–  szakmai nap 

Megvalósult Főállású dolgozók 

6 fő 

7. Félévi értekezlet Megvalósult Szakalkalmazottak 

3 fő 

8. Szülői fórum a korai ellátás, gondozás 

lehetőségeiről - a 27. szakmai kiadvány 

ajánlásával 

(EFOP 3.1.6. projekt fenntartása) 

A Covid miatt 

nem valósult 

meg. 

- 

9. Nyílt foglalkozások a korai ellátás 

szakterületeken  

Megvalósult Szülők - 5 fő 

10. „Keltegető” – tavaszi kézműves délután 

óvodásoknak 

Megvalósult Prevenciós 

ellátásban részesülő 

óvodások - 6 fő 

11. „Beszéljünk közös nyelvet!” ágazatközi 

regionális konferencia - autizmus 

témakörben a Karcagi és a Tiszafüredi 

Tagintézményekkel közös szervezésben 

Megvalósult Szülők, 

gyermekorvosok, 

védőnők, 

pedagógusok, 

gyógypedagógusok 

pszichológusok, 

konduktorok, 

szociális ágazat 

szakemberei. - 

Jelenléti ív szerint 

12. A logopédia szerepe a korai fejlesztésben 

látogatás a Törökszentmiklósi 

Tagintézmény Fegyverneki Telephelyére 

Megvalósult Szakalkalmazottak 

8 fő 
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13. Tagintézményi közösségi program, 

szakmai kirándulás  

– szakmai nap 

Megvalósult Főállású dolgozók 

5 fő 

14. Tagintézményi tanévzáró, pedagógus nap Megvalósult Főállású dolgozók 

5 fő 

15. Képességfejlesztő tábor óvodásoknak  

(EFOP 3.1.6. projekt fenntartása) 

Megvalósult Prevenciós 

ellátásban részesülő 

óvodások 6 fő 

  

2.6 A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai 

Félévkor: 

Kiemelkedő területek:  

Főigazgatói ellenőrzés 

- Az óraszám összesítő táblák vezetése igényes és pontos. A tagintézmény-igazgató 

minden tervezési, szervezési és megvalósítási feladatának eleget tett, munkatársai szintén. 

A tagintézményben megtapasztalt működési gyakorlat megfelelő. 

- Főigazgató-helyettesi ellenőrzés:  

- Az átnézett vizsgálati dokumentációban jelentős hiba és hiányosság nem található, a 

szakértői vélemények elkészítése pontos, átlátható, a szakmai protokollnak és a formai 

követelményeknek megfelelő. Korrekciót nem igényel. 

- A szakfeladatok ellátása, a szakemberek tevékenysége rendszeresen dokumentált, az 

INYR-szabályzatnak megfelel, naprakész, precíz. Korrekcióra, vezetői intézkedésre 

nincs szükség. 

         Fejlesztendő területek: 

Főigazgatói ellenőrzés 

- Külön odafigyelést az óraszámok feltöltése igényel, mely mindig az utolsó hét mínusz 

óráinak pótlására koncentráljon. 

Év végén:  

Kiemelkedő területek:  

Főigazgatói ellenőrzés 

- A tagintézmény vezetője a tervezési, szervezési és megvalósítás- ellenőrzési feladatának 

eleget tett, munkatársai szintén, a tagintézményben megtapasztalt működési és ellenőrzési 

gyakorlat megfelelő. 

- A vezető a dokumentációs kötelezettségének a félév során kimagaslóan eleget tett minden 

vizsgált területen.  

- Főigazgató-helyettesi ellenőrzés:  

- Az átnézett vizsgálati dokumentációban jelentős hiba és hiányosság nem található, a 

szakértői vélemények elkészítése pontos, átlátható, a szakmai protokollnak és a formai 

követelményeknek megfelelő. Korrekciót nem igényel. 

- A feladatellátás folyamata, tevékenységei a dokumentumokból jól követhetőek, az ellátás 

szakszerű. A feladatellátás INYR-adminisztráció a szabályzatnak megfelelően vezetett, 

korrekt, naprakész, a vezető által rendszeresen ellenőrzött. Korrekcióra nincs szükség. 

- A vizsgálatokat a szakemberek adminisztrálták, a csatolmányokat a megfelelő helyre és 

formátumban feltöltötték, a vizsgálat eredményeit rögzítik. Az adminisztráció precíz, 

teljes körű. 

         Fejlesztendő területek: 

- Az óraszám összesítő táblákat a szakemberek és a vezető minden heti összesítésnél írja 

alá, a havi összesítettet lássák el körbélyegzővel! 

 

III. 
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3. Szakterületi beszámoló: 

3.1 Korai fejlesztés 

Korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 6 fő 

Tanácsadásba vont: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén 

Kunhegyes járásban minden gyermek számára biztosítani tudjuk az ellátást. A szülők a 

kialakult jó kapcsolat alapján törekszenek arra, hogy gyermekeikkel rendszeresen részt 

vegyenek a foglalkozásokon, partnerként együttműködnek tagintézményünk szakembereivel. 

Klienseink közül 3 fő óvodáztatása kezdődik meg a következő tanévtől. 

Az ellátásban nehézséget jelent egy kliens esetében a magas óraszám (heti 5 óra) miatt a 

fejlesztés megszervezése. A gyermek gyakran beteg és a szülők sem törekednek az 

együttműködésre.  

3.2 Logopédiai ellátás 

Logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 79 fő 

Tanácsadásba vont: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

  

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén 

A szakemberek sikerként élték meg, hogy egész évben jelenléti oktatással tudták megvalósítani 

a logopédiai foglalkozásokat. A kunhegyesi gyerekek ellátása a szakszolgálat épületében 

történik, ahová a szülők hozták gyermekeiket, így a logopédus személyesen is találkozhatott 

velük. Ez az ellátási forma segítette a fejlesztés folyamatában a szülők partnerré válását. Az 

óvodákba kiszervezett fejlesztés során az óvónők szívesen veszik a szakemberek javaslatait, 

gyakran kérnek segítséget, tanácsot.  

 A vírushelyzet miatt a szülők nem mehettek be az óvoda épületébe, ami nehezítette a velük 

való kapcsolattartást. Nehézséget jelent a családokban használatos igénytelen beszédstílus, 

beszédpélda, ami hátráltató tényező. A járás egyik óvodájában a rengeteg óvodai program 

hátrányosan befolyásolja az órarend szerinti munkát, gyakran kell átszervezni és a gyerekeket 

is nehezebb így feladathelyzetbe hozni. A szakember hiány nehezíti a megfelelő feladatellátást. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 125 fő, 

Tanácsadásba vont: 24 fő 

Ellátatlan, várólistás: 6 fő 

Lemorzsolódott: 4 fő 

Ebből pszichológiai gondozás: 24 fő, lemorzsolódott: 4 fő 

  Ebből gyógypedagógiai ellátás: 101 fő, lemorzsolódott: 0 fő 

         Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 0 fő, lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén 

A pszichológus és a gyógypedagógusok is egyaránt sikerként élik meg 

partnerintézményeinkkel a színvonalas együttműködést. A prevencióban részesülő óvodás korú 

gyerekek képességei pozitív irányban fejlődtek, nőtt azoknak a száma, akiknek lényegesen 

javult év végére az állapota, vagy, akár tünetmentessé vált. A kunhegyesi tagóvodákba járó 

gyerekek szülei aktívabban bekapcsolódnak a szakszolgálattal való együttműködésbe, az 
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óvónőkkel konstruktívabb, eredményesebb közös munkát értünk el. A pszichológus kolléga 

hasznos szupervíziós lehetőségnek tartja a tapasztaltakról, hipotézisekről, a közösen vitt 

esetekről folytatott informális beszélgetést, valamint azokat a beszélgetéseket, amik a tervezett, 

szükséges intervenciós lépések útjába gördített akadályokról folynak – ilyenkor megoszlik és 

intézményi szinten lesz vállalható a döntés felelőssége, új nézőpontok vonódnak egy-egy 

elemző gondolkodási folyamatba, döntés előkészítésbe. 

Az ellátásban nehézséget jelent, ha az óvoda nem jelzi előre a fejlesztést módosító helyi 

programokat, elfoglaltságokat. A pszichológiai tanácsadás során szintén nehézséget jelent, 

hogy az időpontokat gyakran elfelejtik lemondani a szülők, ami nehezíti a hatékony 

munkaszervezést. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 39 fő (szűrés) 

Ellátatlan, várólistás: 0 fő 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 23 fő 

Ellátatlan, várólistás: 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

Tehetségkoordinációba vont intézmény:1, pedagógus:8,  

tehetségkoordinációs konzultációk száma: 25 

  

Sikerek és nehézségek a tehetség-azonosítás, - gondozás és – koordináció terén 

A szakember sikeresnek ítélte meg a tehetségszűrésben és gondozásban résztvevő intézmény 

vezetőinek és a szűrésben/gondozásban résztvevő gyermekek osztályfőnökeinek rugalmas, 

segítő hozzáállását a szűrések és a foglalkozások megszervezésében és kivitelezésében, 

valamint azt is, hogy a szűrések eredményei alapján a tanulókról alkotott kép nagy részben 

megegyezik a pedagógusok tapasztalataival. Az intézmény segítette a tehetségszűrésbe és 

gondozásba bevont gyerekek szüleivel való kapcsolattartást, akiknek a kedvező hozzáállása 

szintén pozitívum.  

Nehézséget okozott néhány szülő gyermeke teljesítményével kapcsolatos érdektelensége, mely 

egyes esetben a további folyamatokat gátolta pl.: azonosítás. 

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma: 188, ebből aktuális állapot:82, felülvizsgálat: 78;  

várólistás:1, nem jelent meg: 7 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 28  

Fellebbezések száma a tanév során: 0 

 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén  

A kevés szakember ellenére a vizsgálatok és a szakértői vélemények elkészítésénél be tudjuk 

tartani a törvény által előírt határidőket. A járás partnerintézményeiben dolgozó 

szakemberekkel kialakított jó szakmai kapcsolat segíti a behívások hatékonyságát és a 

vizsgálatokon való megjelenést. Sikeres a szakembereink közötti szakmai konzultáció, team 

munka, ami hatékonyan segíti a kliensek érdekeit szolgáló legjobb döntés meghozatalát. A 

magas számban érkezett Oktatási Hivatal által kirendelt beiskolázással kapcsolatos vizsgálatok, 

rugalmas átszervezéssel, jó ütemezéssel sikeresen lezajlottak.  

Nehézséget jelent a sok első osztályos tanuló időben korai felterjesztése, illetve a 3 évnél 

fiatalabb gyermekek komplex vizsgálata, amiben kevés gyakorlattal rendelkezünk. A megfelelő 

tájékoztatás ellenére még mindig sok a hiányosan kitöltött vizsgálati kérelem, illetve az egy 

intézményből összegyűjtött, egyszerre érkező több kérelem, ami kapacitás hiány miatt 

megnehezíti a törvény által előírt vizsgálati behívás határidőinek betartását. 
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3.6 Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 12 fő 

Ellátatlan 0 fő 

Lemorzsolódott: 2 fő 

 

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén  

A gyógytestnevelő sikerként élte meg, hogy a gyógytestnevelés órák az idei tanévben nem 

digitálisan zajlottak. A hibajavítás így folyamatos és hatékony volt, valamint nagyobb szerepet 

kapott a differenciálás és az egyéni feladatok végzése. A tanulók rendszeresen részt vettek az 

órákon, keveset hiányoztak. A munka így hatékony volt, a prevenció és a tanulók fejlődése 

megvalósult. 

Nehézséget jelentett a tornaterem túlterheltsége mellett a tanulók túlterheltsége is. Nehéz volt 

olyan időpontot találni az óráknak, amely minden tanulónak megfelelő. Az érdemi munka 

mellett megterhelő az adminisztráció is, az INYR és a Kréta napló vezetése. 

 

3.7 A 2021/2022. tanév összesítő adatai 

 

 Szakszolgálati terület 

 

Kontaktban 

ellátottak létszám 

(fő) 

Korai fejlesztés 6 

Logopédia ellátás 79 

Nevelési tanácsadás 125 

Tehetséggondozás 62 

Gyógytestnevelés 12 

Óvoda-és  iskolapszich. - 

 
 SZB vizsgálatok száma 188 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 

IÉV Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül, állapot 

változás miatt 

kezdeményezett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-mény) 

 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

 

Dokumentum 

elemzés 

alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

 

 

 

Összesen 

Fő 28 82 27 0 78 17 188 

 *IÉV= OH által kirendelt szakértői vizsgálat. 
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4. Egyéb tevékenységek: 

4.1 Tagintézményi programok az EFOP 3.1.6 fenntartására  
Ssz

. 

Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Rendezvény 

célcsoportja 

Megva 

lósítók 

Résztve 

vők  

száma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Képességfejlesz-

tő tábor 

óvodásoknak  

 

2022. 

06.20-

06.24. 

Prevencióban 

részesülő 

óvodások 

Balláné 

Tóth Éva 

Szabó 

Zoltánné 

 

 

6 fő 

A hét során a 

„Nyár” témakört 

tematikusan 

felépített 

tevékenységekkel 

dolgozták fel 

változatos 

feladatokkal. 

 

- A szakértői vizsgálatoknál alkalmazásra kerültek a vizsgálóeljárások, diagnosztikus 

eszközök (WPPSI-IV, SEED, BAYLEY,)  

- A pályázat keretében beszerzett fejlesztőeszközöket a szakemberek a prevenciós 

foglalkozásokon rendszeresen használják.  

- A tehetségszűrés során a „Hátrányos helyzetű tanulók tehetségének felismerése” című 

kiadványt használta a szakember.  

 

4.2 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2021/2022. tanévben 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztve-

vők 

felsoro-

lása 

Rendezvény haszna 

 

1. Család- és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat - 

Szakmaközi 

tanácskozás 

2021. 

szeptember 8. 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

A Jelzőrendszer működésének 

áttekintése, kérdések, problémák 

megbeszélése. 

2. Jászberényi 

Tagintézmény- 

2021.  

október 12. 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

Tagintézményi belső 

együttműködés. 

0

100

200

6

79

125

62

12 0

188

A tanév összesítő adatai
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épületátadó 

ünnepség   

3. 1956. október 23-a 

tiszteletére városi 

megemlékezés és 

koszorúzás 

2021.  

október 22. 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

Városi ünnepség- A tagintézmény 

fokozottabb jelenléte a helyi 

közéletben. 

4. Esetkezelés 

keretében végzett 

szociális 

segítőmunka- 

online workshop 

2022.  

január 27. 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

Szolgáltatói kerekasztal 

konferencia. 

5. Nemzeti Pedagógus 

Kar – Fejlesztő-, 

konduktori és 

gyógypedagógiai 

tagozat online 

szakmai 

konferencia 

2022.  

február 14. 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

Szakmai tapasztalatszerzés, új 

információk.  

6. Éves 

gyermekvédelmi 

tanácskozás- 

jelzőrendszeri 

konferencia, 

Abádszalók 

2022.  

február 15. 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

A Jelzőrendszer működésének 

áttekintése, kérdések, problémák 

megbeszélése. 

7. Éves 

gyermekvédelmi 

tanácskozás- online 

jelzőrendszeri 

konferencia, 

Kunhegyes 

2022. 

 február 17. 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

 A Jelzőrendszer működésének 

áttekintése, kérdések, problémák 

megbeszélése. 

8. A kunhegyesi 

felújított bölcsőde 

épület ünnepélyes 

átadása 

2022.  

február 24. 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

A tagintézmény fokozottabb 

jelenléte a helyi közéletben. 

9. Olvasástanítás 

fonomimikával, 

komplex elvű 

fonomimika 

2022.  

május 5. 

Szabó 

Zoltánné 

Szakmai tapasztalatszerzés, új 

információk.  

10. „Segítő jelenlét 

születéstől a 

szakképzésig a 

Kunhegyesi 

járásban” 

elnevezésű projekt 

Járási Fejlesztési 

Fórum és 

Szolgáltatói 

Kerekasztal - 

Tiszabura 

2022.  

május 10. 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

Szolgáltatói kerekasztal 

konferencia. A Jelzőrendszer 

működésének áttekintése, 

kérdések, problémák 

megbeszélése. 
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11. Gyermekút projekt 

záró rendezvénye- 

Budapest 

2022.  

május 19. 

Balláné 

Tóth Éva 

A pályázat összegzése,  

szakmai megerősítés. 

12. Járási Fejlesztési 

fórum és 

szolgáltatói 

kerekasztal záró 

rendezvénye-

Kunhegyes 

2022. 

 május 20. 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

A pályázat összegzése,  

szakmai megerősítés. 

13. Védőnői 

munkaértekezlet-

Karcag 

2022.  

június 1. 

Zsidóné 

Kádár 

Terézia 

A tagintézmény fokozottabb 

jelenléte a helyi közéletben. 

14. Városi Pedagógus 

nap 

2022.  

június 2. 

minden 

dolgozó 

A tagintézmény fokozottabb 

jelenléte a helyi közéletben. 

 

4.3 Tagintézmény továbbtanulói a 2021/2022. tanévben  
          Az idei tanévben nem volt továbbtanuló kolléga tagintézményünkben. 

 

4.4 A Tagintézményből a 2021/2022. tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 

         Az idei tanévben távozó szakember tagintézményünkben nem volt. 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Czupp Ilona Eszter óvodapedagógus, 

szakvizsgázott pedagógus 

gyógypedagógus hallgató 

2022. augusztus 9. 

 

4.5 Sikeres minősítő vizsga és eljárás a tanév során, a tagintézményben 

Ssz Minősítő 

vizsgán/eljárásban 

részt vevő 

szakember neve 

A minősítés 

időpontja 

Célfokozat S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Balláné Tóth Éva 2022. 03.24. Pedagógus II. S 

 

4.6 A tagintézmény együttműködései 

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Abádszalóki Gyermekjóléti Szolgálat együttműködési megállapodás 

Kunhegyesi Gyermekjóléti Szolgálat együttműködési megállapodás 

 

4.7 A tagintézmény 2021/2022. tanév sikerei és nehézségei 

Tagintézmény tanévi sikerei Tagintézmény tanévi nehézségei 

- a tanév során lezajlott főigazgatósági 

ellenőrzések működéssel, 

dokumentálással és óraszám 

teljesítéssel, munkaszervezéssel 

kapcsolatos pozitív megállapításai 

- az eredményesség és a partneri 

elégedettség mérés paramétereinek 

teljesítése 

- a szakemberek leterheltsége, egy-egy 

szakember 3 területen 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 
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- eredményes, színvonalas szakmai 

munka 

- team munkában való tartalmas 

együttműködés 

- összetartó kollektíva, a szakemberek 

problémamegoldó készsége, 

munkabírása  

- partnerintézményeinkkel, 

pedagógusokkal, vezetőkkel kialakított 

jó kapcsolat  

- a kliensekkel, a szülőkkel kialakult aktív 

együttműködés és a tőlük kapott pozitív 

visszajelzések 

- az Oktatási Hivatal által kirendelt 

vizsgálatok határidőre történő elvégzése 

- az elégedettségi és az eredményesség 

mérések eredményei 

- sikeres minősítési eljárás megvalósítása 

- a tagintézményekkel való eredményes 

együttműködés 

- aktív részvétel a munkaközösségek 

munkájában, kontakt és online 

megvalósulás formájában is 

- a többletkötelezettség vállalás terhére 

szervezett és a közösségi programok 

- egymás kölcsönös segítése, jó 

munkahelyi légkör 

- a korais ellátás évközbeni bővülése miatt az 

órarend többszöri korrigálása 

- a szakszolgálati titkár távozása miatti 

átállás, a betanulással járó nehézségek 

- a vezető hosszabb táppénze miatt a 

zökkenőmentes ellátás biztosítása 

- az e-posta akadozó működése, ami az 

adminisztrációs munkát nehezíti 

 

 

4.8  A tagintézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

I. Pedagógiai folyamatok területén 

A stratégiai tervek elemei összhangban vannak 

és megjelennek az intézményi 

dokumentumokban, így az éves munkatervben 

is. A szakalkalmazottak részt vesznek a 

tervezésben és a megvalósításban, tervező 

munkájuk és a megvalósulás dokumentumai 

koherensek.  

 

III. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

A kliensek állapotváltozásának adatai és a 

teljesítmény eredményességét igazoló mutatók 

dokumentáltak, azok elemzésre kerülnek. A 

kapott eredmények alapján a fejlesztési 

területek meghatározása megtörténik. A 

szakemberek mindennapi munkájuk során 

építenek a kliensek visszajelzéseire, 

lehetőségeikhez mérten alkalmazkodnak 

igényeikhez. 

A mérési mutatók elemzése, értékelése, a 

kapott eredmények alapján a mérési, 

értékelési folyamatok fejlesztése. 

IV. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció területén 
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A tagintézményben szervezett keretek között 

zajló, rendszeres kommunikáció folyik, mely 

biztosítja a munkatársak számára a mindennapi 

munkát segítő hatékony információáramlást. 

 

V. Az intézmény külső kapcsolatai területén 

A tagintézmény partneri kapcsolatai a 

munkatervben meghatározott célokkal 

összehangoltak. Külső partnereinkkel folytatott 

kapcsolatainkat rendszeresen ápoljuk és 

törekszünk a hatékony együttműködésre. 

Az intézmény fokozottabb jelenléte a 

különböző társadalmi, szakmai szervezetek 

munkájában és a helyi közéletben. 

 

VI. A pedagógiai működés feltételei területén 

A tagintézmény alkalmazotti közösségének 

munkájára, együttműködésére a belső 

igényesség, hatékonyság, valamint a tanulási, 

fejlődési lehetőségek kihasználása jellemző. A 

szakalkalmazottak végzettsége, szakkép-

zettsége megfelel a szakterületi ellátás 

feltételeinek és az intézmény deklarált 

céljainak. 

A szakalkalmazotti létszám bővítése, 

megfelelő szakképzettséggel rendelkező 

szakember alkalmazása a hiányterületekre 

(logopédus, pszichológus, tehetségfejlesztő 

tanár). 

 

 

 

4.9 A 2021/2022. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

  Az idei tanévben nem volt főiskolai hallgató tagintézményünkben. 

 

 

VI.5 A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény  

Imréné Cselóczki Andrea 

tagintézmény-igazgató 

 

 

Tagintézmény személyi feltételei a tanév elején 

Szak (kinevezett) Fő 

Gyógypedagógus 3 

Pszichológus  1 

Szakszolgálati titkár   1 

  

Szak (részmunkaidős, óraadó) Fő 

Gyógytestnevelő   2 

Kisegítő dolgozó   1 

 

Tagintézmény infrastrukturális helyzetének rövid ismertetése 

A Kunszentmártoni Tagintézmény Kunszentmárton város központjában, a gimnázium épületének 

egyik földszinti szárnyában helyezkedik el. Jól megközelíthető, akadálymentesített.  

 

Tagintézmény nyitvatartási rendje: 

Hétfő:             7.30 – 16.30 

Kedd:             7.30 – 16.00 

Szerda:           7.30 – 16.00 
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Csütörtök:      7.30 – 16.00 

Péntek:           7.30 – 13.00 

                

A tagintézmény helyettesítési rendje: 

A tagintézmény-igazgatót távolléte esetén a tagintézményigazgató-helyettes helyettesíti. 

 

I. 

 

1. A tagintézmény tanév során megvalósított feladatai: 

 

1.1 Szakértői bizottsági tevékenység 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

2. A kontrollvizsgálatok szervezése A megvalósítás 

folyamatos 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

3. Alap-, illetve kiegészítő vizsgálatok 

beosztása 

A megvalósítás 

folyamatos 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

4. Szakterületi team: szakértői 

vélemények sablonjainak áttekintése, 

Folyamatok leírásának 

kézikönyvének áttekintése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

5. Vizsgáló helyiségek felszerelésének 

leltárellenőrzése 

Megvalósult minden, vizsgálatban 

résztvevő munkatárs 

6. Szakértői vélemények elkészítése A megvalósítás 

folyamatos 

a vizsgálatban 

résztvevő kollégák 

7. Szakértői vélemények ellenőrzése A megvalósítás 

folyamatos 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

8. Szakértői vélemények postázása A megvalósítás 

folyamatos 

Gácsiné Árvai 

Boglárka 

9. Az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség 

megállapítását célzó vizsgálatokkal 

kapcsolatban az érintett intézmények 

tájékoztatása 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

10. Félévi beszámoló elkészítése Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

11. Az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség 

megállapítását célzó vizsgálatokkal 

kapcsolatos 

kérelmek áttekintése, hiánypótlásokra 

az 

anyagok bekérése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

12. Év végi beszámoló elkészítése Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

13. Felülvizsgálati terv elkészítése Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 
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1.2 Nevelési tanácsadás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A beérkező pszichés esetek 

ütemezése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

2.  Bemeneti mérések ütemezése Megvalósult Kovács Dóra 

3.  Terápiák biztosítása, pszichológiai 

vizsgálatok végzése, pszichológiai 

szakvélemény készítése 

Megvalósult Kovács Dóra  

4.  Adminisztráció, INYR vezetése folyamatos Kovács Dóra  

5.  Tanácsadás szülőknek, 

pedagógusoknak, más 

szakembereknek igény szerint 

A megvalósítás 

folyamatos 

Kovács Dóra  

6.  A kiemelten tehetséges gyermekek, 

tanulók gondozása igény szerint (a 

meghatározott órakeretben) 

Megvalósult Fejes Nikoletta  

7.  Félévi beszámoló elkészítése Megvalósult Kovács Dóra  

8.  Belső esetmegbeszélés A megvalósítás 

folyamatos 

Kovács Dóra  

9.  Nevelési tanácsadás szakmai 

munkaközösségi foglalkozáson való 

részvétel, kollégák tájékoztatása az 

aktualitásokról 

Megvalósult Kovács Dóra 

10.  Év végi beszámoló elkészítése INYR 

lezárása, gyermekek értékelése 

Megvalósult Kovács Dóra  

 

1.3 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Órarendek elkészítése Megvalósult Deli Gabriella 

2. Bemeneti mérések elvégzése Megvalósult Deli Gabriella 

3. Folyamatos ellátás szervezése, biztosítása A megvalósítás 

folyamatos 

minden korai 

fejlesztésben 

dolgozó 

szakember 

4. Naplók vezetése, adminisztráció, INYR A megvalósítás 

folyamatos 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

5. Szakértői vélemények érvényességének 

felülvizsgálata 

Megvalósult Deli Gabriella 

6. Kimeneti mérések elvégzése Megvalósult Deli Gabriella 

7. Félévi beszámoló elkészítése Megvalósult Deli Gabriella 

8. Korai fejlesztett gyermekek értékelésének 

elkészítése 

Megvalósult Deli Gabriella 

9. Év végi beszámoló elkészítése Megvalósult Deli Gabriella 

 

1.4 Logopédiai ellátás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

  1. Logopédiai szűrések vizsgálatok, 

logopédiai csoportok kialakítása 

Megvalósult Gál Nóra 

Szabó Mihály 

Balázsné 
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  2. Logopédiai szakvélemény készítése Megvalósult Gál Nóra 

Szabó Mihály 

Balázsné 

  3. Logopédiai fejlesztő foglalkozások Megvalósult Gál Nóra 

Szabó Mihály 

Balázsné 

  4. Naplók vezetése, adatszolgáltatás, INYR Megvalósult Gál Nóra 

Szabó Mihály 

Balázsné 

  5. Munkaközösségi foglalkozásokon aktív 

részvétel  

Megvalósult Gál Nóra 

  6. Félévi beszámoló elkészítése Megvalósult Gál Nóra 

Szabó Mihály 

Balázsné 

  7. Év végi beszámoló elkészítése 

 

Megvalósult Gál Nóra 

Szabó Mihály 

Balázsné 

 

1.5 Gyógytestnevelés  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A gyógytestnevelési csoportok kialakítása, 

naplónyitás 

Megvalósult gyógytestnevelők, 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

2. Szakterületi team: INYR vezetéssel kapcsolatos 

tudnivalók megosztása megbízással dolgozó 

gyógytestnevelőkkel 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

3. Bemeneti mérések elvégzése Megvalósult gyógytestnevelők 

4. Dokumentáció készítése  

(gyógytestnevelési napló, beérkező kliens 

dokumentációjának áttekintése, heti létszám 

jelzése;  

E-napló, INYR vezetése, rész-statisztika, 

beszámoló; munkaidő nyilvántartás). 

A tanulók hiányzásainak (heti), érdemjegyeinek 

(havi) összesítése, megküldése az oktatási 

intézményeknek. 

 

Megvalósult gyógytestnevelők 

5. Félévi mérés, 

értékelés, összesítések  

Megvalósult gyógytestnevelők 

6. A következő nevelési évre 

vonatkozó beutalók bekérése. Változások 

jelentése, az ellátás, a dokumentációk lezárása. 

Megvalósult gyógytestnevelők 

7. A dokumentáció és az INYR 

vezetésének ellenőrzése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

8. Tanév végi mérés, értékelés, összesítések Megvalósult gyógytestnevelők 

9. A dokumentáció lezárása Megvalósult gyógytestnevelők 

 

1.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 
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1. Kapcsolatfelvétel a járás köznevelési 

intézményeivel, tájékoztatás szűrési lehetőségről. 

Megvalósult Fejes Nikoletta 

2 Beérkezett kérelmek ütemezése Megvalósult Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

3 Szűrővizsgálatok végzése Megvalósult Fejes Nikoletta 

4. Tanácsadás intézményeknek Megvalósult Fejes Nikoletta 

5. Félévi beszámoló elkészítése Megvalósult Fejes Nikoletta 

6. Munkaközösségi foglalkozásokon való megjelenés Megvalósult Fejes Nikoletta 

7. Év végi beszámoló elkészítése Megvalósult Fejes Nikoletta 

 

II. 

 

1.7 Általános szakszolgálati feladatok 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Munkaterv elkészítése Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

2. Tagintézményi évnyitó értekezlet tartása, 

munkarendek, ügyeleti rend beosztása 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

3. Tűz- és munkavédelmi oktatás helyi 

sajátosságainak megbeszélése. 

Megvalósult Ghyczy Tamás 

4. Jogszabályi háttér áttekintése, módosítások 

követése 

Megvalósult minden 

szakalkalmazott 

5. Órarendek elkészítése, terembeosztás 

elkészítése 

Megvalósult minden 

szakalkalmazott 

 6. Nyomtatványok felülvizsgálata Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

8. Önértékelési, tanfelügyeleti és minősítési 

folyamatok előkészítése, a menetrend 

beosztása 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

9. Az intézmény partnerei igényeinek 

feltérképezése, beépítése a munkába 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

10. TEAM ülések Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

11. Behívások ütemezése A megvalósítás 

folyamatos 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 
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12. Szakértői és szakterületi vélemények 

ellenőrzése 

A megvalósítás 

folyamatos 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

13. Félévi beszámolók összesítésével a beszámoló 

elkészítése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

14. Kötelező kontrollvizsgálatokhoz jellemzés 

kiküldése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

15. Év végi mérések elvégzése, értékelése, 

beszámolók összesítése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

 

1.8 Heti értekezletek, megbeszélések megvalósítása 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1.  Tagintézményi tanévnyitó értekezlet 

Munkaszervezési feladatok, tűz- és 

balesetvédelmi feladatok helyi szinten 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

2.  Órarendek egyeztetése, folyamatok 

leírásának átismétlése tevékenységi 

területenként 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

3.  Dokumentumok egyeztetése, 

önértékelési feladatok megbeszélése. 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

4.  Tagintézményi tájékoztató az ellátott 

intézmények vezetői számára 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

5.  Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése; statisztikai 

adatszolgáltatás előkészítése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

6.  Szűrések tapasztalatainak megbeszélése, 

KOFA szűréssel kapcsolatos 

tapasztalatok; szabadságok és ügyelet 

szervezése az őszi szünetre 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

7.  Bemeneti mérések tapasztalatainak 

megbeszélése; Korai fejlesztés éve 

programok megbeszélése, szervezése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

8.  Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése; 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

9.  INYR vezetéssel kapcsolatos 

tapasztalatok, kérdések megbeszélése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 
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10.  Mikulásváró rendezvény előkészítése; 

esetmegbeszélések; szabadságok 

szervezése a téli szünetre 

. Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

11.  Iskolakészültségi vizsgálattal 

kapcsolatos tájékoztató az ellátott 

óvodák vezetői számára 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

12.  Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése; 

Karácsonyváró rendezvény  

Megvalósul Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

13.  Karácsonyváró rendezvény Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

14.  Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése; 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

15.  Iskolakészültségi vizsgálatok 

előkészítése, 

ütemezése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

16.  Félévi beszámolók előkészítése Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

17.  Esetmegbeszélések Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

18.  Félévi munka értékelése, sikerek-

nehézségek 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

19.  Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése; 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

20.  Iskolakészültségi vizsgálatok 

tapasztalatai 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

21.  Korais munkaközösség fogadásának 

szervezési feladatai 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

22.  Aktuális szervezési feladatok, 

problémák megbeszélése 

Megvalósult 

 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

23.  Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése; korai 

munkaközösség fogadásának 

előkészületei 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

 

24.  Együtt lenni jó – találkozó a korai 

ellátásban részesülő szülők és 

gyermekeik számára 

Megvalósult Deli Gabriella 

 

25.  Szabadságok szervezése a tavaszi 

szünetre; éves szabadságterv átbeszélése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

26.  Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése; 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 
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27.  Látogatás a Csongrádi Szakszolgálathoz Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

28.  Esetmegbeszélés; nyári szabadságok és 

ügyelet szervezése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

29.  Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése; 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

30.  Szól-e? szűrések előkészítése Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

31.  Kimeneti mérések előkészítése Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

32.  Esetmegbeszélés; aktuális feladatok, 

problémák felvetése-megbeszélése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

33.  Éves munka szorgalmi időszakának 

zárása; eredményességmérés 

előkészítése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

34.  Igazgatótanácsi értekezleten 

elhangzottak ismertetése; 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

35.  Tanévzárás, nyári munkarend 

megbeszélése, beszámolók elkészítése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

 

1.9 Továbbképzések, tanfolyamok  

Ssz. Szakember neve Továbbképzés 

megnevezése 

Továbbképzés helyszíne 

1. Gál Nóra GMP diagnosztika Bárczi Gusztáv Általános Iskola 1082 

Budapest, Üllői út 76. 

 

1.10 Saját műhelymunkák a 2021/2022. tanévben szülők, pedagógusok részére  

Ssz  

A műhelyfoglalkozás témája 

Idő 

pontja 

Résztvevők 

száma 

Felelőse 

1. Tagintézményi tájékoztató 

intézményvezetőknek 

(telephellyel közös program) 

2021. 

szeptember 27. 

24 Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

 

1.11 Vezetői belső ellenőrzések 

Ssz. Ellenőrzött munkatárs 

neve 

Időpont Ellenőrzést végző vezető 

1. Gál Nóra 2021. november 23. Imréné Cselóczki Andrea 

2. Gácsiné Árvai Boglárka 2022. május 10. Imréné Cselóczki Andrea 

 

1.12 A tagintézmény igazgató és igazgató-helyettes tanév során folyamatos végzett ellenőrzési 

feladatai  

Ssz. Ellenőrzött terület Időpont Ellenőrzést végző 

vezető 

1. logopédia, gyógytestnevelés, korai fejlesztés, 

nevelési tanácsadás INYR 

adminisztráció megnyitása, vezetése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 
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2. logopédia vizsgálati vélemények 

elkészültének ellenőrzése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

3. nevelési tanácsadás-pszichés gondozás 

dokumentáció (INYR) esetmegbeszélés 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

4. korai fejlesztés dokumentáció (INYR) 

óralátogatás 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

5. gyógytestnevelés dokumentáció (INYR) Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

6. logopédia dokumentáció (-INYR) óralátogatás Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

7. nevelési tanácsadás, tehetséggondozás 

dokumentáció (INYR) esetmegbeszélés 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

AndreaSzombati 

Zoltánné 

8. Szakértői bizottsági tevékenység 

dokumentáció (INYR) esetmegbeszélés 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

AndreaSzombati 

Zoltánné 

9. Ügyviteli munka Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

 

1.13 Az intézkedési terv megvalósítása az éves intézményi önértékelés eredményei alapján 

Fejleszthető 

területek 

Megvalósított intézkedések   Az intézkedések észlelhető 

eredményei 

gyógytestnevelés   Intézkedési terv:  

- Gyógytestnevelés bemeneti 

mérés gyakorlati 

megbeszélése 

- A bemeneti mérés 

eredményeinek összesítése 

- Az eredmények figyelembe 

vételével, szükség esetén 

fejlesztendő területek 

megállapítása, tervezése 

- - A kimeneti mérések 

összegzése, eredmények 

értékelése 

 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. A 

kimeneti mérések összegzése, 

eredmények értékelése 

minimális javulást mutatnak. 

 

1.14 A tagintézmény eredményesség-mérésének eredményei  

 

Kunszentmárton korai fejlesztés: 15 fő. Ebből -26,7 %; +73,3% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs.  

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 4 3 7 1 
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% 0 26,7 20,0 46,7 6,7 

 

Kunszentmárton logopédia: 90 fő. Ebből -8,9 %; +91,1% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 4 4 32 26 24 

% 4,4 4,4 35,6 28,9 26,7 

 

Kunszentmárton nevelési tanácsadás: 31 fő. Ebből -0 %; +100% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 0 7 15 9 

% 0 0 22,6 48,4 29 

 

Kunszentmárton gyógytestnevelés: 23 fő. Ebből -26,1 %; +73,9% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 6 9 6 2 

% 0 26,1 39,1 26,1 8,7 

 

Kunszentmárton szakértői bizottsági tevékenység: 19 db. Ebből -0 %; +100% A mért 

eredmények alapján intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem készült el Elkészült 

Fő 0 19 

% 0 100 

 

A Kunszentmártoni Tagintézmény eredményességmérésének összegzése alapján minden 

ellátási területen eredményesek a beavatkozások. A korai fejlesztésre és a gyógytestnevelésre 

fokozottan figyelni kell (26,1%!) 

 

1.15 A tagintézmény partneri elégedettség-mérésének eredményei 

A gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztés és gondozásban résztvevő gyermekek 

szülei, gondviselői részére kiküldött kérdőívek közül 6 db érkezett vissza hozzánk. Minden 

területen maximálisan elégedettek az ellátással a szülők. 

Összegzés: ezen a területen elégedettek az ellátással a szülők, nincs szükség intézkedésre. 

A logopédiai ellátás tevékenységre vonatkozóan 5 db intézményi és 46 db szülői kérdőív 

érkezett. A leggyengébb eredmény is 3.80. Az eredmények alapján az intézményi vélemény 

szerint több útmutatást várnak a gyermekek problémáival kapcsolatban. A szülők minden 

területen elégedettek a logopédiai ellátással, mely alapján a gyerekek élménybeszámolói és a 

szülők meglátása szerint szívesen járnak a foglalkozásokra, és a szülők elégségesnek érzik a 

kapott útmutatást.  

Összegzés: A mérési eredményeknek megfelelően nincs szükség intézkedésre. 

A nevelési tanácsadás tevékenység terén 3 partnerintézmény és 15 szülő töltött ki kérdőívet. Az 

alacsony számú partnerintézményi visszajelzés okát pontosan nem ismerjük. Feltételezhető, 

hogy az előző tanévekhez képest jelentősen csökkent az ellátásban részesültek száma a 

szakemberhiány következtében, valamint a pszichés gondozás esetében elsősorban a szülőkkel 
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tartjuk a kapcsolatot. A diagram alapján látható, hogy az intézmények és a szülők elégedettek 

a Kunszentmártoni Tagintézmény nevelési tanácsadás területen végzett tevékenységével, 

elégségesnek tartják az ellátásról szóló tájékoztatást, a nyújtott segítséget hasznosnak vélik. 

Meglátásuk szerint a szakszolgálat munkatársai együttműködnek az ellátott intézmény és más 

intézmények szakembereivel.  

Összegzés: nevelési tanácsadás területen összességében elégedettek az intézmények és a szülők 

egyaránt, nincs szükség intézkedésre. 

 

Tanulók elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 
A szakember 

bizalmas, nyugodt, 

kölcsönös 

elfogadáson alapuló 

légkört alakított ki. 

A szakember 

igyekezett felkelteni 

és fenntartani az 

érdeklődésemet. 

A foglalkozások 

során a 

visszajelzések 

egyértelműek, 

érthetők voltak. 

A foglalkozásokon a 

problémámnak, 

helyzetemnek 

megfelelő 

segítségnyújtást 

kaptam. 

A foglalkozások 

segítettek abban, 

hogy a mindennapi 

élethelyzetekben 

képes legyek tovább 

fejlődni. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 
 

Szülők elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 
Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátásáról 

megfelelően 

részletes és érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

Gyermekem fejlődése 

szempontjából hasznosnak 

bizonyult a kapott 

segítség. 

A pedagógiai 

szakszolgálat munkatársai 

szükség esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, 

gyermekorvos, 

családgondozó, 

gyermekpszichiáter stb.) 

konzultálnak, segítséget 

kérnek gyermekem 

érdekében. 

A szakember igény esetén 

elérhető, kérdéseimre válaszol, 

problémáimat meg lehet vele 

beszélni. 

4,00 4,00 4,00 3,93 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

A szakember
bizalmas,
nyugodt,
kölcsönös

elfogadáson
alapuló légkört

alakított ki.

A szakember
igyekezett

felkelteni és
fenntartani az

érdeklődésemet.

A foglalkozások
során a

visszajelzések
egyértelműek,

érthetők voltak.

A foglalkozásokon
a problémámnak,

helyzetemnek
megfelelő

segítségnyújtást
kaptam.

A foglalkozások
segítettek abban,

hogy a
mindennapi

élethelyzetekben
képes legyek

tovább fejlődni.

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
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Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 
Mennyire elégedettek 

az adott szakszolgálati 

tagintézményben 

végzett nevelési 

tanácsadás 

szakterülettel 

kapcsolatos 

tájékoztatással, 

információáramlással? 

Mennyire ítélik 

hasznosnak a 

nevelési 

tanácsadásban 

részesült 

gyermekek 

fejlődése 

szempontjából a 

kapott 

segítséget? 

Kérjük, jelölje 

meg, mennyire 

elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó 

kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Gyermekközpontúság 

Kérjük, jelölje 

meg, mennyire 

elégedettek a 

nevelési 

tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó 

kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Problémakezelés, 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, gyors, 

hasznos, 

innovatív) 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 

 

4,00 4,00 4,00
3,93

Gyermekem szakszolgálati ellátásáról megfelelően részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

Gyermekem fejlődése szempontjából hasznosnak bizonyult a kapott segítség.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel (pedagógus, óvónő, gyermekorvos,
családgondozó, gyermekpszichiáter stb.) konzultálnak, segítséget kérnek gyermekem érdekében.

A szakember igény esetén elérhető, kérdéseimre válaszol, problémáimat meg lehet vele beszélni.
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Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 
A 

szakszolgálat 

szakemberein

ek szemlélete, 

tevékenységei 

gyermekközp

ontúak. 

A 

foglalkozások 

hozzájárulnak 

a gyermek 

fejlődéséhez. 

A gyermekek 

szívesen 

vesznek részt 

a 

foglalkozáson

. 

Intézményünk 

megfelelő 

útmutatást 

kap a 

szakembertől 

a gyermek 

problémájá-

nak 

A szakember 

törekszik a 

szülőkkel 

való 

együttműködé

sre. 

A szakember 

igény esetén 

elérhető, 

kérdésekre 

válaszol, 

segít. 

Megfelelő a 

tájékoztatás a 

szakszolgálat 

által nyújtott 

szolgáltatások

ról. 

4,00 4,00 4,00 3,80 4,00 4,00 4,00 

 

 
 

Szülők elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 

Megfelelő 

tájékoztatást 

kaptam a 

logopédiai 

szolgáltatásokról. 

Tájékoztatást kaptam a 

gyermekem részére 

nyújtott logopédiai 

ellátásról. 

A szakember igény 

esetén elérhető, 

kérdéseimre válaszol, 

segít. 

A foglalkozások 

hozzájárulnak a 

gyermekem 

fejlődéséhez. 

Megfelelő 

segítséget 

kapok 

gyermekem

mel való 

otthoni 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Mennyire elégedettek az adott szakszolgálati tagintézményben végzett nevelési tanácsadás szakterülettel kapcsolatos
tájékoztatással, információáramlással?

Mennyire ítélik hasznosnak a nevelési tanácsadásban részesült gyermekek fejlődése szempontjából a kapott segítséget?

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó kollégákkal
kapcsolatosan az alábbiak terén: Elérhetőség, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó kollégákkal
kapcsolatosan az alábbiak terén: Gyermekközpontúság

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó kollégákkal
kapcsolatosan az alábbiak terén: Problémakezelés, szakmai segítségnyújtás (aktuális, gyors, hasznos, innovatív)

4,00 4,00 4,00
3,80

4,00 4,00 4,00

A szakszolgálat szakembereinek szemlélete, tevékenységei gyermekközpontúak.

A foglalkozások hozzájárulnak a gyermek fejlődéséhez.

A gyermekek szívesen vesznek részt a foglalkozáson.

Intézményünk megfelelő útmutatást kap a szakembertől a gyermek problémájának

A szakember törekszik a szülőkkel való együttműködésre.

A szakember igény esetén elérhető, kérdésekre válaszol, segít.

Megfelelő a tájékoztatás a szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról.



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 232 

 

 

gyakorlásho

z. 

4,00 4,00 4,00 3,99 4,00 

 

 
 

Szülők elégedettség-mérésének eredményei korai fejlesztés terén 
Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátására 

vonatkozóan 

részletes és érthető 

tájékoztatást kaptam. 

A szakszolgálat 

felszereltsége és 

komfortja megfelel 

az igényeinknek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai szükség 

esetén más 

szakemberekkel 

konzultálnak, 

segítséget kérnek 

gyermekem 

érdekében. 

A szakember 

szülőkkel való 

kommunikációja 

érthető, 

együttműködésre 

való törekvés 

jellemzi. 

A fejlesztő 

szakember 

értékelése, 

visszajelzései 

rendszeresek, 

aktuálisak és 

segítők. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 
1.16 A „Korai Fejlesztés Évének” megvalósult programjai  

2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00

Megfelelő
tájékoztatást

kaptam a
logopédiai

szolgáltatásokról.

Tájékoztatást
kaptam a

gyermekem
részére nyújtott

logopédiai
ellátásról.

A szakember
igény esetén

elérhető,
kérdéseimre

válaszol, segít.

A foglalkozások
hozzájárulnak a

gyermekem
fejlődéséhez.

Megfelelő
segítséget kapok
gyermekemmel

való otthoni
gyakorláshoz.

3,89
3,98 3,96 3,93 4,00

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Gyermekem szakszolgálati ellátására vonatkozóan részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

A szakszolgálat felszereltsége és komfortja megfelel az igényeinknek.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel konzultálnak, segítséget kérnek gyermekem
érdekében.

A szakember szülőkkel való kommunikációja érthető, együttműködésre való törekvés jellemzi.

A fejlesztő szakember értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak és segítők.
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Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja, 

résztvevők 

száma 

Felelőse(i) 

1. Korais 

munkaközösség 

látogatása a 

tagintézményben 

2022.március 3. 

online 

Korai 

munkaközösség 

tagjai 

24 fő 

Imréné Cselóczki 

Andrea, Szombati 

Zoltánné 

2. Együtt lenni jó! 2022. május 30. Szülők és 

gyermekek, 8 fő 

Imréné Cselóczki 

Andrea, Szombati 

Zoltánné 

3. Látogatás a 

Csongrádi 

Szakszolgálathoz 

2022. június 21. Tagintézmény és 

telephely 

alkalmazottai 11 

fő 

Imréné Cselóczki 

Andrea, Szombati 

Zoltánné 

 

1.17 Együttműködés Évének megvalósult programjai  

Ssz Program 

időpontja 

Az együttműködési program 

területe, témája 

Fogadott 

tagintézmény 

A program 

eredménye 

1. 2022. 

április 5. 

A múzeumpedagógia 

lehetőségeinek megismerése. 

 

Szolnoki 

Tagintézmény és 

Újszászi 

Telephely 

Eredményesen 

megvalósult a 

visszajelzések 

alapján. 

2. 2022. 

május 26. 

Szakértői Bizottsági 

Munkaközösség fogadása 

A 

munkaközösség 

tagjai 

Eredményesen 

megvalósult 

 

1.18 A tagintézmény környezetvédelmi, környezettudatosságot, fenntarthatóságot célzó, a 

tanév során megvalósított intézkedései 

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Intézkedés 

felelőse 

1. Újrahasznosítható 

anyagok gyűjtése, 

újrafelhasználása 

Ökológiai szemlélet 

kialakítása 

Takarékosság, 

környezettudatosság 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

2. Takarékos 

áramhasználat 

Energiatakarékosság Takarékosság, 

környezettudatosság 

minden 

munkatárs 

3. Szelektív 

hulladékgyűjtés 

megszervezése 

Ökológiai szemlélet 

kialakítása 

Kliensek és 

munkatársak 

környezettudatos 

szemléletének 

fejlesztése 

Gácsiné Árvai 

Boglárka 

4. Takarékos 

vízhasználat 

Anyagi és környezeti 

javak óvása 

környezettudatosság, 

takarékosság, 

intézményünk 

állagának megóvása 

minden 

munkatárs 

5. Nyomtatások 

ésszerűsítése 

Anyagi és környezeti 

javak óvása 

környezettudatosság, 

takarékosság, 

intézményünk 

állagának megóvása 

minden 

munkatárs 
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6. Használt tárgyak, 

eszközök újra 

hasznosításának 

átgondolása, 

megvalósítása 

Anyagi és környezeti 

javak óvása 

környezettudatosság, 

takarékosság, 

kreativitás 

minden 

munkatárs 

 

1.19 A tagintézmény munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatai a tanév során  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Munkavé

delmi 

felelős 

Igazgató/ 

helyettes 

1. Munka- tűz- és 

balesetvédelmi 

oktatás 

A munkakörhöz, 

egészséget nem 

veszélyeztető és 

biztonságos 

munkavégzéshez 

szükséges 

ismeretek 

elsajátítása 

A munkakörhöz, 

egészséget nem 

veszélyeztető és 

biztonságos 

munkavégzéshez 

szükséges 

ismeretek 

alkalmazása 

Ghyczy 

Tamás 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

2. A munkavégzésre 

és annak 

környezetére 

vonatkozó 

általános 

szabályok 

ismertetése 

Az egészséget nem 

veszélyeztető és 

biztonságos 

munkavégzés 

megvalósulása 

érdekében a 

munkavégzésre 

vonatkozó általános 

szabályok 

megismerése 

Munkavállalók 

felelősségének 

meghatározása, 

egészséges 

környezet 

kialakítása, 

munkaeszközök 

biztonságosságának 

ellenőrzése 

Ghyczy 

Tamás 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

3. Munkaeszközök 

használatba vétele 

és időszakos 

felülvizsgálata 

Biztonságos, 

egészséget nem 

veszélyeztető 

munkaeszközök 

használata 

Biztonságos 

munkahely 

kialakítása, 

jogszabályi 

megfelelés 

Ghyczy 

Tamás 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

4. Munkavédelmi 

ellenőrzés 

Az egészséget nem 

veszélyeztető és 

biztonságos 

munkavégzés 

feltételeinek 

folyamatos 

ellenőrzése 

Biztonságos 

munkahely 

kialakítása, 

jogszabályi 

megfelelés 

Ghyczy 

Tamás 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

5. Munkabaleset 

jelentése, 

nyilvántartása, 

dokumentálása 

A munkahelyen 

vagy a 

munkavégzéssel 

összefüggésben 

bekövetkező 

balesetek 

kezelésére 

vonatkozó törvényi 

előírások betartása 

Megfelelő 

dokumentáció, 

ügyintézés, 

előírásoknak való 

megfelelés 

Ghyczy 

Tamás 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 
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6. Tűzvédelmi 

szabályzat 

ismertetése 

Tűzmegelőzést 

szolgáló 

intézkedések 

megismerése 

Tűzmegelőzést 

szolgáló 

intézkedések 

betartása 

Ghyczy 

Tamás 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

7. Új munkavállaló 

tűz- és 

balesetvédelmi 

oktatása 

Tűzmegelőzést 

szolgáló 

intézkedések 

megismerése 

Tűzmegelőzést 

szolgáló 

intézkedések 

betartása 

Ghyczy 

Tamás 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

8. A 

tagintézményben 

és a telephelyen 

lévő elektromos 

berendezések 

felülvizsgálatának 

figyelemmel 

kísérése 

Egészséget nem 

veszélyeztető és 

biztonságos 

munkakörülmények 

biztosítása 

A munkakörhöz, 

egészséget nem 

veszélyeztető és 

biztonságos 

munkavégzéshez 

szükséges 

környezet 

Ghyczy 

Tamás 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

9. A 

tagintézményben 

és a telephelyen 

lévő tűzvédelmi 

felszerelések 

felülvizsgálatának 

és 

karbantartásának 

figyelemmel 

kísérése 

Az esetlegesen 

bekövetkező 

tűzeseti károk 

mérséklése 

Az esetlegesen 

bekövetkező 

tűzeseti károk 

mérséklése 

Ghyczy 

Tamás 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

10. Folyamatos 

kapcsolattartás az 

intézmény 

tűzvédelmi 

koordinátorával 

Az esetleges 

szabályzati 

változások 

figyelemmel 

követése 

Naprakész 

információk a 

szabályzattal 

kapcsolatban 

Ghyczy 

Tamás 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

11. Tűzvédelmet 

érintő 

hiányosságok 

jelentése a 

főigazgatóság felé 

Egészséget nem 

veszélyeztető és 

biztonságos 

munkakörülmények 

biztosítása 

Tűzesemény 

megelőzése 

Ghyczy 

Tamás 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

12. Munka- tűz- és 

balesetvédelmi 

előírások 

betartatása a 

munkavállalókkal 

Munkabaleset 

illetve tűzesemény 

megelőzése 

Egészséget nem 

veszélyeztető és 

biztonságos 

munkakörülmények  

Ghyczy 

Tamás 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

 

2. Egyéb: 

2.1 A tagintézmény belső kapcsolatai 

 Dolgozóink egyenrangú munkatársként önálló tevékenységeiket összekapcsolják az 

intézményi célok érdekében, hatékony team munkában dolgoznak. Törekszünk a jó munkahelyi 

légkör kialakítására, egymás munkájának megbecsülésére, tiszteletben tartására. 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 236 

 

 

Munkatársaink szolidárisak egymás iránt, lojálisak a szakszolgálat felé. Együttműködünk belső 

tudásmegosztásokban, esetmegbeszélésekben. 

 

2.2 A tagintézmény külső kapcsolatai 

Az intézmény megítélését, társadalmi szerepét befolyásolják a külső szereplőkkel való 

együttműködések, ezért fontos a külső közvetett partnerekkel történő kapcsolattartás. Az 

intézmény a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, 

szervezetekkel. Kollégáink tagjai különböző egyesületeknek, melynek révén szakmailag 

naprakészek lehetnek, ezek a kapcsolatok egyre bővülnek. 

 

2.3 A tagintézmény egyéb, a tanév során megvalósított szakmai feladatai  

Tagintézményünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek foglalkozásán, az alábbi beosztás szerint: 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag 

Nevelési tanácsadás Kovács Dóra Szombati Zoltánné 

Logopédia Gál Nóra Szabó Mihály Balázsné 

Szakértői bizottsági tevékenység Szombati Zoltánné Imréné Cselóczki Andrea 

Korai fejlesztés Deli Gabriella Hatvani Rózsa 

Gyógytestnevelés Hatvani Rózsa Deli Gabriella 

Tehetséggondozás  Fejes Nikoletta Imréné Cselóczki Andrea 

IÖM Imréné Cselóczki Andrea Szombati Zoltánné 

MÉM Imréné Cselóczki Andrea Szombati Zoltánné 

 

2.4 Tagintézményi eseménynaptár 

Ssz

. 

Tevékenység, program 

megnevezése 

Határidő Résztvevők célcsoportja és 

létszáma 

1. Tagintézményi tájékoztató az 

ellátott intézmények vezetői 

számára (telephellyel közös 

program) 

Megvalósult intézményvezetők és 

pedagógusok, 24 fő 

2. Iskolakészültségi vizsgálattal 

kapcsolatos tájékoztató az 

ellátott óvodák vezetői számára 

(telephellyel közös program)  

 

Megvalósult Óvodapedagógusok, 12 fő 

 A korais munkaközösség 

látogatása a tagintézményben 

(telephellyel közös program) 

Megvalósult 

online formában 

A munkaközösség tagjai és a 

tagintézményben korai 

fejlesztést végző szakemberek 

24 fő 

 Együtt lenni jó – találkozó a korai 

ellátásban részesülő szülők és 

gyermekeik számára.  

Megvalósult Korai fejlesztett gyermekek 

szüleivel, 8 fő 

 A múzeumpedagógia 

lehetőségeinek megismerése, a 

Szolnoki Tagintézmény fogadása 

(telephellyel közös program) 

Megvalósult A Kunszentmártoni 

Tagintézmény, a Szolnoki 

Tagintézmény és az Újszászi 
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Telephely, valamint a múzeum 

alkalmazottai 26 fő 

 Látogatás a Csongrádi 

Szakszolgálathoz (telephellyel 

közös program) 

 

Megvalósult A tagintézmény alkalmazottai 

11 fő. 

 

2.5 A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai 

Félévkor 

- Belső vezetői online ellenőrzés 2021. december 18-án valósult meg tagintézményünkben. 

Az ellenőrzést Magyarné Kovács Ildikó főigazgató-helyettes végezte. Vezetői korrekció 

a logopédiai feladatellátás és a gyógytestnevelés területén szükséges. A logopédiai 

szűrések esetében tapasztalt tevékenység nélküli ellátások megszüntetésére, valamint a 

gyógytestnevelés területén a jelenléti adatok pontosítására. 

- A megyei és járási szintű szakértői bizottsági tevékenység intézményi INYR szabályzat 

szerinti vezetésének ellenőrzése 2022. január 20-án valósult meg. Eredménye: az 

adminisztrációt a kollégák elvégezték, a csatolmányokat feltöltötték. 

- A szakértői bizottsági tevékenység dokumentációit 2021. október 30-án online formában 

Ungi Marianna főigazgató-helyettes ellenőrizte. Az ellenőrzött dokumentumok 

elkészítése átlátható, jól követhető, a szakmai protokollnak és a formai 

követelményeknek megfelelő. 

Év végén 

- INYR adminisztáció ellenőrzését Magyarné Kovács Ildikó főigazgató-helyettes végezte 

2022. május 30.-2022. június 3. közti időszakban. Egy szakembernél rossz helyre kerültek 

a csatolmányok feltöltésre, ennek korrekciója szükséges.  

- Csibi Enikő Főigazgató Asszony 2022. június 21-én ellenőrizte team jegyzőkönyveinket, 

a vezetői belső ellenőrzések, valamint a szakmai programok dokumentációit. Az 

ellenőrzés eredménye: A vezető a dokumentációs kötelezettségének a félév során eleget 

tett minden vizsgált területen. A teamek jegyzőkönyveiben minden igazgatótanácsot 

követően hivatkozásokkal meg kell jeleníteni a megosztott tartalmak kollégáknak történő 

átadását. 

- A szakértői bizottsági tevékenység dokumentációit 2022. július 11-én online formában 

Ungi Marianna főigazgató-helyettes ellenőrizte. A beküldött dokumentációkban jelentős 

hiba nem található, Az ellenőrzött dokumentumok elkészítése átlátható, jól követhető, a 

szakmai protokollnak és a formai követelményeknek megfelelő. 

 

III. 

 

3. Szakterületi beszámoló: 

3.1  Korai fejlesztés 

Korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 17 fő 

Tanácsadásba vont: 2 fő 

Ellátatlan, várólistás 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén 

A folyamatosan nővő esetszám és a nem rendszeresen járó gyermekek jelentik a legnagyobb 

nehézséget. Az apróbb és hétköznapi sikerek számának növekedése részben a jelenléti 

ellátásnak tudható be. 
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3.2 Logopédiai ellátás 

Logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 94 fő 

Tanácsadásba vont: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás 5 fő 

Lemorzsolódott: 6 fő 

 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén 

Sok esetben okoz még mindig nehézséget, hogy az óvodák nem jelzik szakembereinknek azokat 

programokat és rendezvényeket amik akadályozzák az ellátást. Jelen tanévben siker, hogy csak 

néhány gyermek maradt várólistán, kevés a lemorzsolódó, még az ambuláns ellátásban 

részesülők esetében is.  

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 37 fő, 

Tanácsadásba vont: 8 fő 

Ellátatlan, várólistás: 2 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

Ebből gyógypedagógiai ellátás: 23 fő, lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén 

A pszichés gondozásban a legnagyobb nehézség az átmeneti szakemberhiány jelentette. Két 

kollégánk fizetés nélküli szabadságon van, ezért egyetlen szakember biztosítja az ellátást a 

tagintézményben és a telephelyen. A megnövekedett vizsgálatok száma miatt sok esetben 

várólistára tudtuk venni az igénylőket, javasolva más intézmények szakembereinek ellátását. 

Év végére a várólista jelentősen csökkent, a visszajelzések szerint sok esetben sikerült más 

formában ellátáshoz jutni a hozzánk jelentkezőknek. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 2 fő 

Ellátatlan, várólistás 0 fő 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

Tehetségkoordinációba vont intézmény: 0, pedagógus: 2, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma: 7. 

 

Sikerek és nehézségek a tehetség-azonosítás, - gondozás és –koordináció terén 

Több előadásra volt lehetőség a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók szakszolgálati 

feladatkörének megismertetésére. 

Nehézség: Nagyon zártak az iskolák, főként az online tehetségszűrés eszközét használják. 

 

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma: 191, ebből aktuális állapot: 77, felülvizsgálat: 84; várólistás: 10, nem jelent 

meg: 4. 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 28 

Fellebbezések száma a tanév során: 0 

 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén 
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Jelen tanévben viszonylag sok kérelmet kaptunk június és július hónapban, elsősorban 

óvodáktól. Ezek a vizsgálatok megkezdődtek, de várnak még a gyerekek kiegészítő logopédiai 

vagy pszichológiai vizsgálatra, illetve mi a pontos diagnózis megállapításához szükséges 

szakorvosi eredményekre. Jelen tanévben összességében sokkal több volt a problémás eset.   

 

3.6   Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 23 fő 

Ellátatlan 58 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén 

Tagintézményünk ellátási körzetében 2 iskolában megoldott az ellátás. A gyógytestnevelő 

kollégák hiánya és túlterheltsége állhat a háttérben. Az intézményekkel együttműködünk, 

próbálnak segíteni a szakemberek megtalálásában.  

 

3.7 A 2021/2022. tanév összesítő adatai 

 

 Szakszolgálati terület 

1. 

Kontaktban ellátottak létszám 

(fő) 

Korai fejlesztés 17 

Logopédia ellátás 94 

Nevelési tanácsadás 37 

Tehetséggondozás 0 

Gyógytestnevelés 23 

Óvoda-és  iskolapszich. 2 

 
  SZB vizsgálatok száma 198 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 189 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

 

Kiegészí

tő 

vizsgálat 

Soron kívül, 

állapot változás 

miatt 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

 

Dokumentum 

elemzés 

alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

 

IÉV 

 

 

 

Összesen 

Fő 77 9 2 59 23 28 191 
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4. Egyéb tevékenységek: 

4.1 Tagintézményi programok az EFOP 3.1.6 fenntartására 
A 2021/2022. tanévben prevenciós foglalkozásainkon került megvalósításra a 

képességfejlesztés Okoskockával óvodáskorú gyermekeknek programunk. 

 

4.2 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2021/2022. tanévben 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. Őszi Pedagógiai Napok 2021.10.12 Gál Nóra Új ismeretek szerzése. 

2. „A gyermekek jogainak 

védelmében - a 

társadalom nem hunyhat 

szemet" című 

konferenciára  

2022.03.09. Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Kapcsolatok ápolása, új 

ismeretek szerzése. 

 

4.3 A Tagintézményből a 2021/2022. tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 

Tagintézményünkbe nem érkezett új kolléga, valamint nem is távozott. 

 

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

tagintézményben 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Gál Nóra 2022. 08. 05. S 

 

Ssz Minősítő 

vizsgán/eljárásban 

részt vevő 

szakember neve 

A minősítés 

időpontja 

Célfokozat S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

     

1. Gál Nóra 2022.08.05. pedagógus I. S 

41%

31%

12%

15%
1%

Szakértői bizottsági tevékenység

Aktuális állapot vizsgálat

Elvégzett hivatalból történő
felülvizsgálat

Dokumentumelemzés

IÉV

Soron kívüli vizsgálat
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4.4 A tagintézmény együttműködései 

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

KSZC Kunszentmártoni Gimnáziuma A tagintézménynek ad helyet, így a 

zökkenőmentes működéshez elengedhetetlen a 

mindennapos kapcsolattartás, együttműködés. 

Védőnői hálózat A kliensek minél előbbi ellátáshoz juttatása. 

gyermekorvosok A kliensek minél előbbi ellátáshoz juttatása, 

pontos diagnózis felállítása. 

szakorvosok A kliensek minél előbbi ellátáshoz juttatása, 

pontos diagnózis felállítása. 

önkormányzatok Hatékony működés, intézményünk jobb 

megismerése, az intézményről pozitív kép 

kialakítása. 

köznevelési- közoktatási intézmények Pedagógiai és terápiás folyamatok segítése. 

gyermekvédelmi szolgálatok Megfelelő ellátás biztosítása, segítségnyújtás. 

 

4.5 A tagintézmény 2021/2022. tanév sikerei és nehézségei 

Tagintézmény tanévi sikerei Tagintézmény tanévi nehézségei 

A terápiákban aktív szülői részvétel 

növekedése  

A városi konyha átmeneti működése miatti 

kényelmetlenségek 

Gyakorlati környezetben megvalósuló, 

együttműködést igénylő belső 

tudásmegosztás az egyének szintjén 

Megnövekedett korai esetszám miatt a 

mozgásfejlesztés és a prevenció háttérbe 

szorulása 

Belső és külső kapcsolataink javulása Egyre több a megkésett beszédfejlődésű vagy 

beszédmegértési zavarral küzdő gyermek, 

akiknek csak kis részét tudjuk ellátni az öt 

évesek mellett. 

 

Eredményességünk javuló tendenciát 

mutat 

Pszichés gondozás terén átmeneti 

szakemberhiány 

 

4.6 A tagintézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

Kliensek értékelésének módja és 

gyakorisága 

Körülmények változása esetén gyors 

átszervezés 

A szakértői véleményekre nem érkezett 

fellebbezés 

A lemorzsolódási mutatók nyilvántartásának 

kidolgozása 

Belső tudásmegosztás, team munka A megyéhez tartozó társintézményekkel való 

kapcsolat mélyítése. 

Az intézmény a helyben szokásos módon 

tájékoztatja külső partnereit  

A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek biztosítását 

folyamatosan felülvizsgáljuk, 

visszacsatoljuk és fejlesztjük. 

 

Munkaszervezés, éves tervezés  

 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 242 

 

 

 

 

VI.6 JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézmény Tiszaföldvári Telephelye 

Szombati Zoltánné 

tagintézményigazgató-helyettes 

 

 

Telephely személyi feltételei a tanév elején 

Szak (kinevezett) Fő 

Gyógypedagógus 4 

Gyógytestnevelő 1 

Szakszolgálati titkár 1 

  

Szak (részmunkaidős, óraadó) Fő 

Gyógypedagógus 3 

Gyógytestnevelő 2 

Kisegítő dolgozó 1 

 

Telephely infrastrukturális helyzetének rövid ismertetése 

A Tiszaföldvári Városi Művelődési Ház második emeletén található szakszolgálatunk. Az épület a 

város központjában, a buszállomással szemben, könnyen megközelíthető helyen áll. A bejárat 

akadálymentesített, tágas, felújított térbe érkeznek a kliensek. Az emeletre való feljutás viszont csak 

lépcsőn lehetséges, ami jelentős nehézséget jelent a korai fejlesztésre érkező szülőknek. Három 

vizsgáló szoba és egy mozgásfejlesztő szoba áll rendelkezésre szakembereinknek. A szülők és 

gyermekeik külön szobában várakozhatnak, ahol pelenkázó is található, kisebb gyerekeknek játékok, 

mesekönyvek. 

 

Telephely nyitvatartási rendje 

hétfő:   7.45-16.30 

kedd-csütörtök: 7.45-16.00 

péntek:   7.30-14.00 

 

Telephely helyettesítési rendje 

A telephely-vezetőt távolléte esetén az általa megbízott közalkalmazott helyettesíti. 

 

I. 

 

1. A telephely tanév során megvalósított feladatai: 

1.1 Szakértői bizottsági tevékenység  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése Megvalósult Szombati 

Zoltánné 

2. A kontrollvizsgálatok szervezése Megvalósult Szombati 

Zoltánné 

3. Alap-, illetve kiegészítő vizsgálatok 

beosztása 

A megvalósítás folyamatos Szombati 

Zoltánné 
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4. Szakterületi team: szakértői 

vélemények sablonjainak áttekintése, 

Folyamatok leírásának 

kézikönyvének áttekintése 

Megvalósult Szombati 

Zoltánné 

5. Vizsgáló helyiségek felszerelésének 

leltárellenőrzése 

Megvalósult minden, 

vizsgálatban 

résztvevő 

munkatárs 

6. Szakértői vélemények elkészítése A megvalósítás folyamatos a vizsgálatban 

résztvevő 

kollégák 

7. Szakértői vélemények ellenőrzése A megvalósítás folyamatos Szombati 

Zoltánné 

8. Szakértői vélemények postázása A megvalósítás folyamatos Szűcsné Papp 

Rita 

9. Az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség 

megállapítását célzó vizsgálatokkal 

kapcsolatban az érintett intézmények 

tájékoztatása 

Megvalósult Szombati 

Zoltánné 

10. Félévi beszámoló elkészítése Megvalósult Szombati 

Zoltánné 

11. Az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség 

megállapítását célzó vizsgálatokkal 

kapcsolatos 

kérelmek áttekintése, hiánypótlásokra 

az 

anyagok bekérése 

Megvalósult Szombati 

Zoltánné 

12. Év végi beszámoló elkészítése Megvalósult Szombati 

Zoltánné 

13. Felülvizsgálati terv elkészítése A megvalósítás folyamatos Szombati 

Zoltánné 

 

1.2 Nevelési tanácsadás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A beérkező pszichés esetek ütemezése Folyamatos Szombati Zoltánné 

2. Bemeneti mérések ütemezése Megvalósult Kovács Dóra 

Hatvani Rózsa 

3. Terápiák biztosítása, pszichológiai vizsgálatok 

végzése, pszichológiai szakvélemény készítése 

Folyamatos Kovács Dóra  

4. Adminisztráció, INYR vezetése Folyamatos Kovács Dóra 

Hatvani Rózsa  

5. Tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak, más 

szakembereknek igény szerint 

Folyamatos Kovács Dóra  

6. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 

gondozása igény szerint (a meghatározott 

órakeretben) 

Folyamatos Fejes Nikoletta 

7. Félévi beszámoló elkészítése Megvalósult Kovács Dóra 
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Hatvani Rózsa  

8. Belső esetmegbeszélés Folyamatos Kovács Dóra  

9. Nevelési tanácsadás szakmai munkaközösségi 

foglalkozáson való részvétel, kollégák 

tájékoztatása az aktualitásokról 

Folyamatos Kovács Dóra 

10. Kimeneti mérések elvégzése, 

eredményességmérés 

Megvalósult Kovács Dóra 

Hatvani Rózsa 

11. Év végi beszámoló elkészítése 

INYR lezárása, gyermekek értékelése 

Megvalósult Kovács Dóra 

Hatvani Rózsa  

 

1.3 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Órarendek elkészítése Megvalósult Deli Gabriella 

Hatvani Rózsa 

2. Bemeneti mérések elvégzése Megvalósult Deli Gabriella 

Hatvani Rózsa 

3. Folyamatos ellátás szervezése, biztosítása Folyamatos minden korai 

fejlesztésben 

dolgozó 

szakember 

4. Naplók vezetése, adminisztráció, INYR Folyamatos Szombati Zoltánné 

5. Szakértői vélemények érvényességének 

felülvizsgálata 

Folyamatos Deli Gabriella 

6. Kimeneti mérések elvégzése Megvalósult Deli Gabriella 

Hatvani Rózsa 

7. Félévi beszámoló elkészítése Megvalósult Deli Gabriella 

Hatvani Rózsa 

8. Korai fejlesztett gyermekek értékelésének 

elkészítése 

Megvalósult Deli Gabriella 

Hatvani Rózsa 

9. Év végi beszámoló elkészítése Megvalósult Deli Gabriella 

Hatvani Rózsa 

 

1.4 Logopédiai ellátás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

  1. Logopédiai szűrések vizsgálatok, 

logopédiai csoportok kialakítása 

Megvalósult Ghyczy Tamás 

Szabó Mihály 

Balázsné 

  2. Logopédiai szakvélemény készítése Megvalósult Ghyczy Tamás 

Szabó Mihály 

Balázsné 

  3. Logopédiai fejlesztő foglalkozások Folyamatos Ghyczy Tamás 

Szabó Mihály 

Balázsné 

  4. Naplók vezetése, adatszolgáltatás, INYR Folyamatos Ghyczy Tamás 

Szabó Mihály 

Balázsné 

  5. Munkaközösségi foglalkozásokon aktív 

részvétel  

Folyamatos Gál Nóra 

  6. Félévi beszámoló elkészítése Megvalósult Ghyczy Tamás 
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Szabó Mihály 

Balázsné 

  7. Év végi beszámoló elkészítése 

 

Megvalósult Ghyczy Tamás 

Szabó Mihály 

Balázsné 

 

1.5 Gyógytestnevelés 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A gyógytestnevelési csoportok kialakítása, 

naplónyitás 

Megvalósult gyógytestnevelők, 

Szombati Zoltánné 

2. Szakterületi team: INYR vezetéssel 

kapcsolatos tudnivalók megosztása 

megbízással dolgozó gyógytestnevelőkkel 

Megvalósult Szombati Zoltánné 

3. Bemeneti mérések elvégzése Megvalósult gyógytestnevelők 

4. Dokumentáció készítése  

(gyógytestnevelési napló, beérkező kliens 

dokumentációjának áttekintése, heti 

létszám jelzése;  

E-napló, INYR vezetése, rész-statisztika, 

beszámoló; munkaidő nyilvántartás). 

A tanulók hiányzásainak (heti), 

érdemjegyeinek (havi) összesítése, 

megküldése az oktatási intézményeknek. 

 

Folyamatos gyógytestnevelők 

5. Félévi mérés, 

értékelés, összesítések  

Megvalósult gyógytestnevelők 

6. A következő nevelési évre 

vonatkozó beutalók bekérése. Változások 

jelentése, az ellátás, a dokumentációk 

lezárása. 

Megvalósult gyógytestnevelők 

7. A dokumentáció és az INYR 

vezetésének ellenőrzése 

Megvalósult Szombati Zoltánné 

8. Tanév végi mérés, értékelés, összesítések Megvalósult gyógytestnevelők 

9. A dokumentáció lezárása Megvalósult gyógytestnevelők 

 

1.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Kapcsolatfelvétel a járás köznevelési 

intézményeivel, tájékoztatás szűrési 

lehetőségről. 

Megvalósult Fejes Nikoletta 

2 Beérkezett kérelmek ütemezése Folyamatos Szombati Zoltánné 

3 Szűrővizsgálatok végzése Folyamatos   Fejes Nikoletta 

4. Tanácsadás intézményeknek Megvalósult Fejes Nikoletta 

5. Félévi beszámoló elkészítése Megvalósult Fejes Nikoletta 

6. Munkaközösségi foglalkozásokon való 

megjelenés 

Megvalósult Fejes Nikoletta 

7. Év végi beszámoló elkészítése Megvalósult Fejes Nikoletta 

 

II. 
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1.7 Általános szakszolgálati feladatok  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Munkaterv elkészítése Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

2. Tagintézményi évnyitó értekezlet tartása, 

munkarendek, ügyeleti rend beosztása 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

3. Tűz- és munkavédelmi oktatás helyi 

sajátosságainak megbeszélése. 

Megvalósult Ghyczy Tamás 

4. Jogszabályi háttér áttekintése, módosítások 

követése 

Folyamatos minden 

szakalkalmazott 

5. Órarendek elkészítése, terembeosztás 

elkészítése 

Megvalósult minden 

szakalkalmazott 

 6. Nyomtatványok felülvizsgálata Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

7. Új szakalkalmazott mentorálásának 

megszervezése, mentorálási terv elkészítése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

8. Önértékelési, tanfelügyeleti és minősítési 

folyamatok előkészítése, a menetrend 

beosztása 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

9. Az intézmény partnerei igényeinek 

feltérképezése, beépítése a munkába 

Folyamatos Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

10. TEAM ülések Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

11. Behívások ütemezése Folyamatos Szombati Zoltánné 

12. Szakértői és szakterületi vélemények 

ellenőrzése 

Folyamatos Szombati Zoltánné 

13. Félévi beszámolók összesítésével a 

beszámoló elkészítése 

Megvalósult Szombati Zoltánné 

14. Kötelező kontrollvizsgálatokhoz jellemzés 

kiküldése 

Megvalósult Szombati Zoltánné 

15. Év végi mérések elvégzése, értékelése, 

beszámolók összesítése 

Megvalósult Szombati Zoltánné 

 

1.8 Heti értekezletek, megbeszélések megvalósítása  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Tagintézményi tanévnyitó értekezlet 

Munkaszervezési feladatok, tűz- és 

balesetvédelmi feladatok helyi szinten 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

2. Órarendek egyeztetése, folyamatok leírásának 

átismétlése tevékenységi 

területenként 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné  

3. Dokumentumok egyeztetése, 

önértékelési feladatok megbeszélése. 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 
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Szombati Zoltánné  

4. Tagintézményi tájékoztató az ellátott 

intézmények vezetői számára 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

5. Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése; statisztikai adatszolgáltatás 

előkészítése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné  

6. Szűrések tapasztalatainak megbeszélése, KOFA 

szűréssel kapcsolatos tapasztalatok; 

szabadságok és ügyelet szervezése az őszi 

szünetre 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné  

7. Bemeneti mérések tapasztalatainak 

megbeszélése; Korai fejlesztés éve programok 

megbeszélése, szervezése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné  

8. Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése; 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné  

9. INYR vezetéssel kapcsolatos tapasztalatok, 

kérdések megbeszélése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné  

10. Mikulásváró rendezvény előkészítése; 

esetmegbeszélések; szabadságok szervezése a 

téli szünetre 

. Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné  

11. Iskolakészültségi vizsgálattal kapcsolatos 

tájékoztató az ellátott óvodák vezetői számára 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

12. Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése; Karácsonyváró rendezvény  

Megvalósul Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné  

13. Karácsonyváró rendezvény Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

14. Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése; 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné  

15. Iskolakészültségi vizsgálatok előkészítése, 

ütemezése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné  

16. Félévi beszámolók előkészítése Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

17. Esetmegbeszélések Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

18. Félévi munka értékelése, sikerek-nehézségek Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

18. Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése; 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 
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Szombati Zoltánné 

19 Iskolakészültségi vizsgálatok tapasztalatai Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

20. Korais munkaközösség fogadásának szervezési 

feladatai 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

21. Aktuális szervezési feladatok, problémák 

megbeszélése 

Megvalósult 

 

Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

22. Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése; korai munkaközösség fogadásának 

előkészületei 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné  

23. Együtt lenni jó – találkozó a korai ellátásban 

részesülő szülők és gyermekeik számára 

Megvalósult Deli Gabriella 

 

24. Szabadságok szervezése a tavaszi szünetre; éves 

szabadságterv átbeszélése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

25. Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése; 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné  

26. Látogatás a Csongrádi Szakszolgálathoz Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

27. Esetmegbeszélés; nyári szabadságok és ügyelet 

szervezése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

28. Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése; 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

29. Szól-e? szűrések előkészítése Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

30. Kimeneti mérések előkészítése Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

31. Esetmegbeszélés; aktuális feladatok, problémák 

felvetése-megbeszélése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

32. Éves munka szorgalmi időszakának zárása; 

eredményességmérés előkészítése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

33. Igazgatótanácsi értekezleten elhangzottak 

ismertetése; 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

34. Tanévzárás, nyári munkarend megbeszélése, 

beszámolók elkészítése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 
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1.9 Továbbképzések, tanfolyamok  

Ssz. Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés helyszíne 

1. Szabó Mihály 

Balázsné 

Komplex művészeti dadogás terápia 

képzés elmaradt, helyette 

Beszédtechnika és kommunikációs 

tréning 

Seneca Közhasznú 

Alapítvány 

a Dadogókért 

2040 Budaörs, Fodros u. 25. 

2. Szabó Mihály 

Balázsné 

Felkészítés MATANDA korongos 

abakusszal a kompetencia-alapú 

matematikatanítás és 

problémamegoldó gondolkodás 

megalapozására, fejlesztésére 

MATANDA  

Etyek 

3. Deli Gabriella TSMT1 Budapest 

 

1.10 Saját műhelymunkák a 2021/2022. tanévben szülők, pedagógusok részére  

Ssz A műhelyfoglalkozás témája Idő 

pontja 

Résztve-

vők 

száma 

Felelőse 

1. Tagintézményi tájékoztató 

intézményvezetőknek 

2021. 

szeptember 

27. 

24 Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

 

1.11 Vezetői belső ellenőrzések  

Ssz. Ellenőrzött munkatárs neve Időpont Ellenőrzést végző 

vezető 

1. Ghyczy Tamás 2022.május 10. Szombati Zoltánné 

2. Szabó Mihály Balázsné 2022. május 27. Szombati Zoltánné 

 

1.12 A tagintézmény igazgató és igazgató-helyettes/telephelyvezető tanév során folyamatos 

végzett ellenőrzési feladatai  

Ssz. Ellenőrzött terület Időpont Ellenőrzést végző 

vezető 

1. Logopédia, gyógytestnevelés, korai 

fejlesztés, nevelési tanácsadás INYR 

adminisztráció megnyitása, vezetése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

2. Logopédia vizsgálati vélemények 

elkészültének ellenőrzése 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

3. Nevelési tanácsadás-pszichés gondozás 

dokumentáció (INYR) esetmegbeszélés  

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

5. Korai fejlesztés dokumentáció (INYR)  Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

6. Gyógytestnevelés dokumentáció (INYR) Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 
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7. Logopédia dokumentáció (-INYR) 

óralátogatás 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

8. Nevelési tanácsadás, tehetséggondozás 

dokumentáció (INYR) esetmegbeszélés 

Megvalósult Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

9. Szakértői bizottsági tevékenység 

dokumentáció (INYR) esetmegbeszélés 

Folyamatos Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

10. Ügyviteli munka Folyamatos Imréné Cselóczki 

Andrea 

Szombati Zoltánné 

 

1.13 A telephely eredményesség-mérésének eredményei  

 

Tiszaföldvár korai fejlesztés: 4 fő. Ebből -0 %; +100% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 0 0 4 0 

% 0 0 0 100 0 

 

Tiszaföldvár logopédia: 81 fő. Ebből -11,1%; +88,9% A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 1 8 16 29 27 

% 1,23 9,87 19,75 35,8 33,33 

 

Tiszaföldvár nevelési tanácsadás: 44 fő. Ebből -0%; +100% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 0 10 25 9 

% 0 0 22,72 56,81 20,45 

 

Tiszaföldvár gyógytestnevelés: 112 fő. Ebből -0,89 %; +99,11%  A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 1 30 75 6 

% 0 0,89 26,78 66,96 5,35 

 

Tiszaföldvár szakértői bizottsági tevékenység: 17 db. Ebből -0 %; +100% A mért 

eredmények alapján intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem készült el Elkészült 

Fő 0 17 

% 0 100 
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A Tiszaföldvári Telephely eredményesség-mérésének összegzése alapján minden ellátási 

területen eredményesek a beavatkozások. Intézkedési terv készítésére nincs szükség, a 

paramétereket a telephely teljesítette. 

 

1.14A telephely partneri elégedettség-mérésének eredményei 

A paraméterek teljesültek, nem kell intézkedési tervet készíteni. 

A gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztés és gondozásban résztvevő gyermekek 

szülei, gondviselői részére kiküldött kérdőívek közül 6 db érkezett vissza hozzánk. Minden 

területen maximálisan elégedettek az ellátással a szülők. 

Összegzés: ezen a területen elégedettek az ellátással a szülők, nincs szükség intézkedésre. 

A logopédiai ellátás tevékenységre vonatkozóan 2 db intézményi és 69 db szülői kérdőív 

érkezett. Két kivétellel minden területen maximális pontszámot ért el az intézmény. Az 

eredmények alapján az intézményi vélemény szerint a foglalkozásokon való részvétel nem 

mindig történik szívesen, illetve az intézmények több útmutatást várnak a gyermekek 

problémáival kapcsolatban. A szülők minden területen elégedettek a logopédiai ellátással, mely 

alapján a gyerekek élménybeszámolói és a szülők meglátása szerint szívesen járnak a 

foglalkozásokra, és a szülők elégségesnek érzik a kapott útmutatást.  

Összegzés: logopédiai ellátás területen a Telephely elégedettség mérésen elért átlag pontszáma 

3,8, nincs szükség intézkedésre. 

A nevelési tanácsadás tevékenység terén 3 partnerintézmény és 33 szülő töltött ki kérdőívet. A 

kérdőívet kevés partnerintézményünk töltötte ki, mivel nevelési tanácsadás területen leginkább 

az óvodákkal kerülünk kapcsolatba prevenciós tevékenység során. Pszichés gondozás esetében 

elsősorban a szülőkkel tartjuk a kapcsolatot. A diagram alapján látható, hogy az intézmények 

és a szülők elégedettek a Tiszaföldvári Telephely nevelési tanácsadás területen végzett 

tevékenységével, elégségesnek tartják az ellátásról szóló tájékoztatást, a nyújtott segítséget 

hasznosnak vélik. Meglátásuk szerint a szakszolgálat munkatársai együttműködnek az ellátott 

intézmény és más intézmények szakembereivel.  

Összegzés: nevelési tanácsadás területen összességében elégedettek az intézmények és a szülők 

egyaránt, nincs szükség intézkedésre. 

 

Korai fejlesztés 

A szülők eredményesség-mérésének eredményei korai fejlesztés terén 
Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátására 

vonatkozóan 

részletes és érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

A szakszolgálat 

felszereltsége és 

komfortja megfelel 

az igényeinknek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai szükség 

esetén más 

szakemberekkel 

konzultálnak, 

segítséget kérnek 

gyermekem 

érdekében. 

A szakember 

szülőkkel való 

kommunikációja 

érthető, 

együttműködésre 

való törekvés 

jellemzi. 

A fejlesztő 

szakember 

értékelése, 

visszajelzései 

rendszeresek, 

aktuálisak és 

segítők. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
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Logopédia 

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 
A 

szakszolgálat 

szakemberein

ek szemlélete, 

tevékenységei 

gyermekközp

ontúak. 

A 

foglalkozások 

hozzájárulnak 

a gyermek 

fejlődéséhez. 

A gyermekek 

szívesen 

vesznek részt 

a 

foglalkozáson

. 

Intézményünk 

megfelelő 

útmutatást 

kap a 

szakembertől 

a gyermek 

problémá-

jának 

A szakember 

törekszik a 

szülőkkel 

való 

együttműködé

sre. 

A szakember 

igény esetén 

elérhető, 

kérdésekre 

válaszol, 

segít. 

Megfelelő a 

tájékoztatás a 

szakszolgálat 

által nyújtott 

szolgáltatások

ról. 

4,00 4,00 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00 

 

 
 

 

 

 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Gyermekem szakszolgálati ellátására vonatkozóan részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

A szakszolgálat felszereltsége és komfortja megfelel az igényeinknek.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel konzultálnak, segítséget kérnek gyermekem
érdekében.

A szakember szülőkkel való kommunikációja érthető, együttműködésre való törekvés jellemzi.

A fejlesztő szakember értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak és segítők.

4,00 4,00

3,50 3,50

4,00 4,00 4,00

A szakszolgálat szakembereinek szemlélete, tevékenységei gyermekközpontúak.

A foglalkozások hozzájárulnak a gyermek fejlődéséhez.

A gyermekek szívesen vesznek részt a foglalkozáson.

Intézményünk megfelelő útmutatást kap a szakembertől a gyermek problémájának

A szakember törekszik a szülőkkel való együttműködésre.

A szakember igény esetén elérhető, kérdésekre válaszol, segít.

Megfelelő a tájékoztatás a szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról.
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Megfelelő 

tájékoztatást kaptam 

a logopédiai 

szolgáltatásokról. 

Tájékoztatást 

kaptam a 

gyermekem részére 

nyújtott logopédiai 

ellátásról. 

A szakember igény 

esetén elérhető, 

kérdéseimre 

válaszol, segít. 

A foglalkozások 

hozzájárulnak a 

gyermekem 

fejlődéséhez. 

Megfelelő segítséget 

kapok 

gyermekemmel való 

otthoni 

gyakorláshoz. 

3,98 3,98 4,00 4,00 4,00 

 

 
 

Nevelési tanácsadás: 

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 
Mennyire elégedettek az 

adott szakszolgálati 

tagintézményben végzett 
nevelési tanácsadás 

szakterülettel kapcsolatos 

tájékoztatással, 
információáramlással? 

Mennyire ítélik 

hasznosnak a nevelési 

tanácsadásban részesült 
gyermekek fejlődése 

szempontjából a kapott 

segítséget? 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire elégedettek a 

nevelési tanácsadás 
szakszolgálati 

tevékenységben dolgozó 

kollégákkal 
kapcsolatosan az alábbiak 

terén: Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel és 
kapcsolattartás 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire elégedettek a 

nevelési tanácsadás 
szakszolgálati 

tevékenységben dolgozó 

kollégákkal 
kapcsolatosan az alábbiak 

terén: 

Gyermekközpontúság 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire elégedettek a 

nevelési tanácsadás 
szakszolgálati 

tevékenységben dolgozó 

kollégákkal 
kapcsolatosan az alábbiak 

terén: Problémakezelés, 

szakmai segítségnyújtás 
(aktuális, gyors, hasznos, 

innovatív) 

4,00 3,67 4,00 4,00 3,67 

 
 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 

2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00

Megfelelő
tájékoztatást

kaptam a
logopédiai

szolgáltatásokról.

Tájékoztatást
kaptam a

gyermekem
részére nyújtott

logopédiai
ellátásról.

A szakember
igény esetén

elérhető,
kérdéseimre

válaszol, segít.

A foglalkozások
hozzájárulnak a

gyermekem
fejlődéséhez.

Megfelelő
segítséget kapok
gyermekemmel

való otthoni
gyakorláshoz.

3,98 3,98 4,00 4,00 4,00

4,00
3,67

4,00 4,00
3,67

Mennyire elégedettek az adott szakszolgálati tagintézményben végzett nevelési tanácsadás szakterülettel
kapcsolatos tájékoztatással, információáramlással?

Mennyire ítélik hasznosnak a nevelési tanácsadásban részesült gyermekek fejlődése szempontjából a kapott
segítséget?

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó kollégákkal
kapcsolatosan az alábbiak terén: Elérhetőség, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó kollégákkal
kapcsolatosan az alábbiak terén: Gyermekközpontúság

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó kollégákkal
kapcsolatosan az alábbiak terén: Problémakezelés, szakmai segítségnyújtás (aktuális, gyors, hasznos, innovatív)
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Gyermekem 

szakszolgálati ellátásáról 

megfelelően részletes és 

érthető tájékoztatást 

kaptam. 

Gyermekem fejlődése 

szempontjából 

hasznosnak bizonyult a 

kapott segítség. 

A pedagógiai 

szakszolgálat munkatársai 

szükség esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, 

gyermekorvos, 

családgondozó, 

gyermekpszichiáter stb.) 

konzultálnak, segítséget 

kérnek gyermekem 

érdekében. 

A szakember igény esetén 

elérhető, kérdéseimre 

válaszol, problémáimat 

meg lehet vele beszélni. 

4,00 3,97 4,00 4,00 

 

 
 

 

1.15 A „Korai Fejlesztés Évének” megvalósult programjai   

Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja, 

résztvevők száma 

Felelőse(i) 

1. Korai munkaközösség 

látogatása a 

tagintézményben 

2022. március 3. Korai 

munkaközösség 

tagjai, Megyei 

Szakértői Bizottság 

tagjai 

24 fő 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

2. Együtt lenni jó! 2022. május 30. Szülők és 

gyermekek, 8 fő 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea, 

Szombati 

Zoltánné 

3. Látogatás a Csongrádi 

Szakszolgálathoz 

2022. június 21. Kunszentmártoni 

Tagintézmény és 

Tiszaföldvári 

Telephely 

munkatársai 

11 fő 

Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

 

4,00 3,97 4,00 4,00

Gyermekem szakszolgálati ellátásáról megfelelően részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

Gyermekem fejlődése szempontjából hasznosnak bizonyult a kapott segítség.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel (pedagógus, óvónő, gyermekorvos,
családgondozó, gyermekpszichiáter stb.) konzultálnak, segítséget kérnek gyermekem érdekében.

A szakember igény esetén elérhető, kérdéseimre válaszol, problémáimat meg lehet vele beszélni.
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1.16 Együttműködés Évének megvalósult programjai  

Ssz Program 

időpontja 

Az együttműködési program 

területe, témája 

Fogadott 

tagintézmény 

A program 

eredménye 

1. 2022. 

április 5. 

A múzeumpedagógia 

lehetőségeinek megismerése. 

Szolnoki 

Tagintézmény és 

Újszászi 

Telephely 

Tájékozódás a 

tehetséggondozás 

lehetőségeiről 

Kunszentmárton 

térségében. 

Kapcsolatok 

kiépítése, 

elmélyítése a 

meghívott 

tagintézmény 

munkatársaival. 

2. 2022. 

május 26. 

Szakértői Bizottsági 

Munkaközösség fogadása 

A 

munkaközösség 

tagjai 

Eredményesen 

megvalósult 

 

1.17 A telephely környezetvédelmi, környezettudatosságot, fenntarthatóságot célzó, a tanév 

során megvalósított intézkedései  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Intézkedés 

felelőse 

1. Újrahasznosítható 

anyagok gyűjtése, 

újrafelhasználása 

Ökológiai szemlélet 

kialakítása 

 

környezettudatosság 

kialakítása 

Szombati 

Zoltánné 

2. Takarékos 

áramhasználat 

Energiatakarékosság 

 

költséghatékonyság minden 

munkatárs 

3. Szelektív 

hulladékgyűjtés 

megszervezése 

Ökológiai szemlélet 

kialakítása 

 

környezettudatosság 

kialakítása 

Szűcsné Papp 

Rita 

4. Takarékos 

vízhasználat 

Anyagi és környezeti 

javak óvása 

költséghatékonyság minden 

munkatárs 

5. Nyomtatások 

ésszerűsítése 

Anyagi és környezeti 

javak óvása 

költséghatékonyság minden 

munkatárs 

6. Használt tárgyak, 

eszközök újra 

hasznosításának 

átgondolása, 

megvalósítása 

Anyagi és környezeti 

javak óvása 

takarékosság, 

maradék anyagok 

felhasználása 

minden 

munkatárs 

 

1.18 A telephely munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatai a tanév során  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Munkavédel-

mi 

felelős 

Igazgató/ 

helyettes 

1. Munka- tűz- és 

balesetvédelmi 

oktatás 

A munkakör-

höz, egészséget 

nem veszélyez-

tető és 

biztonságos 

A 

munkakörhöz, 

egészséget nem 

veszélyeztető 

és biztonságos 

Ghyczy Tamás Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 
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munkavégzésh

ez szükséges 

ismeretek 

elsajátítása 

munkavégzésh

ez szükséges 

ismeretek 

alkalmazása 

2. A 

munkavégzésre 

és annak 

környezetére 

vonatkozó 

általános 

szabályok 

ismertetése 

Az egészséget 

nem 

veszélyeztető 

és biztonságos 

munkavégzés 

megvalósulása 

érdekében a 

munkavégzésre 

vonatkozó 

általános 

szabályok 

megismerése 

Munkavállalók 

felelősségének 

meghatározása, 

egészséges 

környezet 

kialakítása, 

munkaeszközö

k 

biztonságosság

ának 

ellenőrzése 

Ghyczy Tamás Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

3. Munkaeszközö

k használatba 

vétele és 

időszakos 

felülvizsgálata 

Biztonságos, 

egészséget nem 

veszélyeztető 

munkaeszközö

k használata 

Biztonságos 

munkahely 

kialakítása, 

jogszabályi 

megfelelés 

Ghyczy Tamás Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

4. Munkavédelmi 

ellenőrzés 

Az egészséget 

nem 

veszélyeztető 

és biztonságos 

munkavégzés 

feltételeinek 

folyamatos 

ellenőrzése 

Biztonságos 

munkahely 

kialakítása, 

jogszabályi 

megfelelés 

Ghyczy Tamás Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

5. Munkabaleset 

jelentése, 

nyilvántartása, 

dokumentálása 

A 

munkahelyen 

vagy a 

munkavégzéss

el 

összefüggésbe

n bekövetkező 

balesetek 

kezelésére 

vonatkozó 

törvényi 

előírások 

betartása 

Megfelelő 

dokumentáció, 

ügyintézés, 

előírásoknak 

való megfelelés 

Ghyczy Tamás Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

6. Tűzvédelmi 

szabályzat 

ismertetése 

Tűzmegelőzést 

szolgáló 

intézkedések 

megismerése 

Tűzmegelőzést 

szolgáló 

intézkedések 

betartása 

Ghyczy Tamás Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 
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7. Új 

munkavállaló 

tűz- és 

balesetvédelmi 

oktatása 

Tűzmegelőzést 

szolgáló 

intézkedések 

megismerése 

Tűzmegelőzést 

szolgáló 

intézkedések 

betartása 

Ghyczy Tamás Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

8. A 

tagintézményb

en és a 

telephelyen 

lévő 

elektromos 

berendezések 

felülvizsgálatá

nak 

figyelemmel 

kísérése 

Egészséget 

nem 

veszélyeztető 

és biztonságos 

munkakörülmé

nyek 

biztosítása 

A 

munkakörhöz, 

egészséget nem 

veszélyeztető 

és biztonságos 

munkavégzésh

ez szükséges 

környezet 

Ghyczy Tamás Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

9. A tagintéz-

ményben és a 

telephelyen 

lévő 

tűzvédelmi 

felszerelések 

felülvizsgálatá

nak és 

karbantartásán

ak figyelemmel 

kísérése 

Az esetlegesen 

bekövetkező 

tűzeseti károk 

mérséklése 

Az esetlegesen 

bekövetkező 

tűzeseti károk 

mérséklése 

Ghyczy Tamás Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

10. Folyamatos 

kapcsolattartás 

az intézmény 

tűzvédelmi 

koordinátoráva

l 

Az esetleges 

szabályzati 

változások 

figyelemmel 

követése 

Naprakész 

információk a 

szabályzattal 

kapcsolatban 

Ghyczy Tamás Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

11. Tűzvédelmet 

érintő 

hiányosságok 

jelentése a 

főigazgatóság 

felé 

Egészséget 

nem 

veszélyeztető 

és biztonságos 

munkakörülmé

nyek 

biztosítása 

Tűzesemény 

megelőzése 

Ghyczy Tamás Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

12. Munka- tűz- és 

balesetvédelmi 

előírások 

betartatása a 

munkavállalók

kal 

Munkabaleset 

illetve 

tűzesemény 

megelőzése 

Egészséget 

nem 

veszélyeztető 

és biztonságos 

munkakörülmé

nyek  

Ghyczy Tamás Imréné 

Cselóczki 

Andrea 

Szombati 

Zoltánné 

 

2. Egyéb: 

2.1 A telephely belső kapcsolatai  
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- tagintézmény munkacsoportjai 

- szakmai munkaközösség tagjai 

- Megyei Szakértői Bizottság 

- JNSZMPSZ Tagintézmények/Telephelyek 

- Tankerületi központ  

- Főigazgatóság 

 

2.2 A telephely külső kapcsolatai  

- A Tiszaföldvári Telephely ellátási körzetébe tartozó bölcsődék, óvodák, oktatási 

intézmények 

- Hetényi Géza Kórház Gyermekpszichiátriai Szakrendelés 

- Országos hatáskörű Szakértői Bizottságok 

- Házi gyermekorvosok, védőnők 

- Járási Hivatal 

- Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

- Tiszaföldvári Művelődési Ház 

 

2.3 A telephely egyéb, a tanév során megvalósított szakmai feladatai  

Telephelyünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek foglalkozásán, az alábbi beosztás szerint: 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag* 

Nevelési tanácsadás Kovács Dóra Szombati Zoltánné 

Logopédia Gál Nóra Szabó Mihály Balázsné 

Szakértői bizottsági tevékenység Szombati Zoltánné Imréné Cselóczki Andrea 

Korai fejlesztés Deli Gabriella Hatvani Rózsa 

Gyógytestnevelés Hatvani Rózsa Deli Gabriella 

Tehetséggondozás  Fejes Nikoletta Judit Imréné Cselóczki Andrea 

IÖM Imréné Cselóczki Andrea Szombati Zoltánné 

MÉM Imréné Cselóczki Andrea Szombati Zoltánné 

 

2.4 Telephelyi saját innovációk  

Különféle relaxációs technikák ötvözése a gyermekek pszichés gondozásában a 

szimbólumterápiás társaság szakembere által támogatott módon. 

 

2.5 Telephelyi eseménynaptár  

Ssz

. 

Tevékenység, program megnevezése Határidő Résztvevők 

célcsoportja és 

létszáma 

1. Tanévnyitó értekezlet Megvalósult munkatársak 

11 fő 

2. Tagintézményi tájékoztató az ellátott 

intézmények vezetői számára 

Megvalósult ellátott intézmények 

vezetői 

24 fő 

3. Iskolakészültségi vizsgálattal kapcsolatos 

tájékoztató az ellátott óvodák vezetői 

számára 

 

Megvalósult ellátott óvodák vezetői 

12 fő 
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4. Karácsonyváró rendezvény Nem valósult 

meg 

A járványhelyzet miatt 

elmaradt rendezvény 

5. A korai munkaközösség látogatása a 

tagintézményben 

Megvalósult korai munkaközösség 

tagjai 

Megyei Szakértői 

Bizottság Tagjai 

24 fő 

6. Együtt lenni jó – találkozó a korai 

ellátásban részesülő szülők és gyermekeik 

számára.  

Megvalósult Korai fejlesztett 

gyermekek szüleivel, 8 

fő 

7. A múzeumpedagógia lehetőségeinek 

megismerése, a Szolnoki Tagintézmény 

fogadása 

 

Megvalósult Szolnoki Tagintézmény 

és az Újszászi Telephely 

munkatársai 

26 fő 

 

8. Látogatás a Csongrádi Szakszolgálathoz Megvalósult munkatársak 

11 fő 

 

2.6 A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai  
 

Első félév során: 

 Főigazgatói belső ellenőrzés a vezetői tervezési/óraszám teljesítés ellenőrzési feladatinak 

áttekintése, illetve a partneri elégedettség-mérés és a beavatkozások 

eredményességmérésére hozott intézkedési tervek megvalósulása (2021.11.23.) 

- Az óraszám összesítő táblák vezetése igényes és pontos. Három szakembernél a 

termelődött mínusz óraszámok csökkentése szükséges.  

- A partneri elégedettségmérés és a beavatkozások eredményességének mérése 

alapján nem volt szükség intézkedési tervre. 

 Online belső vezetői szakmai ellenőrzés (Magyarné Kovács Ildikó főigazgató-helyettes 

2021.12.08.-09.) 

- Az INYR vezetése szakmailag megfelelő, korrekció logopédia és tehetséggondozás 

területeken szükséges. 

 INYR ellenőrzés az Oktatási Hivatal által megküldött adatellenőrzés alapján (Magyarné 

Kovács Ildikó főigazgató-helyettes 2021. december 10. – 2022. január 4. 

- gyógytestnevelés és logopédia területeken tevékenység nélküli ellátások lezárása 

szükséges 

 INYR belső szabályzatának megfelelő adminisztráció ellenőrzése, szakértői bizottsági 

tevékenység dokumentálása (Magyarné Kovács Ildikó főigazgató-helyettes, 2022.01.20.) 

- Logopédiai feladatellátás területen: a szűrések és logopédiai vizsgálatok 

elektronikus dokumentációja nem átlátható, nehezen követhető, illetve hiányos, a 

szakemberek dokumentációja telephelyi szinten sem egységes. 

- Gyógytestnevelés feladatellátás területen: a szakfeladat ellátása egy szakembernél 

hiányos. 

- Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása: a szűréseket nem 

beavatkozásaként vagy állapot-megismerésként kell jelölni, hanem szűrésként 

A fenti megállapításokra intézkedési terv készült, a benne foglaltak megvalósultak, a következő 

ellenőrzés során a Főigazgató-helyettes Asszony mindent rendben talált. 
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 Szakértői bizottsági tevékenység ellenőrzése (Ungi Marianna főigazgató-helyettes, 

2021.12.21.) 

- BTMN diagnózis szerint adható mentesítéseket, kedvezményeket a javaslatok alig 

tartalmaznak. 

- Az intelligencia profilra történő megállapítás az összegzésben pontosítást igényel. 

 A korrekció megtörtént a jegyzőkönyvben megfogalmazottak szerint. 

 

Év végén:  

Főigazgatói belső ellenőrzés 

 Dokumentáció ellenőrzése  

- Team jegyzőkönyvek: a jegyzőkönyvek vezetése megfelelő, hitelesítése szabályos 

- A 2021-2022. tanév II. félévében végzett vezetői belső ellenőrzések 

dokumentálása: megfelelő 

- Szakmai programok dokumentálása: A beszámoló megfelel a szakmai és formai 

követelményeknek. 

- Értékelés: A vezető a dokumentációs kötelezettségének eleget tett minden vizsgálat 

területen. 

- Korrekciós javaslat: A teamek jegyzőkönyveiben minden igazgatótanácsot 

követően hivatkozással meg kell jeleníteni a megosztott tartalmak kollégákkal 

történő átadását. 

 A vezető tervezési / óraszám teljesítés ellenőrzési feladatainak áttekintése 

- Az óraszám összesítő táblák vezetése igényes, precíz, naprakész 

- Egy szakembernél sem termelődött jelentős mínusz óraszám, a vezető szorosan 

követte a megvalósulást, így a havi összesítésnél a tervezett óraszámok 100%-os 

megvalósulása regisztrálható 

- Intézkedési terv készítésére a fentiek okán nem volt szükség. 

- Értékelés: a telephely vezetője a tervezési, szervezési és megvalósítás-ellenőrzési 

feladatának eleget tett, munkatársai szintén, a telephelyen működési és ellenőrzési 

gyakorlat kiváló. 

- Korrekciós javaslat: az óraszám összesítő táblákat a szakemberek és a vezető 

minden heti összesítésnél írja alá, a havi összesítést lássák el körbélyegzővel. 

 Online belső vezetői szakmai ellenőrzés (Magyarné Kovács Ildikó főigazgató-helyettes 

2022.05.19.) 

- Minden ellátási terület INYR vezetése megfelelő, korrekcióra nincsen szükség. 

 A megyei és járási szintű szakértői tevékenységek jogszabályok szerinti INYR-

adminisztrációja (Magyarné Kovács Ildikó főigazgató-helyettes 2022.06.03.). 

- Az INYR dokumentáció pontos, naprakész, szakszerű. 

- Korrekciós javaslat: a vizsgálat eredményei hiányosak, ezek pótlása folyamatos. 

 

 Szakértői bizottsági tevékenység ellenőrzése (Ungi Marianna főigazgató-helyettes, 

2022.július 11.) 

- Az átnézett vizsgálati dokumentációban jelentős hiba és hiányosság nincsen, az 

online beküldött szakértői vélemények elkészítése átlátható, jól követhető, a 

szakmai protokollnak és a formai követelményeknek megfelelő. 

 

III. 

 

3. Szakterületi beszámoló  

3.1 Korai fejlesztés 
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Korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 9 fő  

Tanácsadásba vont: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén   

Siker: A szomatopedagógusunk tartós betegsége miatt a korai ellátást át kellett szervezni, 

minden gyermeknek tudtuk biztosítani az ellátást így is. A TSMT home tréning bevezetésével 

a gyermekek fejlődését komplexen tudjuk megsegíteni, erősödik általa az anya-gyerek 

kapcsolat. Az otthoni tréning hatására a szülő kompetensnek, hasznosnak érzi magát gyermeke 

fejlődésének folyamatában. 

Nehézség: A második emeltre való feljutás nehézkes és balesetveszélyes a kisbabával érkezők 

számára. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

Logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 87 fő 

Tanácsadásba vont: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás 4+17 fő 

Lemorzsolódott: 1+4 fő 

 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén   

Siker: a szülők egy része aktívan bevonódik az otthoni logopédiai gyakorlásba.  

Nehézség: a szülők egy része nem érzi kötelességének, vagy nem tudja megoldani az otthoni 

gyakorlást.  

 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 73 fő,  

Tanácsadásba vont: 5 fő 

Ellátatlan, várólistás: 0 fő 

Lemorzsolódott: 2 fő 

 

Ebből pszichológiai gondozás: 5 fő, (diagnosztikus szakaszban: 2 fő, tanácsadás:   5 fő, első 

interjú: 10 fő)   

Ebből gyógypedagógiai ellátás:45 fő, lemorzsolódott: 2 fő 

Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 0 fő, lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén  

Siker: ebben a tanévben egy fő aktívan dolgozó pszichológusunk feladata elsősorban az 

intelligenciamérés volt, így az egyéb pszichológiai vizsgálatok és pszichés gondozás háttérbe 

szorultak, ám a tanév elején már pszichés gondozásban részesülő gyerekekkel és szülőkkel 

igyekezett mégis viszonylag rendszeresen találkozni, és együttműködésüknek köszönhetően 

néhányukat sikeresen le is zárhatta, helyüket kevés számú új klienssel tölthette fel. 

A várólistán szereplő kliensek esetén minden esetben megvalósult egy első interjú a szülőkkel 

(vagy serdülőkorú kliens esetén a szülőkkel és a fiatallal egyaránt), aminek eredményeként 

anyagukat lezárhattuk (mert az egyszeri pszichológiai tanácsadás elegendőnek bizonyult a 

változások beindulásához) vagy továbbirányítottuk más kompetens szakemberekhez a 

családokat, így teljesen ellátatlan kliensünk nincs. 

Nehézség: az átmeneti szakember hiány miatt a tanácsadásba vont kliensek száma lecsökkent. 
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3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 3 fő 

Ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás: 0  fő 

Tehetségszűrés: 30 Fő 

Tehetségszűrés egyéni: 1 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

Tehetségkoordinációba vont intézmény: 4, pedagógus:21, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma:10 

Szülői konzultáció: 11 

 

Sikerek és nehézségek a tehetség-azonosítás, - gondozás és –koordináció terén  

Siker: Koordinációs tevékenységünk keretében egy tanuló több sikeres pályázatot nyújtott be 

zenei tanulmányai támogatására.  

Több előadásra volt lehetőség a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók szakszolgálati 

feladatkörének megismertetésére. 

Nehézség: Még mindig nem igazán nyitottak az iskolák a szakszolgálat eme feladatkörének 

befogadására. 

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma:155, ebből aktuális állapot: 63, felülvizsgálat:73 várólistás: 0, nem jelent 

meg: 2  

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat:19 

Fellebbezések száma a tanév során: 0 

 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén  

Siker: a szakembereink között jól működő szakmai konzultáció, team munka. Minden 

korosztály számára rendelkezünk pszichológiai tesztekkel. 

Szakemberhiány miatt a vizsgálatok ütemezése komolyabb logisztikát igényel, de siker, hogy 

a vizsgálatokat a törvényben meghatározott ütemben el tudtuk végezni.  

Nehézség: a megbízási szerződéssel dolgozó kollégák munkájának ellenőrzése, javítása 

többletmunkát jelent. A tanév elején megugrott az ugyanabból az intézményből, egy időpontban 

beküldött óvódás korú gyermekek szakértői vélemény iránti kérelmeinek száma, ami a 

kontrollvizsgálatok átütemezését igényelte. 

 

3.6   Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 115fő 

Ellátatlan: 3 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén   

Siker: a tanulók szívesen járnak az órákra. Egy intézmény kivételével az ellátási területen 

biztosítani tudtuk a gyógytestnevelést.  

Nehézség: Az elamortizálódott eszközök cseréje szükséges lenne. 

 

3.7 A 2021/2022. tanév összesítő adatai: kontaktban történő ellátás  
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Szakszolgálati terület 

1. 

Kontaktban 

ellátottak létszám 

(fő) 

Korai fejlesztés 12 

Logopédia ellátás 87 

Nevelési tanácsadás 73 

Tehetséggondozás 34 

Gyógytestnevelés 115 

 

 

 
 SZB vizsgálatok száma 155 fő, szakértői vélemények száma, ebből:  

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül, 

állapot változás 

miatt 

kezdeménye-zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgála

t 

 

Dokumen-

tum elemzés 

alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

 

 

OH 

kirendelés 

alapján 

végzett IÉV 

vizsgálat 

 

Összesen 

Fő 63 18 0 73 0 19 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Egyéb tevékenységek: 

4.1 Telephelyi programok az EFOP 3.1.6 fenntartására  

63

18

0

73

0
19

2021-2022-es tanév összesítő adatai

Aktuális állapot vizsgálat

Kiegészítő vizsgálat

Soron kívüli állapotváltozs miatt kezdeményezett felülvizsgálat

Elvégzett hivatalból történő felülvizsgálat

Dokumentum elemzés alapján készített szakértői vélemény

IÉV
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Ss

z. 

Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Rendezv

ény 

célcsopo

rtja 

Megva 

lósítók 

Résztve 

vők 

száma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Okoskocka 

program  

folyamatos, 

nevelési 

tanácsadás 

ellátás 

részprogram

jaként  

ellátott 

óvodák  

Hatvani 

Rózsa 

24 A prevenciós 

tevékenység 

változatosabbá 

tétele, a fejlesztés 

komplexitásának 

elősegítése. 

2. Mesezene folyamatos, 

nevelési 

tanácsadás 

ellátás 

részprogram

jaként 

ellátott 

óvodák 

Hatvani 

Rózsa 

24 A prevenciós 

tevékenység 

változatosabbá 

tétele, a fejlesztés 

komplexitásának 

elősegítése. 

3. Irány az iskola! 

prevenciós 

program az 

óvodákban 

folyamatos, 

nevelési 

tanácsadás 

ellátás 

részprogram

jaként 

ellátott 

óvodák 

Hatvani 

Rózsa 

Deli 

Gabriella 

45 Az óvodák, szülők 

megsegítése az 

iskolakezdés előtt 

álló gyermekek 

fejlesztésében, 

problémák 

kiszűrésében. 

 

4.2 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2021/2022. tanévben 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. LOGO TE 2021.szept

ember10. 

Szabó 

Mihály 

Balázsné 

logopédiában használt online 

eszközök megismerése 

2. Nyitott kapuk a 

logopédián 

2022. 

március 3. 

Szabó 

Mihály 

Balázsné 

új ismeretek szerzése és 

módszerek megismerése 

3. JNSZMPSZ-FMPSZ 

kiemelten tehetséges 

gyermekek/tanulók 

online fóruma 

2022. 

március 

17. 

 

Fejes 

Nikoletta 

Egymás jó gyakorlatának 

megismerése, tapasztalatcsere. 

4. Nagykőrösi 

Tanítványok 

Tehetségsegítő 

Tanács 

tehetségprogram-

előadássorozata 

2022. 

április 12. 

2022. 

május 3. 

2022. 

május 24. 

 2022. 

június 14 

Fejes 

Nikoletta 

A tehetségsegítés, 

tehetségazonosítás, érzelmi 

készségek fejlesztése tehetségek 

körében, alulteljesítő tehetségek, 

tehetségprogramok és modellek 

körében ismeretek, tapasztalatok 

gyűjtése. 

 

4.3 Telephely továbbtanulói a 2021/2022. tanévben  
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Ssz Tovább tanuló kolléga neve  Képzés típusa  Képző 

intézmény  

Évfolyam 

1

. 

Szombati Zoltánné szakvizsga Kodolányi János 

Egyetem 

1. 

 

4.4 A telephelyről a 2021/2022. tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 

A telephelyre nem érkezett új kolléga, valamint nem is távozott. 

 

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

telephelyen 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Hatvani Rózsa 2022. március 1. S 

 

Ssz Minősítő 

vizsgán/eljárásban 

részt vevő 

szakember neve 

A minősítés 

időpontja 

Célfokozat S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Deli Gabriella 2022. március 7. Ped.II. S 

 

4.6 A telephely együttműködései 

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

JNSZMPSZ Főigazgatóság Napi kapcsolattartásban a szakmai, 

munkaszervezési és gazdasági működéssel 

összefüggő ügyekben a gördülékeny, produktív 

végrehajtásért. 

Művelődési Ház A telephelynek ad helyet, így a zökkenőmentes 

működéshez elengedhetetlen a mindennapos 

kapcsolattartás, együttműködés. 

Védőnői hálózat A kliensek minél előbbi ellátáshoz juttatása. 

Házi gyermekorvosok A kliensek minél előbbi ellátáshoz juttatása, pontos 

diagnózis felállítása. 

Szakorvosok A kliensek minél előbbi ellátáshoz juttatása, pontos 

diagnózis felállítása. 

Önkormányzatok Hatékony működés, intézményünk jobb 

megismerése, az intézményről pozitív kép 

kialakítása. 

Köznevelési- közoktatási intézmények Pedagógiai és terápiás folyamatok segítése. 

Gyermekvédelmi szolgálatok Megfelelő ellátás biztosítása, segítségnyújtás. 

 

4.7 A telephely 2021/2022. tanév sikerei és nehézségei 

Tagintézmény tanévi sikerei Tagintézmény tanévi nehézségei 

Együttműködés megvalósítása más 

szakszolgálatokkal. 

Szakember hiány miatt a vizsgálatok szervezési 

nehézségei. 

Vizsgálatok törvényben meghatározott 

határidejének betartása. 

Komplex, nehéz esetek számának növekedése. 

Szakember hiány ellenére a nevelési 

tanácsadás folyamatos biztosítása. 

Alapvizsgálatok torlódása év elején. 
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Szakmailag és csapatépítés szempontjából 

értékes kirándulás. 

Egyre több a megkésett beszédfejlődésű vagy 

beszédmegértési zavarral küzdő gyermek, 

akiknek csak kis részét tudjuk ellátni az öt 

évesek mellett. 

 

4.8 A telephelyi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

Kliensek értékelésének módja és 

gyakorisága 

Körülmények változása esetén gyors 

átszervezés 

A szakértői véleményekre nem érkezett 

fellebbezés 

A lemorzsolódási mutatók nyilvántartásának 

kidolgozása 

Belső tudásmegosztás, team munka A megyéhez tartozó társintézményekkel való 

kapcsolat mélyítése. 

Az intézmény a helyben szokásos módon 

tájékoztatja külső partnereit  

A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek biztosítását 

folyamatosan felülvizsgáljuk, 

visszacsatoljuk és fejlesztjük. 

 

 

4.9 A 2021/2022. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

A telephelyen nem volt fogadott főiskolai hallgató 

VI.7 A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény 
Bencsik Mária Bernadett 

tagintézmény-igazgató 

 

 

Tagintézmény személyi feltételei a tanév elején 

Szak (kinevezett) Fő 

Gyógypedagógus 6 

Pszichológus 1 

Konduktor 1 

Szakszolgálati titkár 1,5 

Kisegítő dolgozó 2 

  

Szak (részmunkaidős, óraadó) Fő 

Pszichológus 2 

Gyógytestnevelő 1 

 

Tagintézmény infrastrukturális helyzetének rövid ismertetése 

A város központjában lévő épületünkben a munkatársak saját és adományokból berendezett 

környezetére is büszkék vagyunk, de nagyon örülünk, ha kis pályázatokból, a Főigazgatóság, illetve 

a Tankerület jóvoltából sikerül új eszközökhöz jutnunk. Az EFOP 3.6.1. pályázati forrásból korábban 

új bútorokat, informatikai eszközöket is kaptunk, amelyeket a fenntartási idő alatt is hasznosítunk. 

Bővült az eszközparkunk, de esztétikusabb, rendezettebb a környezetünk is. A vizsgálóeszközeink 

szintén változatosak, megfelelő repertoárral állnak rendelkezésre. Terápiás eszközeink az 

adományoknak is köszönhetően jók. Az EFOP 3.1.6. pályázat keretében kialakítottuk és 

folyamatosan újítjuk neuro-hidroterápiás, valamint Snoezelen terápiás szobáinkat. 
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Tagintézmény nyitvatartási rendje 
Hétfő-csütörtök:  7.30-16.00 

Péntek:   7.30-13.30 

 

A tagintézmény-igazgató helyettesítési rendje 

A tagintézmény-igazgatót távolléte esetén a tagintézményigazgató-helyettes helyettesíti. 

Mindkettőjük távolléte esetén a tagintézményben működő helyettesítési rend lép hatályba. 

 

I. 

 

1. A tagintézmény tanév során megvalósított feladatai: 

 

1.1 Szakértői bizottsági tevékenység 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése 2021. szeptember 30./ 

megvalósult 

Bencsik Mária 

Bernadett 

2. A kontrollvizsgálatok szervezése. A megvalósítás 

folyamatos. 

Bencsik Mária 

Bernadett 

3. Alap-, illetve a kiegészítő vizsgálatok 

beosztása és az időpontok, értesítések 

kiadása. 

A megvalósítás 

folyamatos. 

Bencsik Mária 

Bernadett 

4. Vizsgálati eszközök rendezése, 

kontrollja. 

A megvalósítás 

folyamatos. 

szakalkalmazot

ti közösség 

5. Esetleges hatósági vizsgálatok 

protokolljának felülvizsgálata, 

felkészülés 

2021. december 15./ 

megvalósult 

Bencsik Mária 

Bernadett 

6. Intézmények tájékoztatása a 

felterjesztések határidejéről és 

rendjéről. 

2022. március 14./ 

megvalósult 

Bencsik Mária 

Bernadett 

7. Statisztika elkészítése az ellátási 

területekről az intézményünkben. 

2022. június 20./ 

megvalósult 

Bencsik Mária 

Bernadett 

8. Nyári feladatok szervezése, a tanévi 

kontrollvizsgálatok befejezése, a 

következő tanévi dokumentáció 

ellenőrzése. 

2022. július 1-augusztus 

31./ A megvalósítás 

folyamatos. 

Bencsik Mária 

Bernadett 

        

1.2 Nevelési tanácsadás 
Feladatunk, hogy pedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógiai támogatást, fejlesztést és 

terápiás gondozást nyújtsunk a rászoruló gyermeknek, tanulónak és szüleiknek a járásban. A 

jelenleg megvalósuló tanácsadás típusok során minden gyógypedagógus, a konduktorunk, a 

fejlesztőpedagógus és a gyógytornász is részt vesz. A tanácsadás alkalmai előre tervezetten, de 

igény szerint esetileg is megvalósulnak az intézményünkben. Az óvodai prevenciós 

foglalkozások munkatársaink által a szűrések után elindultak. A legtöbb helyen az óvodák 

biztosítanak a foglalkozásokra alkalmas helyiséget, de a tagintézményben is rendelkezésre 

állnak foglalkoztatók. 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 
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1. Kiscsoportos tanulástechnikai 

prevenciós csoportok kialakítása, a 

fejlesztés folytatása. 

2021. szeptember 7. 

/megvalósult 

Szőke Lilla 

2. A pszichológiai gondozásban az 

időpontok egyeztetése, az ellátás 

folytatása. 

2021. szeptember 8. 

/megvalósult 

Bencsik Mária 

Bernadett 

3. Szülői tanácsadó fórum. 2021. október 15. 

/megvalósult 

Fadgyas-

Székely Orsolya 

4. Tanulástechnikai tanácsadó fórum 

(EFOP 3.1.6. kiadvány bemutatása) 

2022. január 26. 

/megvalósult 

Bencsik Mária 

Bernadett 

5. Tanulástechnikai tanácsadó fórum a 

partnerintézményekben 

2022. tavaszától /A 

megvalósítás folyamatos. 

Bencsik Mária 

Bernadett 

 

1.3 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

Továbbra is törekszünk a szakmai munka igényességét és a szülőkkel kialakított jó kapcsolatot 

is fenntartani ezen a területen is. Az EFOP 3.1.6. fenntartásának keretében egyénileg vagy 

csoportosan folytattuk a korai fejlesztés programsorozatait, népszerűsítjük tájékoztató 

kiadványainkat. 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Órarendek felülvizsgálata, a folyamatos 

ellátás szervezése, biztosítása, 

dokumentáció felülvizsgálata. 

2021. szeptember 

2. /A megvalósítás 

folyamatos. 

Bencsik Mária 

Bernadett 

2. „Korai Kerekasztal” 2021. november 

6. /nem valósult 

meg a járványügyi 

helyzet miatt 

Csete Olga 

3. „Mikulás” a korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek és szüleik számára 

2021. december 6. 

/megvalósult 

Fadgyas-Székely 

Orsolya 

4. „Farsangi móka” a korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek és szüleik számára 

2022. február 9. / 

megvalósult az 

egyéni órákon 

Szőke Lilla 

5. „Anyák Napja” a korai fejlesztésben 

részesülők számára 

2022. április 30. 

/megvalósult az 

egyéni órákon 

Csete Olga 

6. „Víz-party VIII.” műhelyfoglalkozás a 

korai fejlesztésben részesülőknek 

2022. június 10. 

/megvalósult 

Bencsik Mária 

Bernadett 

 

1.4 Logopédiai ellátás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Órarendek felülvizsgálata. 2021. szeptember 

2. / megvalósult 

Bencsik Mária 

Bernadett 

2. A részletes logopédiai vizsgálatok, a 

folyamatos ellátás szervezése, biztosítása, 

dokumentáció felülvizsgálata. 

2021. szeptember 

7., /megvalósult 

Fadgyas-Székely 

Orsolya 

3. Szűrések (KOFA3 és 5 évesek szűrése) 

összesítése, az óvodák értesítése. 

2021. szeptember 

23. /megvalósult 

Fadgyas-Székely 

Orsolya 

4. Az ellátás megkezdése, órarendek 

kialakítása. 

2021. október 1. 

/megvalósult 

Fadgyas-Székely 

Orsolya 
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5. Félévi összesítés, órarendek 

felülvizsgálata. 

2022. január 26. 

/megvalósult 

Fadgyas-Székely 

Orsolya 

6. A csoportos beszédfejlesztés lehetőségei 

fórum 

2022. március 18. 

/Óvodai 

csoportokban 

valósult meg. 

Józsáné Gombos 

Katalin 

7. 5 évesek szűrése adatbekérése, a szűrés 

megkezdése 

2022. május 15. 

/megvalósult 

Fadgyas-Székely 

Orsolya 

8. Év végi összesítés, órarendek 

felülvizsgálata. 

2022. május 31. 

/megvalósult 

Bencsik Mária 

Bernadett 

9. Nyári ellátás, szűrések szervezése. 2022. július 1. 

/megvalósult 

Bencsik Mária 

Bernadett 

 

1.5 Gyógytestnevelés 

Tagintézményünkben az idei tanévben a gyógytestnevelés szempontjából fejlődni szükséges, 

mivel jelentkezett igény az ellátásra. Sikerült egy óraadó munkatársat 9 órában megnyerni a 

feladatnak, de további szakembert keresünk. 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Protokoll egyeztetése. 2021. szeptember 2. 

/megvalósult 

Bencsik Mária 

Bernadett 

2. Kapcsolatfelvétel az egészségügyi 

szakemberekkel. 

2021. szeptember 9. 

/megvalósult 

Bencsik Mária 

Bernadett 

3. Kapcsolatfelvétel az intézményekkel. 2021. szeptember 18. 

/megvalósult 

Bencsik Mária 

Bernadett 

4. Tájékoztató fórum a tartáshibák 

megelőzése és javítása céljából. 

2022. április 16. 

/nem valósult meg 

Nagy Anikó 

5. Tájékoztató fórum az EFOP 3.1.6. 

fenntartása keretében készült 

kiadványaink bemutatása 

2022. május 15. 

/egyéni formában 

valósult meg 

Nagy Anikó 

6. Következő tanévi várható létszám 

adatbekérése 

2022. június 15. 

/megvalósult 

Bencsik Mária 

Bernadett 

 

1.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása  

Ebben a tanévben is több járásban látja el a feladatot a koordinátor munkatársunk. A 

feltérképezés alapján 21 órában (17 Mezőtúron, 2-2 Tiszaföldváron és Kunszentmártonban) 

látjuk el a tevékenység igényeit, amely a növekvő szűrési igények alapján bővítésre kerül. Saját 

innovációként ebben az évben is fejlesztettük a tagintézményi Zöld Programot. 

 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Az igények felmérése, 

felülvizsgálata. 

2021. szeptember 4. 

/megvalósult 

Fejes Nikoletta 

2. Az azonosítási, szűrési feladatok 

beosztása az igények alapján. 

2021. szeptember 9. 

/megvalósult 

Fejes Nikoletta 

3. Intézmények tájékoztató 

egyeztetése. 

A megvalósítás 

folyamatos. 

Fejes Nikoletta 

4. Ültess fát! nap, Zöld Hét 

megszervezése 

2021. november 12. 

/megvalósult 

Fejes Nikoletta 

5. Beszámoló a munkaközösség 

munkájáról a munkatársaknak. 

2022. január 26. 

/megvalósult 

Fejes Nikoletta 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 270 

 

 

6. Diákkonferencia 2022. tavasz /nem valósult 

meg a járványügyi helyzet 

miatt 

Fejes Nikoletta 

7. Tanév végi összesítés elkészítése. 2022. május 31. 

/megvalósult 

Fejes Nikoletta 

8. Szikra nyári tehetségtábor 

előkészítése 

2022. május 31. 

/megvalósult 

Fejes Nikoletta 

 

1.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja      

A térségben egyetlen középiskola rendelkezik iskolapszichológussal, így ez a terület is 

hiányokkal küzd a járásban. A kolléga részt vesz megyei szakmai fórumainkon. Ezen a téren 

eddig a tevékenységünk beleolvadna a nevelési tanácsadásba, a beérkező igény szerint helyszíni 

megfigyelést és tanácsadást is folytatunk, ha igény van rá, konzultálunk a szülőkkel és a 

pedagógusokkal. 

 Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A szakemberekkel való 

kapcsolatfelvétel. 

2021. szeptember 12. 

/megvalósult 

Bencsik Mária 

Bernadett 

2. Konzultáció a megyei 

koordinátorral. 

A megvalósítás 

folyamatos. 

Bencsik Mária 

Bernadett 

 

                                     

II. 

 

1.8 Általános szakszolgálati feladatok 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Munkaterv elkészítése. 2021. augusztus 19. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató vagy a 

helyettes  

2. Tagintézményi évnyitó értekezlet 

tartása, munkarendek, felelősségi 

keretek, ügyeleti rend beosztása. 

2021. augusztus 30. 

/megvalósult 

 

tagintézmény-

igazgató vagy a 

helyettes 

3. Intézményi évnyitón való részvétel 2021. augusztus 31. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató vagy a 

helyettes 

4. Tűz- és munkavédelmi oktatás helyi 

sajátosságainak megbeszélése. 

2021. szeptember 7. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató vagy a 

helyettes 

5. A főállásúak és az óraadók 

dokumentációjának és órarendjének 

ellenőrzése, naplók megnyitása. 

2021. szeptember 7. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató vagy a 

helyettes 

6. Önértékelési, tanfelügyeleti és 

minősítési folyamatok előkészítése, a 

menetrend beosztása. 

2021. szeptember 

15. /megvalósult 

tagintézmény-

igazgató vagy a 

helyettes 

7. Tagintézményi programok felelőseinek 

beosztása, előkészítése. 

A programok előtt 

egy hónappal. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató vagy a 

helyettes 

8. Pályázati fenntartási feladatok 

megbeszélése. 

A megvalósítás 

folyamatos. 

tagintézmény-

igazgató vagy a 

helyettes 
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9. Félévi összesítések bekérése, félévi 

beszámoló elkészítése. 

2022. január 31. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató vagy a 

helyettes 

10. Adatbekérések beosztása. 2022. február 8. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató vagy a 

helyettes 

11. Kontrollvizsgálatok bekérése. 2022. március 14. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató vagy a 

helyettes 

12. Munkaterv szerinti menetrend 

felülvizsgálata. 

2022. május 2. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató vagy a 

helyettes 

13. Év végi összesítés, beszámoló 

elkészítése. 

2022. június 15. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató vagy a 

helyettes 

 

1.9 Heti értekezletek, megbeszélések megvalósítása 

Team-megbeszélést minden héten hétfőn, 13.00-15.00 között tartunk. A tagintézmény-

igazgató, vagy helyettese felelős a megvalósulásért. A témák mindig a fontosabb tennivalók, 

ezeket mindig kiegészítik az aktualitások. 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Intézményi évnyitót követő szakmai 

megbeszélések csoportos formában. 

Pályázati programok fenntartásának 

előkészítése. 

2021.09.07. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

2. Órarendek egyeztetése, folyamatok 

leírásának átismétlése tevékenységi 

területenként. 

2021.09.07. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

3. Dokumentumok egyeztetése, önértékelési 

és minősítési feladatok megbeszélése. 

2021.09.14. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

4. Őszi programok előkészítése. Statisztikák 

elkészítése. 

2021.09.14. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

5. Pályázati programok fenntartásának 

előkészítése. 

2021.10.04. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

6. Ellátás szakmai és órarendi egyeztetése.  2021.10.04. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

7. Folyamatok áttekintése. 2021.10.12. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

8. Szabadságterv egyeztetése. 2021.10.15. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

9. Dokumentumellenőrzés, felülvizsgálat. 2021.10.26. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

10. Továbbtanulók órarendjének 

felülvizsgálata. 

2021.11.12. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

11. Mikulás program előkészítése. 2021.11.15. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 
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12. Félévi összesítés a tevékenységekben. 2021.11.18. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

13. Iskolakészültségi kirendelt vizsgálatok 

előkészítése. 

2021.11.22. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

14. Komplex ellátás felülvizsgálata. 2021.12.13. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

15. Félévi összesítés a teendőkről. 2021.12.20. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

16. Félévi szakmai értekezlet. 2022.01.03. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

17. Kirendelt vizsgálatok szervezése. 2022.01.10. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

18. Farsang szervezése. 2022.01.18. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

19. Komplex ellátás felülvizsgálata. 2022.01.25. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

20. Szülői fórum előkészítése. 2022.01.31. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

21. Kontrollvizsgálatok tapasztalatai. 2022.02.07. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

22. Pedagógiai Szakszolgálatok Hete 

előkészítése. 

2022.02.14. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

23. Kirendelt vizsgálatok tapasztalatai. 2022.02.21. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

24. Játékos Kavalkád előkészítése. 2022.03.07. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

25. Komplex ellátás felülvizsgálata. 2022.03.14. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

26. Munkaközösségi tevékenységek 

összesítése. 

2022.03.21. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

27. Anyák Napja előkészítése. 2022.03.28. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

28. Képzések tapasztalatai, belső 

tudásmegosztás. 

2022.04.04. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

29. Szűrések előkészítése. 2022.04.11. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

30. Beszámolók előkészítése. 2022.04.25. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

31. Vízparty előkészítése. 2022.05.02. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

32. Szűrések szervezése. 2022.05.16. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

33. Komplex ellátás felülvizsgálata. 2022.05.23. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

34. Év végi statisztika előkészítése, szakmai 

összegzés. 

2022.05.30. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

35. Nyári ellátás megszervezése. 2022.06.06. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 
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36. Kontrollvizsgálatok felülvizsgálata, nyári 

teendők meghatározása. 

2022.06.15. 

/megvalósult 

tagintézmény-

igazgató/ helyettes 

 

1.10 Továbbképzések, tanfolyamok 

Ssz. Szakember 

neve 

Továbbképzés megnevezése Továbbképzés 

helyszíne 

1. Józsáné Gombos 

Katalin 

A fonológiai/hangtani tudatosság fejlesztése 5–7 

éves gyermekeknél - A Hang-lépcső 

tréningprogram elméleti háttere és alkalmazása a 

gyakorlatban 

online 

2. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

A 2022. május 9-i szakmai délután (Autisták online 

3. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

VII. Különleges Bánásmód Nemzetközi 

Interdiszciplináris Konferencia 

online 

4. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

Diszfágia Konferencia online 

5. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

Felkészítés a nyelvlökéses nyelés terápiájára online 

6. Fadgyas-Székely 

Orsolya 

ELTE BGGYK Gyógypedagógia-tanár MA hibrid 

1.11 Saját műhelymunkák a 2021/2022. tanévben szülők, pedagógusok részére 

Ssz. A műhelyfoglalkozás 

témája 

Időpont Résztvevők 

száma 

 

 

Felelős 

1. „Korai Kerekasztal” 2021. 

november 8. 

Nem valósult meg 

a járványügyi 

helyzet miatt. 

Csete Olga 

2. Szülői tanácsadó fórum 2021. 

december 6. 

14/megvalósult az 

egyéni órákon 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

3. „Mikulás” a korai 

fejlesztésben részesülő 

gyermekek és szüleik számára 

2021. 

december 6. 

19/megvalósult az 

egyéni órákon 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

4. Tanulástechnikai tanácsadó 

fórum (EFOP 3.1.6. kiadvány 

bemutatása) 

2022. január 

26. 

9/megvalósult az 

egyéni órákon 

Bencsik Mária 

Bernadett 

5. „Farsangi móka” a korai 

fejlesztésben részesülő 

gyermekek és szüleik számára 

2022. február 

15. 

18/megvalósult Csete Olga 

6. A csoportos beszédfejlesztés 

lehetőségei fórum (EFOP 

3.1.6. kiadvány bemutatása) 

2022. 

március 18. 

39/megvalósult az 

egyéni órákon 

Józsáné 

Gombos 

Katalin 

7. „Anyák Napja” a korai 

fejlesztésben részesülők 

számára 

2022. május 

2. 

19/megvalósult az 

egyéni órákon 

Csete Olga 

8. „Víz-party VIII.” 

műhelyfoglalkozás a korai 

fejlesztésben részesülőknek 

2021. június 

6. 

39/megvalósult Bencsik Mária 

Bernadett 
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1.12 Vezetői belső ellenőrzések 

Ssz. Ellenőrzött munkatárs neve Időpont Ellenőrzést végző vezető 

1. Csete Olga, konduktor 2021. 

szeptember 

14. 

Fadgyas-Székely Orsolya 

2. Sipos Mária Dóra logopédus 2021. 

október 25. 

Bencsik Mária Bernadett 

3. Fejes Nikoletta, fejlesztőpedagógus, 

járási tehetség-koordinátor 

2021. 

november 10. 

Bencsik Mária Bernadett 

4. Szőke Lilla, gyógypedagógus 2021. 

december 1. 

Bencsik Mária Bernadett 

5. Józsáné Gombos Katalin logopédus 2022. január 

26. 

Bencsik Mária Bernadett 

6. Fadgyas-Székely Orsolya, 

gyógypedagógus 

2022. február 

21. 

Bencsik Mária Bernadett 

7. Lengyel-Bagdán Kata, logopédus 2022. április 

26. 20. 

Bencsik Mária Bernadett 

8. Matló Anna Fruzsina, logopédus 2022. május 

20. 

Bencsik Mária Bernadett 

 

1.13 A tagintézmény igazgató és igazgató-helyettes tanév során folyamatos végzett ellenőrzési 

feladatai 

Ssz. Ellenőrzött terület Időpont Ellenőrzést végző vezető 

1. Az óraadók dokumentációjának és 

órarendjének ellenőrzése és 

felülvizsgálata. 

minden 

hónapban a 

teljesítési 

igazolások 

kiállítását 

megelőzően 

Bencsik Mária Bernadett 

2. Órarendek kontrollja. 

Heti összesítők elemzése. 

hetente Fadgyas-Székely Orsolya 

3. Kontrollvizsgálati ütemterv 

felülvizsgálata, figyelemmel 

kísérése. 

időpontok 

kiadásakor, 

hetente 

Bencsik Mária Bernadett 

4. Tasakellenőrzés az INYR 

ellenőrzéssel összekapcsolva. 

kéthetente Bencsik Mária Bernadett 

5. Szabadságterv felülvizsgálata. 

 

havonta, illetve 

szezonálisan a 

rendszeres 

szabadságolások 

előtt 

Bencsik Mária Bernadett 

6. A jogszabály, a fenntartó és a 

munkaterv szerinti feladatok 

megvalósulásának ellenőrzése. 

folyamatosan Bencsik Mária Bernadett 

 

1.14 Az intézkedési terv megvalósítása az éves intézményi önértékelés eredményei alapján 

Fejleszthető területek Megvalósított 

intézkedések 

Intézkedések a területek 

fejlesztésére 
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V. Az intézmény külső 

kapcsolatai területén 

 

Aktívabb tájékoztatás az 

adományokról, 

programokról. 

A járási közösségi oldal 

működtetése. 

 

 

1.15 A tagintézmény eredményesség-mérésének eredményei  
 

Mezőtúr korai fejlesztés: 19 fő. Ebből -10,52%; +89,48% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 2 6 10 1 

% 0 10,52 31,57 52,63 5,26 

 

Mezőtúr logopédia: 148 fő. Ebből -16,2%; +83,8% A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 5 19 31 49 44 

% 3,37 12,83 20,94 33,10 29,72 

 

Mezőtúr nevelési tanácsadás: 137 fő. Ebből -5,83%; +94,17% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 8 31 29 69 

% 0 5,83 22,62 21,16 50,36 

 

Mezőtúr gyógytestnevelés: 40 fő. Ebből -0 %; +100% A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 0 0 2 38 

% 0 0 0 5 95 

 

Mezőtúr szakértői bizottsági tevékenység: 28 db. Ebből -0 %; +100% A mért eredmények 

alapján intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem készült el Elkészült 

Fő 0 28 

% 0 100 

 
Az idei eredményesség mérés során kapott adatok alapján minden terület működése 

szakszerűen, életszerűen működik. Mindenütt olyan eredményeket kaptunk, ahol az 

eredmények a várhatóaknak feleltek meg, sehol nincs szükség különleges korrigáló 

intézkedésre. A korai fejlesztésben rendszeresen ellátott 19 főből legtöbben lényegesen 

javultak, illetve van tünetmentes állapotú gyermek is az ellátásban. A logopédiai ellátottak 

69%-a lényegesen javult, vagy tünetmentes, amely szintén szakmailag elvárható. A szakértői 

bizottsági tevékenységen belül minden szakértői vélemény elkészült a jogszabályi határidőre, 

amely eredmény a korábbi évekhez képest javulás. A nevelési tanácsadásban részesülők 70%-

a lényeges javult, vagy tünetmentes. Ezek az adatok tartalmazzák a rendszeres és az eseti 
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tanácsadás alkalmakon elért eredményt is. A legjobb eredményt a gyógytestnevelés területén 

ért el a munkatársunk a gyerekekkel, ahol az ellátott kliensek 95%-a tünetmentessé vált, de az 

5% is lényegesen javult. A pszichológiai gondozásban 42% a tünetmentesség aránya, de 32% 

lényeges javult, amely szintén jó eredmény. Összességében elmondható, hogy az idei tanévben 

a működés a mért területeken a szakmai protokollok szerint ajánlott értékelés alapján 

szakmailag is eredményes. 

 
1.16 A tagintézmény partneri elégedettség-mérésének eredményei 

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás során 4 együttműködő 

intézménytől kapott visszajelzést a Mezőtúri Tagintézmény, mely alapján teljes mértékben 

elégedettek a szolgáltatásainkkal. A gyermekek szülei, gondviselői részére kiküldött kérdőívek 

közül 23 db érkezett vissza. A kérdésekre adott válaszaik stabilak, a 3,96-4,00 között mozognak 

az értékek, minden területen elégedettek az ellátással a szülők. 

A logopédiai ellátás tevékenységre vonatkozó kérdőívek esetében 5 db intézményi válasz 

érkezett. Az intézmények teljes mértékben elégedettségüket fejezték ki. Szülői kérdőív igen 

magas számban, 164-ből 142 esetben érkezett vissza. A válaszadók véleménye alapján 3,61-

3,76 közé esik a kitöltők értékelése, mely átlagosan jónak mondható. A szülők véleménye 

alapján a tájékoztatásuk a szolgáltatással kapcsolatban nem mindig volt maximális. További 

tájékoztatást várnak a logopédiai ellátásról, valamint várják az igény szerinti szakemberrel való 

megbeszélést. A foglalkozások jórészt hozzájárulnak a gyermekek fejlődéséhez, illetve az 

otthoni gyakorláshoz is megfelelő segítséget nyújtanak a szakemberek. Összességében 

megfelelnek az értékek az elvárásoknak. 

A nevelési tanácsadás tevékenységterület esetében 8 partnerintézménytől kaptunk a teljeskörű 

megelégedésre visszajelzést. A szülők közül 67 fő válaszolt a kérdésekre, megelégedésük 

átlagosan jónak mondható, 3,7-4,00 közöttiek értékek. A szülők közül egyesek a szakszolgálat 

szakembereinek más szakemberekkel történő kapcsolatfelvételét szorgalmazzák. A klienseink 

körében 8 fő, 13 év fölötti tanuló töltötte ki a kérdőívet, válaszaik konzisztensen 4,00 átlagot 

mutatnak, elégedettségük teljeskörű. 

 

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei korai fejlesztés terén 
Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás 

Partnerközpontú 

szemlélet 

Gyermekközpon-

túság 

Problémakezelés 

(szociális 

érzékenység, 

segítőkészség) és 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, szakszerű, 

hasznos) 

Adott gyermek 

szakszolgálati 

ellátásával 

kapcsolatos 

tájékoztatás 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
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A szülők elégedettség-mérésének eredményei korai fejlesztés terén 
Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátására 

vonatkozóan 

részletes és érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

A szakszolgálat 

felszereltsége és 

komfortja megfelel 

az igényeinknek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai szükség 

esetén más 

szakemberekkel 

konzultálnak, 

segítséget kérnek 

gyermekem 

érdekében. 

A szakember 

szülőkkel való 

kommunikációja 

érthető, 

együttműködésre 

való törekvés 

jellemzi. 

A fejlesztő 

szakember 

értékelése, 

visszajelzései 

rendszeresek, 

aktuálisak és 

segítők. 

4,00 3,91 3,96 3,96 3,96 

 
 

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 
A 

szakszolgálat 

szakemberein

ek szemlélete, 

tevékenységei 

A 

foglalkozások 

hozzájárulnak 

a gyermek 

fejlődéséhez. 

A gyermekek 

szívesen 

vesznek részt 

a 

Intézményünk 

megfelelő 

útmutatást 

kap a 

szakembertől 

A szakember 

törekszik a 

szülőkkel 

való 

A szakember 

igény esetén 

elérhető, 

kérdésekre 

Megfelelő a 

tájékoztatás a 

szakszolgálat 

által nyújtott 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Elérhetőség, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet

Gyermekközpontúság

Problémakezelés (szociális érzékenység, segítőkészség) és szakmai segítségnyújtás (aktuális, szakszerű,

hasznos)

Adott gyermek szakszolgálati ellátásával kapcsolatos tájékoztatás

4,00

3,91

3,96 3,96 3,96

Gyermekem szakszolgálati ellátására vonatkozóan részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

A szakszolgálat felszereltsége és komfortja megfelel az igényeinknek.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel konzultálnak, segítséget kérnek

gyermekem érdekében.

A szakember szülőkkel való kommunikációja érthető, együttműködésre való törekvés jellemzi.

A fejlesztő szakember értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak és segítők.
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gyermekközp

ontúak. 

foglalkozáson

. 

a gyermek 

problémájána

k 

együttműködé

sre. 

válaszol, 

segít. 

szolgáltatások

ról. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 
 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 
Megfelelő 

tájékoztatást kaptam 

a logopédiai 

szolgáltatásokról. 

Tájékoztatást 

kaptam a 

gyermekem részére 

nyújtott logopédiai 

ellátásról. 

A szakember igény 

esetén elérhető, 

kérdéseimre 

válaszol, segít. 

A foglalkozások 

hozzájárulnak a 

gyermekem 

fejlődéséhez. 

Megfelelő segítséget 

kapok 

gyermekemmel való 

otthoni 

gyakorláshoz. 

3,61 3,67 3,71 3,72 3,73 

 
 

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

A szakszolgálat szakembereinek szemlélete, tevékenységei gyermekközpontúak.

A foglalkozások hozzájárulnak a gyermek fejlődéséhez.

A gyermekek szívesen vesznek részt a foglalkozáson.

Intézményünk megfelelő útmutatást kap a szakembertől a gyermek problémájának

A szakember törekszik a szülőkkel való együttműködésre.

A szakember igény esetén elérhető, kérdésekre válaszol, segít.

Megfelelő a tájékoztatás a szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról.

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

Megfelelő

tájékoztatást

kaptam a

logopédiai

szolgáltatásokról.

Tájékoztatást

kaptam a

gyermekem

részére nyújtott

logopédiai

ellátásról.

A szakember

igény esetén

elérhető,

kérdéseimre

válaszol, segít.

A foglalkozások

hozzájárulnak a

gyermekem

fejlődéséhez.

Megfelelő

segítséget kapok

gyermekemmel

való otthoni

gyakorláshoz.

3,61 3,67 3,71 3,72 3,73
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Mennyire 

elégedettek az adott 

szakszolgálati 

tagintézményben 

végzett nevelési 

tanácsadás 

szakterülettel 

kapcsolatos 

tájékoztatással, 

információáramláss

al? 

Mennyire ítélik 

hasznosnak a 

nevelési 

tanácsadásban 

részesült 

gyermekek 

fejlődése 

szempontjából a 

kapott segítséget? 

Kérjük, jelölje 

meg, mennyire 

elégedettek a 

nevelési 

tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó 

kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel 

és kapcsolattartás 

Kérjük, jelölje 

meg, mennyire 

elégedettek a 

nevelési 

tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó 

kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Gyermekközpontú

ság 

Kérjük, jelölje 

meg, mennyire 

elégedettek a 

nevelési 

tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó 

kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Problémakezelés, 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, gyors, 

hasznos, 

innovatív) 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 
 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 
Gyermekem szakszolgálati 

ellátásáról megfelelően 

részletes és érthető 

tájékoztatást kaptam. 

Gyermekem fejlődése 

szempontjából hasznosnak 

bizonyult a kapott 

segítség. 

A pedagógiai 

szakszolgálat munkatársai 

szükség esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, 

gyermekorvos, 

családgondozó, 

gyermekpszichiáter stb.) 

konzultálnak, segítséget 

kérnek gyermekem 

érdekében. 

A szakember igény esetén 

elérhető, kérdéseimre 

válaszol, problémáimat 

meg lehet vele beszélni. 

3,97 3,85 3,70 4,00 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Mennyire elégedettek az adott szakszolgálati tagintézményben végzett nevelési tanácsadás szakterülettel

kapcsolatos tájékoztatással, információáramlással?

Mennyire ítélik hasznosnak a nevelési tanácsadásban részesült gyermekek fejlődése szempontjából a kapott

segítséget?

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó

kollégákkal kapcsolatosan az alábbiak terén: Elérhetőség, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó

kollégákkal kapcsolatosan az alábbiak terén: Gyermekközpontúság
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A tanulók elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 

A szakember 

bizalmas, nyugodt, 

kölcsönös 

elfogadáson alapuló 

légkört alakított ki. 

A szakember 

igyekezett felkelteni 

és fenntartani az 

érdeklődésemet. 

A foglalkozások 

során a 

visszajelzések 

egyértelműek, 

érthetők voltak. 

A foglalkozásokon a 

problémámnak, 

helyzetemnek 

megfelelő 

segítségnyújtást 

kaptam. 

A foglalkozások 

segítettek abban, 

hogy a mindennapi 

élethelyzetekben 

képes legyek tovább 

fejlődni. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 
 

1.17 A „Korai Fejlesztés Évének” megvalósult programjai  

Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja, résztvevők 

száma 

Felelőse(i) 

1. „Korai Kerekasztal” 

 

2021. 

november 8. 

A járványügyi helyzet 

miatt egyéni konzultáció 

valósult meg a partnerekkel 

(védőnők, gyermekjóléti 

szakszolgálat, 

Csete Olga 

 

3,97
3,85

3,70

4,00

Gyermekem szakszolgálati ellátásáról megfelelően részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

Gyermekem fejlődése szempontjából hasznosnak bizonyult a kapott segítség.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel (pedagógus, óvónő,

gyermekorvos, családgondozó, gyermekpszichiáter stb.) konzultálnak, segítséget kérnek gyermekem érdekében.

A szakember igény esetén elérhető, kérdéseimre válaszol, problémáimat meg lehet vele beszélni.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

A szakember

bizalmas,

nyugodt,

kölcsönös

elfogadáson

alapuló légkört

alakított ki.

A szakember

igyekezett

felkelteni és

fenntartani az

érdeklődésemet.

A foglalkozások

során a

visszajelzések

egyértelműek,

érthetők voltak.

A

foglalkozásokon a

problémámnak,

helyzetemnek

megfelelő

segítségnyújtást

kaptam.

A foglalkozások

segítettek abban,

hogy a

mindennapi

élethelyzetekben

képes legyek

tovább fejlődni.

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
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óvodavezetők, 

iskolaigazgatók). 

2. Szülői tanácsadó 

fórum 

 

2021. 

december 6. 

 

Szintén a járványügyi 

helyzet miatt egyéni 

tanácsadó alkalmak 

valósultak meg. 

Bencsik 

Mária 

Bernadett 

 

3. „Mikulás” a korai 

fejlesztésben 

részesülő gyermekek 

és szüleik számára 

2021. 

december 6. 

 

Csoportos ünneplés helyett 

a gyerekek a 

foglalkozásaikon vehették 

át a Mikulás ajándékát, 

amelyet idén is a Fekécs 

Team Kft. adományozott a 

számunkra. 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

 

 

1.18 Együttműködés Évének megvalósult programjai 

Ssz Program 

időpontja 

Az együttműködési 

program területe, 

témája 

Fogadott 

tagintézmény 

A program eredménye 

1. 2022. 

március 

20.  

Tagintézményi jó 

gyakorlatok átadása. 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

 

A program a járványügyi 

helyzet miatt nem valósult meg, 

de a munkatársak egyénileg 

tartják a szakmai kapcsolatot a 

munkaközösségeken kívül is 

online. 

2. 2022. 

június 6. 

Vízparty programra 

való meghívás, belső 

tudásmegosztás 

Karcagi 

Tagintézmény 

Nagyon sikeres program volt a 

tudásmegosztás szempontjából 

is ez a program. A kollégák sok 

hasznos tapasztalatról 

számoltak be, illetve ugyanúgy 

élvezték az évzáró 

progamunkat, ahogy a 

szervezők. 

 

1.19 A tagintézmény környezetvédelmi, környezettudatosságot, fenntarthatóságot célzó, a 

tanév során megvalósított intézkedései 

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Intézkedés 

felelőse 

1. Saját készítésű szelektív 

kukák cseréje, 

kihelyezése.   

szelektív gyűjtés A kliensek is 

használják a 

kukákat. 

Fejes 

Nikoletta 

2. Energiatakarékosságra 

való felhívás 

kihelyezése. 

energiatakarékosság 

 

Takarékosság. 

 

Fejes 

Nikoletta 

3. Újrahasznosítható 

anyagok gyűjtése. 

hulladékgazdálkodás Kevesebb 

hulladék. 

Fejes 

Nikoletta 

4. Tehetséggondozás-Zöld 

Program 

 

környezettudatos 

életmód alakítása, 

fenntarthatóságra 

Újrahasznosított 

játékeszközök 

létrehozása, 

környezettudatos 

Fejes 

Nikoletta 
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nevelés, 

újrahasznosítás 

nevelés pozitív 

hatása. 

5. Minden lehetséges 

dokumentum és 

mérőeszköz kétoldalas 

nyomtatása. 

környezetvédelem Papírtakarékosság. Fejes 

Nikoletta 

 

1.20 A tagintézmény munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatai a tanév során 

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

várt 

eredménye 

Munkavédelmi 

felelős 

Igazgató/ 

helyettes 

1. Tűz- és 

munkavédelmi 

oktatáson való 

részvétel a 

tagintézményben. 

Oktatás, 

ismeretek 

megújítása. 

Megelőzés. Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

Bencsik 

Mária 

Bernadett 

2. A szabályoknak 

megfelelő 

intézményellenőrzés. 

Biztonságos 

környezet 

szemléje. 

Megelőzés Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

Bencsik 

Mária 

Bernadett 

3. Szabályzat frissítése 

szükség esetén. 

Biztonság 

fenntartása. 

Megelőzés. Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

Bencsik 

Mária 

Bernadett 

 

2. Egyéb: 

2.1 A tagintézmény belső kapcsolatai  

- A munkatársak között jó a személyes, illetve a szakmai kapcsolat is. 

- Kollégáink rendszeresen részt vesznek az online intézményi munkaközösségi 

alkalmakon, illetve segítik egymást az önértékelési feladatokban. 

- Fadgyas-Székely Orsolya kollégánk a Mérés-értékelés munkacsoport vezetője továbbra 

is. 

- A tehetségkoordináció Fejes Nikoletta koordinátorunk által két tagintézmény és egy 

telephely bevonásával valósul meg a járások szintjén. 

- Tagintézményeinkkel jó kapcsolatot ápolunk főként szakmai céllal, de szövődnek 

barátságok is ezek mentén. Segítünk egymásnak az átmeneti nehezebb időszakokban, 

vagy mentorálással. 

 

2.2 A tagintézmény külső kapcsolatai  

- Családsegítő Szolgálat, 

- Védőnői Szolgálat, 

- Fekécs Team Kft.  

- Syngenta Magyarország Kft. 

- Mezőtúri Horgász Egyesület  

- KSZC Szakközépiskolája és Kollégiuma 

- Szikra Tehetséggondozó Egyesület 

 

2.3 A tagintézmény egyéb, a tanév során megvalósított szakmai feladatai 

Tagintézményünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek foglalkozásán, az alábbi beosztás szerint 
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Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag 

Nevelési tanácsadás Bencsik Mária Bernadett Szőke Lilla 

Logopédia Józsáné Gombos Katalin Matló Anna Fruzsina 

Szakértői bizottsági tevékenység Szőke Lilla Józsáné Gombos Katalin 

Korai fejlesztés Csete Olga Sipos Mária Dóra 

Gyógytestnevelés Lakatos Erzsébet Lengyel-Bagdán Kata 

Tehetséggondozás  Fejes Nikoletta Bedő Anett 

IÖM Bencsik Mária Bernadett Fadgyas-Székely Orsolya 

MÉM Fadgyas-Székely Orsolya Bencsik Mária Bernadett 

          

2.4 Tagintézményi saját innovációk  

A Victoria a Gyermekekért Alapítvány pályázatán nyert ortopédiai szenzoros szőnyegkészlet 

és fejlesztő játékok beépítése folyamatosan zajlik a fejlesztés folyamatába. Ebben az évben is 

valósítottunk meg újítást, amelyre idén egyrészt a környezettudatosság területén nyílt 

lehetőségünk. Továbbfejlesztettük a Zöld Programunkat. A fejlesztők a gyerekekkel való 

mindennapi munkában egyre több újrahasznosított eszközt, ötletet alkalmaznak, amelynek célja 

a környezettudatosság beépítése a családi mindennapokba. 

Másik újításunk főleg a tehetséggondozáshoz kapcsolódik, főigazgatói és fenntartói 

támogatással pályáztunk a Boldog Pedagógiai Szakszolgálat címre, amelynek kapcsán a 

kapcsolattartó Fejes Nikoletta szeptemberben ingyenes képzésen vett részt a program 

tartalmáról. Azután tudunk részterveket kialakítani. A munkatársaknak lesz lehetőségük 

további ingyenes képzéseken részt venni, továbbá mini eszközpályázatokon indulni. Továbbá 

szintén támogatással terveztük és nyertük el a Szikra tehetségtábor megvalósításának 

lehetőségét a nyári időszakban. A lehetőséget szintén Fejes Nikoletta kereste a számunkra, 

amely pályázattal jelentős összeget nyertünk a két turnusú autista gyermekek számára 

szervezett Szikra Tábor lebonyolításához. Nagy élmény volt mindannyiónknak, szép 

visszajelzéseket kaptunk! 

 

2.5 Tagintézményi eseménynaptár 

Ssz

. 

Tevékenység, program 

megnevezése 

Határidő Résztvevők célcsoportja és 

létszáma 

1. Tagintézményi évzáró-évnyitó 2021. augusztus 

30. 

Kollégák, 18 fő 

2. Intézményi évzáró-évnyitó 2021. augusztus 

31. 

Minden megyei munkatárs. 

3. „Korai Kerekasztal” 

NHT ismertetése (EFOP 3.1.6. 

kiadvány bemutatása) 

2021. november 

10. 

A járványügyi helyzet miatt 

egyéni konzultáció valósult 

meg a partnerekkel (védőnők, 

gyermekjóléti szakszolgálat, 

óvodavezetők, iskolaigazgatók) 

4. Szülői tanácsadó fórum 2021. december 

6. 

Szintén a járványügyi helyzet 

miatt egyéni tanácsadó 

alkalmak valósultak meg. 

5. „Mikulás” a korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek és szüleik 

számára 

2021. december 

6. 

Csoportos ünneplés helyett a 19 

gyermek a foglalkozásaikon 

vehette át a Mikulás ajándékát, 

amelyet idén is a Fekécs Team 
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Kft. adományozott a 

számunkra. 

6. Tanulástechnikai tanácsadó 

fórum (EFOP 3.1.6. kiadvány 

bemutatása) 

2022. január 26. 9 fővel megvalósult az egyéni 

tanulástechnikát fejlesztő 

órákon. 

7. „Farsangi Móka” a korai 

fejlesztésben részesülő 

gyermekek és szüleik számára 

2022. február 15. 18 fővel valósult meg az egyéni 

foglalkozásokon, a gyerekek és 

a fejlesztőik is jelmezben 

tartották a foglalkozásokat. 

 

8. A csoportos beszédfejlesztés 

lehetőségei fórum (EFOP 3.1.6. 

fenntartása) 

2022. március 

18. 

A kiadvány szerzője az általa 

ellátott gyerekek körében 39 

fővel valósította meg az egyéni 

órákon. 

 

9. Tájékoztató fórum a tartáshibák 

megelőzése és javítása céljából 

(EFOP 3.1.6 fenntartása) 

2022. április 20. A járványügyi helyzet miatt 

nem valósult meg. 

10. Zöld Program a tagintézményben 2022. április 10. A tanév folyamán folyamatosan 

valósult meg az önismereti 

foglalkozásokban építve 35 

gyerekkel. 

11. „Anyák Napja” a korai 

fejlesztésben részesülők számára 

2022. május 2. 19 fővel valósult meg az egyéni 

órákon. 

 

12. Tájékoztató fórum az EFOP 

3.1.6. fenntartása keretében 

készült kiadványaink bemutatása 

2022. május 15. Egyéni formában valósult meg 

a tanácsadás alkalmain. 

13. „Víz-party VIII.” 

műhelyfoglalkozás a korai 

fejlesztésben részesülőknek 

2022. június 6. 39 fővel valósult meg a korai 

fejlesztésben részesülők 

családjaival a jelképes évzáró 

rendezvényünk. 

14. Diákkonferencia 2022. 

Pedagógiai 

Szakszolgálatok 

Hete 

A járványügyi helyzet miatt 

nem valósult meg. 

15. Évzáró értekezlet 2022. augusztus 

29.  

A szervezés folyamatban. 

 

  

2.6 A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai 

Félévkor: 

 Vezetői belső ellenőrzés összegző megállapítása, hogy a tagintézmény vezetője minden 

szervezési, tervezési és megvalósítási feladatának elegett tett, a tagintézményben 

tapasztalt működési gyakorlat jó, egyetlen korrekciós javaslat egy szakembernél az 

óraszám összesítő táblák egységes vezetése a különböző szakfeladatok 

dokumentálásánál. 

 SZB és INYR ellenőrzés során a dokumentumok elkészítése jól követhető, a szakmai 

protokollnak és formai követelményeknek megfelelő. 
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Év végén:  

 A vezetői ellenőrzés értékelése, hogy a tagintézmény vezetője a dokumentációs 

kötelezettségének eleget tett minden vizsgált területen (team-jegyzőkönyvek készítése, 

vezetői belső ellenőrzések dokumentálása, szakmai programok dokumentálása). 

Korrekciós javaslatként az jelenik meg, hogy a covid lezárását követően több jelenléti 

értekezletet tartsunk a tagintézményben az online helyett,  

 SZB és INYR pontosan vezetett, naprakész, a vezető által rendszeresen ellenőrzött. 

 

III. 

 

3. Szakterületi beszámoló: 

 

3.1  Korai fejlesztés 

Korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 19 fő (rendszeres ellátásban) 

Tanácsadásba vont: 52 fő  

Ellátatlan, várólistás: 0 fő 

Lemorzsolódott: 1 fő 

 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén 

Ebben a tanévben az ellátottak legtöbbje a csecsemő, ám továbbra is komplex problémákkal 

érkeztek. Siker, hogy tudtuk biztosítani a szükséges óraszámokat a fejlesztésben. A 

foglalkozásokon a kliensek rendszeresen részt vettek.  Továbbra is nagyon jó az együttműködés 

a szülőkkel. A járványügyi helyzet miatt ebben a tanévben sem tudtuk megrendezni minden 

családi programunkat, azok tematikusan egyénileg, vagy kiscsoportos formában valósultak meg 

az órákon. Örömteli volt, hogy az évzáró rendezvényünket, a Víz-party VIII. című családi 

programot meg tudtuk tartani, ami egyben a ballagás is az óvodába menő kis klienseinknek. 

Továbbá volt lehetőségünk idén is a Victoria a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány jóvoltából 

ortopédiai szenzoros szőnyegek beszerzésére, amelyeket haszonnal alkalmazunk a fejlesztés 

során, illetve a Snoezelen terápiás szoba eszköztárát is fejleszteni tudtuk. Szakembereinkkel 

folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival. A közös találkozókat ebben az 

évben egyéni vagy kiscsoportos formában, személyesen, de online is bonyolítottuk. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

Logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 166 fő 

Tanácsadásba vont: 4 fő 

Ellátatlan, várólistás 8 fő 

Lemorzsolódott: 7 fő 

 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén 

Az idei tanévben nagy segítséget jelentett, hogy hosszú évek óta először szinte minden 

óvodában sikerült komfortos körülmények között megvalósítani a heti két óra csoportos 

logopédiai fejlesztést. Az óvodákkal való kapcsolat ebben a tanévben is szakmailag és 

emberileg is jó volt. Sikerként éltük meg, hogy kevesebb volt a várólistás gyermek, a nyelvi 

késés és az artikulációs zavarok ellátása mellett az idei évben volt lehetőség arra, hogy 

beszédészlelési és megértési nehézséggel illetve dadogással küzdő gyermekeket is ellátásba 

tudjak venni. A szülőkkel való kapcsolattartásban a személyes alkalmak mellett idén is több 

volt az online megkeresés és kapcsolattartás.  

Nagy segítség volt, hogy az idei évben is online formában valósult meg a logopédiai 

munkaközösségi foglalkozások nagy része – a programok így is színesek és változatosak voltak, 
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az online térben is hatékonyan tudtunk szakmai kapcsolatot tartani, ugyanakkor az utazásra 

szánt időt illetve az útiköltséget megspóroltuk. Nehézségeink az idei tanévben a logopédiai 

ellátás során a periférián lévő óvodákban voltak, ahol nehezebben oldottuk meg a szülőkkel 

való kapcsolattartást.  

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 81 fő 

Tanácsadásba vont: 10 fő 

Ellátatlan, várólistás: 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

 

Ebből pszichológiai gondozás: 28 fő, lemorzsolódott: 0 fő 

Ebből gyógypedagógiai ellátás: 18 fő, lemorzsolódott: 0 fő 

Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 9 fő, lemorzsolódott: 4 fő  

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén 

A nevelési tanácsadásban résztvevő gyermekek szüleivel szorosabb a kapcsolat, többször részt 

vesznek a fejlesztő órákon, a személyes konzultáció sikeres, a fejlesztés rendszeres.  A 

prevencióban részesülő gyermekek óvónőivel napi szinten konzultálunk a gyermekek 

állapotáról, fejlesztési lehetőségeiről. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 12 fő 

Tehetségszűrés: 218 fő 

Ellátatlan, várólistás 9 fő 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 36 fő 

Ellátatlan, várólistás 1 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

Tehetségkoordinációba vont intézmény: 7, pedagógus: 44, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma: 35 

Szülői konzultáció: 41 

 

Sikerek és nehézségek a tehetség-azonosítás, - gondozás és –koordináció terén  

A Boldog Pedagógiai Program új módszereket, eszközöket adott a tehetséggondozás területére. 

A Szikra Tehetséggondozó Egyesület pályázatának megnyerésével tábort tartottunk autista 

gyermekek/tanulók részére, valamint speciális fejlesztő eszközöket szerezhettünk be. A 

JNSZMPSZ-FMPSZ kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók online fórumán való részvétel 

nagyon hasznos volt, és mint előadó Fejes Nikoletta tehetség-koordinátorunkra büszkék 

voltunk, mint a JNSZMPSZ jó gyakorlatának bemutatójára. A koordinációs tevékenységünk és 

együttműködésünk segítségével egy helyi általános iskola pályázatot nyert a tehetséggondozási 

eszközök beszerzésére 2 millió forint értékben. Nehézség, hogy kevés a tehetségazonosítás 

során rendelkezésünkre álló sztenderdizált teszt. 

 

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma: 368,  ebből aktuális állapot: 123,   felülvizsgálat: 208,  várólistás: 30, nem 

jelent meg: 12 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 10 

dokumentumelemzéssel készült kontrollvizsgálat: 27  

Fellebbezések száma a tanév során:0 
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Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén 

A kontroll-, illetve a beérkező alapvizsgálatok, hatósági vizsgálatok a törvényességi keretek és 

a tervezett rend szerinti lebonyolítása szépen zajlott az előre megtervezett kontrollvizsgálati 

terv alapján párhuzamosan. Siker, hogy jó az együttműködés a szakmai teamben, illetve hogy 

minden vizsgálatunkat be tudtunk fejezni augusztusban. 

 

3.6   Gyógytestnevelés: 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 38 fő 

Ellátatlan: 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén 

Az idei tanévben a gyógytestnevelés szempontjából nincs változás a korábbiakhoz képest. Egy 

óraadó munkatárs 9 órában látja el a feladatot egy intézményben. A tanulók heti három 

alkalommal járnak foglalkozásra. Az iskolában továbbra is jóval több eszközre lenne szükség 

az órákon. 

 

3.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja 

Járásunkban jelenleg egy középiskola rendelkezik iskolapszichológussal, így ez a terület 

ellátatlan. Ez a kolléga egyben intézményünk óraadója is más szakterületen, ezért jó az 

együttműködés. Ezen a téren, ha szükséges, a feladatunk beleolvad a nevelési tanácsadásba, ha 

igény van rá, konzultálunk a szülőkkel és a pedagógusokkal. Idén nem volt olyan igény, amely 

ilyen jellegű tevékenységet igényelt volna. 

 

3.8 A 2021/2022. tanév összesítő adatai: kontaktban történő ellátás 

 

 Szakszolgálati terület 

 

 

Összes ellátott 

Korai fejlesztés 19 

Logopédia ellátás 166 

Nevelési tanácsadás 81 

Tehetséggondozás 230 

Gyógytestnevelés 38 

Óvoda-és  iskolapszich. 0 

 
 SZB vizsgálatok száma 358. fő, szakértői vélemények száma, ebből: 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül, 

állapot változás 

miatt 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített szakértői 

vélemény 

 

 

 

 

Összesen 

 

Fő 

 

123 

 

262 

 

3 

 

205 

 

27 

 

368 
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4. Egyéb tevékenységek: 

4.1 Tagintézményi programok az EFOP 3.1.6 fenntartására 

Ss

z. 

Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Rendezvény 

célcsoportja 

Megva 

lósítók 

Résztve- 

vők 

száma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. „Korai 

Kerekasztal” 

NHT 

ismertetése 

(EFOP 3.1.6. 

kiadvány 

bemutatása) 

2021. 

november 

10. 

védőnők, 

gyermekjóléti 

szakszolgálat, 

óvodavezetők

, 

iskolaigazgat

ók 

szakem

berek 

9 A járványügyi 

helyzet miatt 

egyéni 

konzultáció 

valósult meg a 

partnerekkel 

sikeresen. 

2. „Mikulás” a 

korai 

fejlesztésben 

részesülő 

gyermekek és 

szüleik 

számára 

2021. 

december 

6. 

a korai 

fejlesztésben 

részesülők 

szakem

berek 

19 Csoportos 

ünneplés helyett a 

19 gyermek a 

foglalkozásaikon 

vehette át a 

Mikulás 

ajándékát, 

amelyet idén is a 

Fekécs Team Kft. 

adományozott a 

számunkra. 

3. Tanulástechnik

ai tanácsadó 

fórum (EFOP 

3.1.6. kiadvány 

bemutatása) 

2022. 

január 26. 

szülők, 

partnerintézm

ények 

szakem

berek 

9 9 fővel hasznosan 

megvalósult az 

egyéni 

tanulástechnikát 

fejlesztő órákon. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Összesített adatok



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 289 

 

 

4. „Farsangi 

Móka” a korai 

fejlesztésben 

részesülő 

gyermekek és 

szüleik 

számára 

2022. 

február 15. 

a korai 

fejlesztésben 

részesülők 

szakem

berek 

18 18 fővel valósult 

meg az egyéni 

foglalkozásokon, 

a gyerekek és a 

fejlesztőik is 

jelmezben 

tartották a 

foglalkozásokat. 

5. A csoportos 

beszédfejleszté

s lehetőségei 

fórum (EFOP 

3.1.6. 

fenntartása) 

2022. 

március 

18. 

óvónők, 

szülők 

logopéd

us 

39 A kiadvány 

szerzője az általa 

ellátott gyerekek 

körében 39 fővel 

valósította meg az 

egyéni órákon. 

Ötleteket adott a 

gyakorláshoz. 

6. Tájékoztató 

fórum a 

tartáshibák 

megelőzése és 

javítása 

céljából (EFOP 

3.1.6 

fenntartása) 

2022. 

április 20. 

- - 0 A járványügyi 

helyzet miatt nem 

valósult meg. 

7. Zöld Program a 

tagintézményb

en 

2022. 

április 10. 

tehetséggond

ozásban 

részesülők 

tehetsé

g-

koordin

átor 

35 A tanév folyamán 

folyamatosan 

valósult meg az 

önismereti 

foglalkozásokban 

építve 35 

gyerekkel. 

Megvalósul a 

környezettudatos 

életmód alakítása, 

fenntarthatóságra 

nevelés, 

újrahasznosítás. 

8. Tájékoztató 

fórum az EFOP 

3.1.6. 

fenntartása 

keretében 

készült 

kiadványaink 

bemutatása 

2022. 

május 2. 

szülők, 

partnerek 

szakem

berek 

19 19 fővel Egyéni 

formában valósult 

meg a tanácsadás 

alkalmain. 

9. „Víz-party 

VIII.” 

műhelyfoglalk

ozás a korai 

2022. 

június 6. 

a korai 

fejlesztésben 

részesülők 

szakem

berek 

39 39 fővel valósult 

meg a korai 

fejlesztésben 

részesülők 
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fejlesztésben 

részesülőknek 

családjaival a 

jelképes évzáró 

rendezvényünk. 

 

4.2 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2021/2022. tanévben 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. Démoszthenész 

DEMO-NAP 

2021.09.23. Józsáné 

Gombos 

Katalin 

Workshop az artikulációs 

zavarok terápiájának 

felfrissítésére.  

2. III. DEMO nap – 

Démoszthenész 

Egyesület 

2021.10.30. Józsáné 

Gombos 

Katalin 

Tóth Gábor japánban élő 

logopédussal hallhattunk érdekes 

beszélgetést.  

3. MFFLT Logopédiai 

konferencia 

2021.11.06. Józsáné 

Gombos 

Katalin 

Az éves kongresszuson online 

előadásokat hallhattunk a nyelvi 

fejlődési zavarok, dadogás, 

cochleáris implanton átesett 

gyermekek fejlesztése, 

fonológiai tudatosság teszt 

felvétele kapcsán. 

4. Dyslexiás 

Gyermekekért 

Egyesület: Az 

időnkénti 

olvasástanítás 

hatékonysága 

2022.02.23. Józsáné 

Gombos 

Katalin, 

Sipos Mária 

Dóra 

Online előadást hallhattunk az 

online olvasástanítást követő 

időszakban tapasztalható 

olvasási problémákról.  

5. Dyslexiás 

Gyermekekért 

Egyesület: 

Tekintetkövetéses 

olvasásvizsgálatok 

2022.01.26. Józsáné 

Gombos 

Katalin 

online előadás keretein belül 

megismerhettük az olvasási 

nehézséggel küzdő gyermekek 

egy új módszerét, a 

tekintetkövetéses 

olvasásvizsgálatot.  

6. Stroke akadémia: 

Dysphagia szűrése és 

kezelése stroke 

betegek körében 

2022.04.28. Józsáné 

Gombos 

Katalin, 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

online előadások keretein belül a 

stroke betegek nyelési 

zavarainak vizsgálatába illetve 

kezelésébe nyerhettünk 

betekintést.  

7. Démoszthenész 

Egyesület: II. DEMO 

nap – Egy kopasz 

kukac kedvenc versei 

– Fung Emília 

workshop 

2022.05.27. Józsáné 

Gombos 

Katalin, 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

Fung Emília tartott a rá jellemző 

lendületes, dinamikus stílusban 

előadást saját gyakorlatában 

alkalmazott automatizáló 

verseiről.  

8. MFFLT – Szerzett 

klinikai 

beszédmotoros, 

2022.06.11. Józsáné 

Gombos 

Katalin, 

Az online konferencia során több 

klinikai kórkép bemutatására 

került sor.  

https://m.facebook.com/diszlexia/
https://m.facebook.com/diszlexia/
https://m.facebook.com/diszlexia/
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nyelvi és fonációs 

zavarok 

Fadgyas-

Székely 

Orsolya 

9. JNSZMPSZ-FMPSZ 

kiemelten tehetséges 

gyermekek/tanulók 

online fóruma 

2022. 

március 17. 

 

Fejes 

Nikoletta 

 

Egymás jó gyakorlatának 

megismerése, tapasztalatcsere. 

 

10. Nagykőrösi 

Tanítványok 

Tehetségsegítő 

Tanács 

tehetségprogram-

előadássorozata 

 

2022. április 

12. 

2022. május 

3. 

2022. május 

24. 

 2022. 

június 14. 

Fejes 

Nikoletta 

 

A tehetségsegítés, 

tehetségazonosítás, érzelmi 

készségek fejlesztése tehetségek 

körében, alulteljesítő tehetségek, 

tehetségprogramok és modellek 

körében ismeretek, tapasztalatok 

gyűjtése.  

 

11. Boldogság Világnap 

Konferencia  

2022. 

március 20. 

Fejes 

Nikoletta 

 

Pozitív Pedagógia módszerének 

megismerése, gyakorlati 

alkalmazása, várható 

eredményei. 

 

4.3 Tagintézmény továbbtanulói a 2021/2022. tanévben 

Ssz Tovább tanuló kolléga 

neve  

Képzés típusa  Képző 

intézmény  

Évfolyam 

1. Fadgyas-Székely Orsolya gyógypedagógia-

tanár MA 

ELTE BGGYK II. 

2. Bedő Anett pszichológus 

képzés Bsc 

Debrecen III. 

3. Nagy Anikó szakvizsgás 

képzés 

Szarvas II. 

 

4.4 A Tagintézményből a 2021/2022. tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 

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

1. Bedő Anett viselkedéselemző 2022. július 31. 

2. Nagy Anikó logopédus 2022. augusztus 31. 

3. Gonda Beáta szakszolgálati titkár 2022. július 31. 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Vida Viktória viselkedéselemző 2021. október 19. 

2. Tőkési Gréta szakszolgálati titkár 2022. augusztus 15. 

3. Fekécs Lili szakszolgálati titkár 2022. augusztus 15. 

4. Fekete Erzsébet közfoglalkoztatott 

munkatárs 

2022. augusztus 8. 

 

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

tagintézményben 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 
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1. Fadgyas-Székely Orsolya 2022.03.09. S 

 

Ssz Minősítő 

eljárásban részt 

vevő szakember 

neve 

A minősítés 

időpontja 

Célfokozat S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Fejes Nikoletta 2021.10.07. Pedagógus II. S 

 

4.7 A tagintézmény együttműködései 

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Syngenta Magyarország Kft. Eszközkölcsönzés, fertőtlenítőszerek 

adománya, szállítási lehetőség kérése esetén 

számíthatunk rájuk. 

Mezőtúri Horgász Egyesület Rendszeres az eszközkölcsönzés és adományok 

az ünnepi alkalmakon. 

KSZC Szakközépiskolája és Kollégiuma Az intézmény pedagógusai és tanulói 

eszközkészítéssel segítik a rendezvényeinket. 

Szikra Tehetséggondozó Egyesület Az egyesület támogatásával Szikra Tábort 

tudtunk szervezni két turnusban autista 

gyerekek számára. 

Fekécs Team Kft. Minden évben számíthatunk a Mikulás 

ajándékokra a gyerekek számára, ők az 

intézményünk hivatalos karbantartói. 

Családsegítő Szolgálat Kliensek nyomonkövetése céljából. 

Városi Óvodák Szűrések, ellátások, konzultációk okán. 

Védőnői Szolgálat A korai fejlesztésben részesülők segítése 

céljából. 

 

4.7 A tagintézmény 2021/2022. tanév sikerei és nehézségei 

Tagintézmény tanévi sikerei Tagintézmény tanévi nehézségei 

A tanévben a logopédiai ellátásban minden olyan 

gyermek részt vesz, aki számára indokolt a terápia. A 

három évesek prevenciós mozgásfejlesztése is 

megkezdődött. Szinte minden óvoda helyet adott a 

logopédiai foglalkozásnak, ahol nyugodt 

körülmények között zajlik a fejlesztés. Mezőhék és 

Mesterszállás pedig továbbra is saját szervezésben 

behordja az ellátott gyermekeket a tagintézménybe. A 

partnerintézményekkel továbbra is szoros és jó 

kapcsolatot ápolunk, a szülőkkel való kapcsolattartás 

is jó, egyre többször keresnek fel minket online 

formában is. A Victoria a Gyermekekért Alapítvány 

pályázatán nyert ortopédiai szenzoros szőnyegkészlet 

és fejlesztő játékok beépítése folyamatosan zajlik a 

fejlesztés folyamatába. A tehetséggondozás területén 

is van sikerünk, a Szikra Tehetséggondozó 

Egyesülettel való együttműködésben, két turnusban 

nyári tábort tudtunk megvalósítani autista gyerekek 

részére. 

A járványhelyzet és az egyéb 

betegségek okán sokszor kellett 

újratervezni a mindennapokat a 

tagintézményben, időszakosan sok 

volt a hiányzó az óvodákban is. 

A Szakszolgálatunk épületét nagyon 

szeretjük, ám állaga lassanként 

romlik, ezzel számolnunk kell a 

karbantartásban. 
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Új laptopokkal gazdagodtunk, amely nagyban segíti a 

munkát. 

 

4.8 A tagintézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei: 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

I. Pedagógiai folyamatok területén: 

A tagintézményben dolgozó kollégák szakmai 

felkészültsége, alapossága, vidám, nyugodt, 

biztonságos légköre a biztosíték arra, hogy a szülők, 

gyermekek, partnerek bizalommal veszik igénybe 

szolgáltatásainkat. Minden kollégámmal együtt arra 

törekszünk, hogy magas szintű, egyénre szabott 

szakmai szolgáltatást nyújtsunk a hozzánk 

fordulóknak. Működésünk kliensközpontú, szakszerű, 

a jogszabályi előírásoknak és a fenntartói, főigazgatói 

elvárásoknak megfelelő. 

 

III. Az intézményben folyó pedagógiai munkával 

összefüggő eredmények 

Alapos, szakszerű és rendszeres adatgyűjtés és 

elemzés működik a tagintézményben, amely 

meghatározza a további szakmai munka tervezését, 

megvalósítását. 

 

IV. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció területén: 

A munkatársak szakmailag aktívak, ambíciózusak, 

motiválhatóak az innovációkra, de maguk is 

megkeresik és megtalálják a szakmai fejlődés és 

kapcsolattartás módjait. 

 

V. Az intézmény külső kapcsolatai területén: 

A hírek, aktualitások, beszámolók, sikerek, 

eredmények, innovációk felkerülnek a megyei 

honlapunkra, ami mindenki számára elérhető. 

V. Az intézmény külső kapcsolatai 

területén: 

A járási közösségi oldal aktívabb 

működtetése. 

VI. A pedagógiai működés feltételei területén: 

A korábbiakhoz képest az utóbbi évben is bővültünk 

szakemberrel több szakszolgálati tevékenységi 

területen (szomatopedagógia, logopédia). Hosszabb 

távra visszatekintve a fejlődés intenzív, az igények 

alapján folyamatos, nagy tagintézmény lettünk. 

 

 

 

VI.8 A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény  

Varga Judit 

tagintézmény-igazgató 

 

 

Tagintézmény személyi feltételei a tanév elején 

Szak (kinevezett) Fő 
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Gyógypedagógus 8 főállás 

Pszichológus 9 főállás + 1félállás 

Logopédus 8 főállás 

Gyógytestnevelő 3 főállás 

Konduktor 4 főállás 

Szakszolgálati titkár 3 főállás  

Gyógypedagógiai asszisztens 2 főállás 

Kisegítő dolgozó 2 főállás, + 1 félállás 

 

Szak (részmunkaidős, óraadó) Fő 

Logopédus 1 fő megbízásos 

Gyógytestnevelő 10 fő megbízásos,  

11 fő részmunkaidős 

 

Tagintézmény infrastrukturális helyzetének rövid ismertetése 

Tagintézményünk Szolnok Tallinn városrészében helyezkedik el füvesített, lombhullató fákkal, 

virágokkal, bokrokkal díszített kertben. Épületünk földszintes, mely korszerűsödött és gyönyörűen 

megújult az EFOP 3.1.4-es pályázatnak köszönhető, 2021. decemberében megkezdett felújítási 

munkálatok során. Az alapot alábetonozták, hogy az épület stabilitása biztosítva legyen, így 

megszűnnek a repedezések, vakolatleválások. A falakat és a tetőt leszigetelték, ezzel együtt új 

vakolattal tovább szépült az épület. A külső nyílászárókat kicserélték. A fűtésrendszer, a vízvezeték 

hálózat és a vizes blokkok teljesen megújultak, a konyha és a váró helyén vizsgáló helyiséget 

rendeztünk be, míg egy régi vizsgálóból nagyobb, kényelmesebb étkező-konyha került kialakításra. 

A felújított régi részben gyermekbarát, esztétikus folyosón alakítottunk ki a várakozási lehetőséget. 

Itt új világítótesteket is felhelyeztek. Az egész épületet kifestették. 

Szintén az EFOP 3.1.4-es pályázat jóvoltából jelenleg is zajlik épületünk bővítése, a tervek szerint 

2023 januárjától egy nagyobb és korszerű épületben fogadhatjuk a hozzánk érkező klienseket és 

családjaikat. A bővítményben portásfülke, babakocsi tároló, tágas váróhelyiség, 4 vizes blokk, 5 

vizsgáló és egy szertárral rendelkező tornaszoba került kialakításra.  A pályázatnak köszönhetően 

lehetőségünk nyílt új bútorok beszerzésére is. A vizsgáló és fejlesztő szobákban életkornak 

megfelelő, lehetőleg probléma specifikus eszközök segítik a gyermekek fejlesztését. Az új épületrész 

eszközállományának kialakítása mellett a már meglévő eszközeink folyamatos amortizációját is 

figyelembe kell vennünk, ezért fontosnak tartjuk, hogy legyen lehetőség újak beszerzésére. Az 

épületünk tömegközlekedéssel és gépjárművel is könnyen megközelíthető, és a környékén ingyenes 

a parkolás. 

 

Tagintézmény nyitvatartási rendje 

Hétfő-csütörtök: 8.00-18.00 

Péntek:                8.00-15.00 

 

A tagintézmény helyettesítési rendje 

Név Munkakör Távolléte, akadályoztatása 

esetén helyettesíti 

Varga Judit  tagintézmény-igazgató tagintézményigazgató-

helyettesek 

Baloghné Bencsik Izabella tagintézményigazgató-

helyettes, telephelyvezető 

tagintézmény-igazgató 

Koczok Ágnes tagintézményigazgató-

helyettes 

tagintézmény-igazgató  
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A szakalkalmazottak, titkársági és fizikai munkát végző munkatársak helyettesítése a 

tagintézmény-igazgató utasítása szerint történik. 

 

I. 

 

1. A tagintézmény tanév során megvalósított feladatai: 

 

1.1 Szakértői bizottsági tevékenység  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése Megvalósult Koczok Ágnes, 

minden szb. 

tevékenységet végző  

szakalkalmazott 

2. 
Felülvizsgálati ütemterv 

elkészítése 

Megvalósult Koczok Ágnes 

3. 

Heti vizsgálati ütemtervek 

készítése (alap/kontroll/OH 

kirendelésre történő vizsgálatok 

tervezése, szervezése) 

A megvalósítás 

folyamatos 

Koczok Ágnes, 

Tóthné Farkas Nóra 

4. 

Alap- és felülvizsgálatok végzése a 

beérkezett igények alapján 

A megvalósítás 

folyamatos 

Minden szakértői 

bizottsági 

tevékenységet végző  

szakalkalmazott 

5. 

Tizennyolc hónapnál fiatalabb 

gyermekek számára szakértői 

vélemény készítése szakorvosi 

leletek alapján  

A megvalósítás 

folyamatos 

Minden szakértői 

bizottsági 

tevékenységet végző 

szakalkalmazott 

6. 

Szakértői vélemények határidőre 

történő elkészítése 

A megvalósítás 

folyamatos 

Minden szakértői 

bizottsági 

tevékenységet végző 

szakalkalmazott  

7. 

Adminisztráció, INYR vezetése A megvalósítás 

folyamatos 

Minden szakértői 

bizottsági 

tevékenységet végző 

szakalkalmazott 

8. Félévi beszámoló elkészítése Megvalósult Koczok Ágnes 

9. 

OH kirendelésére végzett Iskolába 

lépéshez szükséges fejlettség 

megállapítását célzó vizsgálatok 

Megvalósult Minden szakértői 

bizottsági 

tevékenységet végző 

szakalkalmazott 

10. 

Intézmények tájékoztatása a 

2022/2023-as tanévben esedékes 

felülvizsgálati felterjesztések 

határidejéről és rendjéről 

Megvalósult Koczok Ágnes 

11. 

Szakértői bizottsági 

munkaközösségi foglalkozásokon 

való részvétel, kollégák 

A megvalósítás 

folyamatos 

Koczok Ágnes, 

szakértői bizottsági 

tevékenységet végző 

szakemberek 
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tájékoztatása belső 

tudásmegosztással 

12. 

Szakértői bizottsági tevékenység 

szakmai team-en való részvétel, 

kollégák tájékoztatása az 

aktualitásokról 

A megvalósítás 

folyamatos 

Koczok Ágnes, 

minden szakértői 

bizottsági 

tevékenységet végző 

szakalkalmazott 

13. 
Év végi beszámoló, statisztika 

elkészítése 

Megvalósult Koczok Ágnes  

 

1.2 Nevelési tanácsadás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A beérkező esetek szakmai áttekintése, 

esetosztás 

A megvalósítás 

folyamatos 

Varga Judit 

2. A beérkező esetek szakszerű ellátása: 

problémafeltáró beszélgetés, első interjú, 

állapot megismerés, fejlesztés vagy 

terápia, konzultáció, tanácsadás, kontroll 

Fejlesztő csoportok kialakítása, vezetése 

A megvalósítás 

folyamatos 

érintett 

szakemberek 

3. Esetmegbeszélés (szakterületen belül, és 

szakterületek között) 

A megvalósítás 

folyamatos 

érintett 

szakemberek 

4. Az új kollégák beilleszkedésének segítése, 

szakmai támogatása 

A megvalósítás 

folyamatos 

Varga Judit 

5. Szükség esetén (szülői kérésre) 

szakterületi vélemény írása, hivatalos 

kérdések, levelek megválaszolása 

A megvalósítás 

folyamatos 

esetgazda, Varga 

Judit 

6. A járási településeken nevelési tanácsadás 

keretében pszichológiai ellátás biztosítása 

(szakemberlétszám függvényében) 

A megvalósítás 

folyamatos 

pszichológusok 

(Horváth Csilla, 

Hegedűs Zsuzsa)  

7. Adminisztráció, INYR vezetése A megvalósítás 

folyamatos 

összes szakember 

8. 

 

Szakmai és módszertani ismereteink 

folyamatos bővítése belső 

tudásmegosztással a szakmai teamek 

keretében, képzéseken való részvétel 

A megvalósítás 

folyamatos 

munkacsoportok 

vezetői, tagjai 

9. Mesterprogramok megvalósítása A megvalósítás 

folyamatos 

Dr. Pásztorné 

Parádi Emőke 

V. Szabó Tünde 

 

1.3 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Szakértői vélemények összegyűjtése, 

óraszámok meghatározása, az órakeret és 

az ellátás kialakítása  

A 

megvalósítás 

folyamatos 

Varga Judit, Bazsonyiné 

Benedek Beáta, korai 

fejlesztésben dolgozó 

szakemberek 

2. Folyamatos ellátás biztosítása a szakértői 

véleményben foglaltaknak megfelelően 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

minden korai 

fejlesztésben dolgozó 

szakember 
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3. Felülvizsgálati időpontok követése, 

felterjesztések elkészítése 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

minden korai 

fejlesztésben dolgozó 

szakember 

4. Adminisztráció, INYR vezetése A 

megvalósítás 

folyamatos 

szakemberek 

 

1.4 Logopédiai ellátás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A jogszabály által előírt 3 és 5 éves korú 

gyermekek kötelező logopédiai szűrése  

2021.10.31. 

2022.08.31. 

megvalósult 

minden logopédus 

2. A szűrések eredményei alapján a részletes 

logopédiai vizsgálatok, majd a terápiás 

folyamat megszervezése, lebonyolítása 

2021.10.31. 

A megvalósítás 

folyamatos 

minden logopédus 

3. Külső helyszíneken megvalósuló 

logopédiai ellátás folytatása, koordinálása 

A megvalósítás 

folyamatos 

minden logopédus 

4. Beszédindítás csoportos team terápiája, 

új csoportok indítása igény szerint 

2021.10.31. 

2022.02.20. 

Nem valósult meg 

Baloghné Bencsik 

Izabella  

5. Az új kollégák beilleszkedésének segítése, 

szakmai támogatása 

A megvalósítás 

folyamatos 

Varga Judit 

6. Partneri együttműködés szorosabbra 

fűzése az óvodapedagógusokkal 

A megvalósítás 

folyamatos 

minden logopédus 

7. Együttműködés a felsőoktatási 

intézményekkel, hallgatók 

gyakorlatvezetése, zárótanítása 

A megvalósítás 

folyamatos 

Baloghné Bencsik 

Izabella, érintett 

logopédusok 

8. Adminisztráció, INYR vezetése A megvalósítás 

folyamatos 

minden logopédus 

9. Szakmai rendezvények, képzések 

lehetőségeinek feltárása, 

nyomonkövetése, lehetőség szerinti 

részvétel  

A megvalósítás 

folyamatos 

minden logopédus 

 

1.5 Gyógytestnevelés  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A gyógytestnevelés ellátás személyi 

hátterének, feladatellátási helyszíneinek 

egyeztetése, óraszámok pontosítása. 

Szervezési feladatok, gyógytestnevelési 

csoportok kialakítása; 

megbízásos és részfoglalkoztatott 

gyógytestnevelők koordinálása; 

feladatok pontosítása, egységesítése 

2021.09.30. 

Megvalósult  

 

Varga Judit 

Rózsa Józsefné 

 

2. Munkacsoport értekezletek 

Témák: a megjelölt hónapban, a 

gyógytestnevelők által választott 

témakörben, 

október, február – Szekeres Julianna 

minden hónap első 

keddje 

Megvalósult 

Rózsa Józsefné 
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november, március – Berczi Brigitta 

december, április – Rózsa Józsefné 

3. Kibővített munkacsoport értekezlet 2021.11.15. 

megvalósult 

Rózsa Józsefné 

4. Adminisztráció, INYR, KRÉTA 

vezetése 

A megvalósítás 

folyamatos 

összes 

gyógytestnevelő 

6. Előadás, belső tudásmegosztás a 

szakszolgálati kollégák részére 

2022.03.31. 

Nem valósult meg 

Rózsa Józsefné 

7. Kapcsolattartás a gyógytestnevelőkkel, 

koordinációs feladatok ellátása 

A megvalósítás 

folyamatos 

Rózsa Józsefné 

8. Óralátogatás főállású, megbízásos, 

részfoglalkoztatott gyógytestnevelőknél 

Nem valósult meg 

 

Varga Judit 

Rózsa Józsefné 

9. Munkaközösségi értekezleteken való 

részvétel – 4 alkalom 

A megvalósítás 

folyamatos 

összes 

gyógytestnevelő 

10. Sportnap 2021.09.21. 

Megvalósult 

Rózsa Józsefné 

11. Gyermektábor (egy hetes, fél napos, 

érdeklődő családok gyermekei számára) 

2022.06.30. 

Megvalósult, két héten 

át 

Rózsa Józsefné 

 

1.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Kapcsolatfelvétel a Covid, illetve az idői 

keretek miatt kimaradt iskolákkal 

augusztus-

szeptember 

Megvalósult 

Pintérné Csikós Tímea 

és Dr. Korpásné Bakos 

Valéria 

2. A 2021/2022. tanév szűréseinek 

előkészítése  

szeptember 

Megvalósult 

Pintérné Csikós Tímea 

és Dr. Korpásné Bakos 

Valéria 

3. A folyamatban részt venni kívánó 

iskolapszichológusok tájékoztatása, a 

feladatkör „kiszervezése” 

augusztus – 

szeptember 

Megvalósult 

Pintérné Csikós Tímea 

4. 4-5. évfolyamok szűrése, szűrések 

értékelése 

A megvalósítás 

folyamatos 

Pintérné Csikós Tímea 

és Dr. Korpásné Bakos 

Valéria 

5. Szűrések alapján visszajelzés készítése, 

megbeszélése a pedagógusokkal 

A megvalósítás 

folyamatos 

Pintérné Csikós Tímea  

6. Szakmai továbbképzés pedagógusok 

részére a tehetségesek sajátságairól, 

valamint korábbi visszajelzések alapján a 

figyelem és aktivitás problémás gyerekek, 

valamint a kinesztetikus tanulási stílussal 

rendelkező tanulók órai megsegítéséről. 

A megvalósítás 

folyamatos 

Pintérné Csikós Tímea  

7. Szülőcsoport a tehetséges gyerekek 

szüleinek 

A megvalósítás 

folyamatos 

Pintérné Csikós Tímea  

8. Tehetséggondozó személyiségfejlesztő 

csoportok szervezése és lebonyolítása a 

szűrésen kiválasztott diákok részére 

A megvalósítás 

folyamatos 

Pintérné Csikós Tímea  
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9. Kapcsolattartás a megye többi 

tehetséggondozás koordinátorával, 

szakmai egyeztetés céljából 

A megvalósítás 

folyamatos 

Pintérné Csikós Tímea 

és Dr. Korpásné Bakos 

Valéria 

10. Szakmai továbbképzési lehetőségek 

keresése, azokon való részvétel 

A megvalósítás 

folyamatos 

Pintérné Csikós Tímea 

és Dr. Korpásné Bakos 

Valéria 

11. Egyéni tehetségazonosítási és 

konzultációs lehetőség biztosítása 

szülőknek, diákoknak, pedagógusoknak a 

tehetség témakörében. 

A megvalósítás 

folyamatos 

Pintérné Csikós Tímea 

 

1.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja                      

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. 1 Az OIP adattábla aktualizálása – a szakember, 

intézmény, óraszám részletezésével. 

2021.09.15.  

Megvalósult   

Szabó Anita 

2.  Látogatási terv elkészítése 2021.09.15. 

Megvalósult 

 

Szabó Anita 

3. 2 Az OIP munkatársak intézményi látogatása, 

hogy az ott dolgozó kolléga bemutathassa a 

helyi sajátosságokat, szakmai profilját. 

A megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Anita 

4. 3 Havi rendszerességgel - személyes jelenléttel 

megvalósuló - szakmai team megszervezése és 

tartása az OIP kollégáknak. 

A megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Anita 

5. 4 Az online időszak jógyakorlataiból profitálva, 

szakmai konzultációk, esetmegbeszélések 

tartása online formában is.  

A megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Anita 

6. 5 Folyamatos esetmegbeszélés biztosítása – 

szakmai és mentálhigiénés segítségnyújtás az 

OIP kollégáknak. 

A megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Anita 

7. 6 Az új, kezdő, illetve folyamatosan 

bekapcsolódó kollégák szakmai támogatása. 

A megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Anita és 

Nánásiné Dr. 

Horváth Edit 

8. 7 Egyéni tanácsadás iskolai problémákkal küzdő 

tanulóknak és szüleiknek. 

A megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Anita 

9. 8 Egyéni esetvezetés – a Tagintézménybe érkező 

olyan esetek vezetése, ahol a jelzett probléma 

alapvetően az óvodában, iskolában 

mutatkozik, és az adott intézményben nincs 

OIP. 

A megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Anita 

10. 9 A tanulástechnika csoport újraindítása. 2022. január 

Nem valósult 

meg 

Szabó Anita 

11. 1 Együttműködés az iskola- és 

óvodapszichológiai feladatellátáshoz 

kapcsolódó tagintézményi szakmacsoportok 

(szakértői bizottság, nevelési tanácsadás, 

gyógytestnevelés) szakembereivel, illetve a 

A megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Anita 
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megyei szakértői bizottság, a pályaválasztás és 

a tehetség munkaközösség tagjaival. 

12. 1 Folyamatos kapcsolattartás a Tankerületi 

Központ munkatársával – segítség a 

szupervízió megszervezésében.  

A megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Anita 

13. 1 Folyamatos kapcsolattartás az Országos 

Iskolapszichológiai Módszertani Bázissal. 

A megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Anita 

14. 1 Együttműködés a Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala 

Humán Igazgatóság, Egészség- és Családügyi 

Osztály munkatársaival, bekapcsolódás a KEF 

által kidolgozott program megvalósításába.  

Megvalósult Szabó Anita és 

az 

iskolapszichológ

us munkatársak 

15. 1 Rendszeres kapcsolat a Humán Szolgáltató 

Központtal (családsegítőkkel), a 

Gyermekjóléti Központ vezetőjével, 

esetmenedzserekkel és az óvodai és iskolai 

szociális segítő kollégákkal. 

A megvalósítás 

folyamatos 

Varga Judit és 

Szabó Anita 

16.  Együttműködés a gyermekpszichiátriai és 

egyéb egészségügyi intézmények 

szakembereivel. 

A megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Anita 

                 

II. 

 

1.7 Általános szakszolgálati feladatok  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. 

Munkaterv elkészítése, a 

megvalósítás feltételeinek biztosítása 

2021.08.30. 

Megvalósult 

munkacsoport- vezetők, 

tagintézmény-igazgató 

helyettes, tagintézmény-

igazgató 

2. 
A munkatervben elfogadottak 

megvalósítása 

A megvalósítás 

folyamatos 

minden munkatárs 

3. 
Az új kollégák beilleszkedésének 

segítése  

A megvalósítás 

folyamatos 

minden munkatárs 

4. 
Magas színvonalú, kliensorientált 

szakmai munka megvalósítása 

A megvalósítás 

folyamatos 

minden munkatárs 

5. 
A pedagógus önértékelések, 

minősítések sikeres megvalósítása 

A megvalósítás 

folyamatos 

érintett pedagógusok, 

tagintézmény-igazgató 

6. 

Megbeszélések, műhelyek 

megtartása, képzéseken részvétel, 

sikeres teljesítés 

A megvalósítás 

folyamatos 

minden munkatárs 

7. 
Precíz, pontos adminisztráció, az 

INYR naprakész vezetése 

A megvalósítás 

folyamatos 

minden munkatárs 

 

8. 

Félévi és év végi beszámoló 

elkészítése, értékelések 

2022.01.28. 

2022.06.30. 

Megvalósult  

munkacsoport- vezetők, 

tagintézményigazgató-

helyettesek, 

tagintézmény-igazgató 

 

1.9 Heti értekezletek, megbeszélések megvalósítása  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 
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1. Munkatársi megbeszélés Megvalósult Varga Judit 

2. Szakértői bizottsági munkacsoport 

megbeszélése 

Megvalósult Varga Judit, Koczok Ágnes 

3. Munkacsoportok: esetosztás, szakmai 

konzultációk 

Megvalósult 1.Gyógypedagógusok: 

Révészné Dégi Virág 

2.Koraisok: Bazsonyiné 

Benedek Beáta 

3.Logopédusok: Benedek 

Péterné 

4.Pszichológusok: V. 

Szabó Tünde 

5.Szakértői: Koczok Ágnes 

 

1.10 Továbbképzések, tanfolyamok  

Ssz. Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés helyszíne 

1. Baloghné Bencsik 

Izabella 

Kürti Anikó 

Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke 

V. Szabó Tünde Varga 

Judit 

„Beszéljünk közös 

nyelvet!””Beszéljünk az 

autizmusról!” Regionális 

konferencia 

 

Karcag, Déryné Kulturális 

Központ 

2. Benedek Péterné 

Debreczeniné Simon 

Marianna 

Gulyásné Tőrös Erzsébet 

Koczok Ágnes 

Kovács Barbara 

Muszkalay Hedvig 

Sipos Tiborné 

Tóth Anett 

Varga Judit 

Fazekasné dr. Fenyvesi Margit 

előadása: Olvasástanítás 

fonomimikával, komplex elvű 

fonomimika 

Debreceni Egyetem 

Szolnok Campus 

3. Berczi Brigitta 

Szekeres Julianna 

Testnevelés a pandémia után, 

kihívások a XXI. században. 

Győr 

4. Debreczeniné Simon 

Marianna 

2022. évi I. Országos Online 

Konferencia, NPK Szakmai 

konferencia – Fejlesztő-, 

konduktori és 

gyógypedagógia tagozat 

On-line 

5. Debreczeniné Simon 

Marianna 

Országos Iskolapszichológiai 

Módszertani Bázis előadása: 

Új vizsgáló eljárás az iskolába 

lépés előtt álló gyermekek 

számára. Az integratív 

szemléletű iskolába lépési 

vizsgálat bemutatása 

On-line  

6. Kürti Anikó Éva Gyermekút Projekt 

Zárórendezvény – konferencia 

Budapest, Semmelweis 

Egyetem, Elméleti 

Orvostudományi Központ 
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1096 Budapest Thaly 

Kálmán u. 39. 

7. Laczó Ildikó Családterápiás vándorgyűlés online 

8. Szekeres Julianna „105 éves a gyógytestnevelés” 

országos konferencia sorozat 

zárókonferencia 

Budapest 

9. Szekeres Julianna Kulturális Csillagerőd 

Program 

Komárom 

10. V. Szabó Tünde Autizmus a családban, 

workshop 

online (Családterápiás 

Egyesület) 

11. V. Szabó Tünde egyéni családterápiás 

szupervízió (3 alkalom) 

Debrecen 

12. V. Szabó Tünde esetmegbeszélő csoport (5 

alkalom) 

Szolnok 

13. V. Szabó Tünde módszer-specifikus képzés: 

családterápia 

Magyar Családterápiás 

Egyesület 

 

1.11 Saját műhelymunkák a 2021/2022. tanévben szülők, pedagógusok részére  

Ssz A műhelyfoglalkozás témája Idő 

pontja 

Résztve-

vők 

száma 

Felelőse 

1. Posztoperációs szakaszban lévő tanulók 

foglalkoztatása vízben. Szakmai nap 

Túrkeve-Mezőtúr 

2021. 10.06 6 fő Szekeres 

Julianna 

2. Tájékoztató az új beiskolázási 

folyamatokról a tanköteles korú 

gyermekek szülei számára 

2021.10.08., 

2021. 10.12. 

37 fő Koczok Ágnes 

3. Szülői fórum - 

A kisgyermekek beszéd-és nyelvi 

fejlődésének segítése 

2021.11.25. 27 fő Dr. Pásztorné 

Parádi Emőke, 

Kürti Anikó 

4. Strukturált esetmegbeszélés 2022. 02.01. 9 fő V. Szabó Tünde 

5. Modern rajzelemzés a nevelési 

tanácsadásban 

2022. 03.29. 38 fő V. Szabó Tünde 

6. Kettős különlegességű tehetségek 

(figyelemzavarral és kinesztetikus 

tanulási stílussal jellemezhető tehetséges 

tanulók az órán) 

2022. 04.25. 13 fő Pintérné Csikós 

Tímea 

7. V. Szabó Tamás: Az autizmussal élőkkel 

végzett munka és tapasztalatai a 

Gyermekpszichiátriai Ambulancián 

2022. 

05.17. 

38 fő Bazsonyiné 

Benedek Beáta 

 

1.12 Vezetői belső ellenőrzések  

Ssz. Ellenőrzött munkatárs neve Időpont Ellenőrzést végző vezető 

1. Bálint Orsolya 2021. 11. 03. Varga Judit 

2. Kovács Viktória 2021. 11. 22. Baloghné Bencsik Izabella 

3. Erdei Daniella 2021. 11. 17. Koczok Ágnes 

5. Pápai Bernadett 2022. 04. 08. Baloghné Bencsik Izabella 

6. Tóth Anett 2022. 03. 31. Koczok Ágnes 
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1.13 A tagintézmény igazgató és igazgató-helyettes tanév során folyamatos végzett ellenőrzési 

feladatai  

Ssz. Ellenőrzött terület Időpont Ellenőrzést végző vezető 

1.  Korai fejlesztés 2021. október 

Megvalósult 

Varga Judit 

2.  Logopédia 2021. október 

Megvalósult 

Baloghné Bencsik Izabella 

3.  Szakértői bizottsági tevékenység 

 

Megvalósult Koczok Ágnes 

4.  Titkárok 2022. június 

Megvalósult 

Varga Judit 

5.  Gyógytestnevelés 2022. február 

Nem valósult meg 

Varga Judit 

6.  Nevelési tanácsadás 2022.04.20. 

Megvalósult 

Koczok Ágnes 

7.  Tehetséggondozás 2022. március 

Megvalósult 

Baloghné Bencsik Izabella 

 

1.14 Az intézkedési terv megvalósítása az éves intézményi önértékelés eredményei alapján  

Fejleszthető területek Megvalósított intézkedések Az intézkedések észlelhető 

eredményei 

Az intézményben folyó 

pedagógiai munkával 

összefüggő eredmények:  

A lemorzsolódók, illetve az 

ellátást nem igénylők 

adatainak rögzítésére és 

elemzésére ki fogunk 

dolgozni egy nyilvántartó 

rendszert. A családok 

segítése a 

gyermekneveléssel, 

kommunikációval 

kapcsolatos kihívások 

felismerésében, 

leküzdésében szülőcsoportok 

szervezésével, indításával: 

munkatervünkben kiemelt 

fontossággal terveztük meg a 

szülőtámogató programokat. 

Központi nyilvántartó 

táblázatunkban létrehoztunk egy  

„Megjegyzés (ellátást nem 

igénylő/lemorzsolódott)” 

oszlopot az érintett kliensek 

nyomon követésére. 

 

Szülősegítő programjaink 

elindultak, sikeresen 

megvalósultak. 

          

1.15 A tagintézmény eredményesség-mérésének eredményei  
 

Szolnok korai fejlesztés: 34 fő. Ebből -11,8 %; +88,2% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 4 17 13 0 

% 0 11,8 50 38,2 0 

 

Szolnok logopédia: 385 fő. Ebből -8,82 %; +91,18% A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 304 

 

 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 10 24 123 145 83 

% 2,59 6,23 31,94 37,66 21,55 

 

Szolnok nevelési tanácsadás: 561 fő. Ebből -9,79%; +90,21% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 18 37 127 151 228 

% 3,20 6,59 22,63 26,91 40,64 

 

Szolnok gyógytestnevelés: 826 fő. Ebből -29,1%; +70,9% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 28 212 221 98 267 

% 3,38 25,66 26,75 11,86 32,32 

 

Szolnok szakértői bizottsági tevékenység: 102 db. Ebből -19,60 %; +80,39% A mért 

eredmények alapján intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem készült el Elkészült 

Fő 20 82 

% 19,60 80,39 

 

A tagintézményben a beavatkozások eredményességének mérései alapján intézkedési terv 

készítésére nincs szükség, a tagintézmény a felsorolt szakterületeken az előírt paramétereket 

teljesítette. A gyógytestnevelésre azonban fokozottan figyelni kell (29,1%!) 

 

1.16  A tagintézmény partneri elégedettség-mérésének eredményei 

Gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztés és gondozásban résztvevő gyermekeket 

érintően az ágazatközi szakmai együttműködés tekintetében az adott gyermek szakszolgálati 

ellátásával kapcsolatos tájékoztatás terén 3,11 pontot értünk el. Ez az eredmény 

elgondolkodtató és további intézkedést indokol.  

A gyermekek szülei, gondviselői részére kiküldött kérdőíveket 30 szülő töltötte ki, ez csaknem 

a teljes ellátotti létszám (34 fő). A szakemberek kommunikációja, visszajelzései kapták a 

legmagasabb pontszámot. Ez örömteljes, hiszen ők vannak rendszeres kapcsolatban a 

gyermekekkel, szülőkkel. A szakszolgálat felszereltsége 3,43 pontot kapott.  

A logopédiai ellátással minden intézmény maximálisan elégedett, a szülőktől is magas 

pontszámokat kaptunk. 

A nevelési tanácsadás tevékenységre vonatkozó eredmények indikálják a partnerintézmények 

felé nyitást, információs programok szervezését. A szülők elégedettek a tájékoztatással, kapott 

segítséggel és a szakemberrel való kommunikációval. Alacsonyabb, 3,75 pontos kaptunk a más 

szakemberrel való együttműködésre. 17 tanuló visszajelzései alapján míg érzik a bizalomteli, 

nyugodt légkört és jó együttműködést tapasztalnak a szakemberrel, a segítségnyújtást kevésbé 

érzik eredményesnek, különösen a mindennapi élethelyzeteket érintő fejlődés terén. A 

partnerintézmények véleménye alapján a problémakezelés, szakmai segítségnyújtás 

vonatkozásában 3,19 pontos eredmény született, ezért e területen intézkedési terv készítése 

szükséges. 
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Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei a korai fejlesztés terén 
Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás 

Partnerközpontú 

szemlélet 

Gyermekközpontúsá

g 

Problémakezelés 

(szociális 

érzékenység, 

segítőkészség) és 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, szakszerű, 

hasznos) 

Adott gyermek 

szakszolgálati 

ellátásával 

kapcsolatos 

tájékoztatás 

3,56 3,56 3,56 3,56 3,11 

 

 
 

Intézkedési terv készítése szükséges, mivel a 3.11 pontérték alacsony elégedettséget jelent a 

területen. 

 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei korai fejlesztés terén 
Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátására 

vonatkozóan 

részletes és 

érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

A szakszolgálat 

felszereltsége és 

komfortja megfelel 

az igényeinknek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat munkatársai 

szükség esetén más 

szakemberekkel 

konzultálnak, segítséget 

kérnek gyermekem 

érdekében. 

A szakember szülőkkel 

való kommunikációja 

érthető, 

együttműködésre való 

törekvés jellemzi. 

A fejlesztő 

szakember 

értékelése, 

visszajelzései 

rendszeresek, 

aktuálisak és 

segítők. 

3,87 3,43 3,80 3,93 3,93 

 

 
 

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 
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A 

szakszolgálat 

szakemberein

ek szemlélete, 

tevékenységei 

gyermekközp

ontúak. 

A 

foglalkozások 

hozzájárulnak 

a gyermek 

fejlődéséhez. 

A gyermekek 

szívesen 

vesznek részt 

a 

foglalkozáson

. 

Intézményünk 

megfelelő 

útmutatást 

kap a 

szakembertől 

a gyermek 

problémájána

k 

A szakember 

törekszik a 

szülőkkel 

való 

együttműködé

sre. 

A szakember 

igény esetén 

elérhető, 

kérdésekre 

válaszol, 

segít. 

Megfelelő a 

tájékoztatás a 

szakszolgálat 

által nyújtott 

szolgáltatások

ról. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 
 

A szülők elégedettség-mérésnek eredményei logopédiai ellátás terén 
Megfelelő 

tájékoztatást kaptam 

a logopédiai 

szolgáltatásokról. 

Tájékoztatást 

kaptam a 

gyermekem részére 

nyújtott logopédiai 

ellátásról. 

A szakember igény 

esetén elérhető, 

kérdéseimre 

válaszol, segít. 

A foglalkozások 

hozzájárulnak a 

gyermekem 

fejlődéséhez. 

Megfelelő segítséget 

kapok 

gyermekemmel való 

otthoni 

gyakorláshoz. 

3,86 3,90 3,98 4,00 3,98 

 

 
 

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén  
Mennyire 

elégedettek az adott 

szakszolgálati 

tagintézményben 

végzett nevelési 

tanácsadás 

szakterülettel 

kapcsolatos 

tájékoztatással, 

információáramlássa

l? 

Mennyire ítélik 

hasznosnak a 

nevelési 

tanácsadásban 

részesült gyermekek 

fejlődése 

szempontjából a 

kapott segítséget? 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire 

elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire 

elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Gyermekközpontúsá

g 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire 

elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Problémakezelés, 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, gyors, 

hasznos, innovatív) 

3,14 2,95 3,38 3,57 3,19 
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Intézkedési terv készítése szükséges több területen, mivel a 2.95; 3.14 és 3.19 pontértékek 

alacsony elégedettséget jelentek a területen. 

 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 
Gyermekem 

szakszolgálati ellátásáról 

megfelelően részletes és 

érthető tájékoztatást 

kaptam. 

Gyermekem fejlődése 

szempontjából 

hasznosnak bizonyult a 

kapott segítség. 

A pedagógiai 

szakszolgálat munkatársai 

szükség esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, 

gyermekorvos, 

családgondozó, 

gyermekpszichiáter stb.) 

konzultálnak, segítséget 

kérnek gyermekem 

érdekében. 

A szakember igény esetén 

elérhető, kérdéseimre 

válaszol, problémáimat 

meg lehet vele beszélni. 

4,00 3,97 4,00 4,00 

 

 
 

A tanulók elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén  
A szakember 

bizalmas, nyugodt, 

kölcsönös 

elfogadáson alapuló 

légkört alakított ki. 

A szakember 

igyekezett felkelteni 

és fenntartani az 

érdeklődésemet. 

A foglalkozások 

során a 

visszajelzések 

egyértelműek, 

érthetők voltak. 

A foglalkozásokon a 

problémámnak, 

helyzetemnek 

megfelelő 

segítségnyújtást 

kaptam. 

A foglalkozások 

segítettek abban, 

hogy a mindennapi 

élethelyzetekben 

képes legyek tovább 

fejlődni. 

3,94 3,88 3,94 3,76 3,53 
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1.17 A „Korai Fejlesztés Évének” megvalósult programjai   

Ssz

. 

Rendezvény 

megnevezése 

Rendez 

-vény 

időpontja 

Célcsoportja Felelőse(i) 

1.  Szakmai konzultáció 

Aktuális kérdések 

megbeszélése 

2021.10.12. Péntek Ágnes, az 

Egészségügyi és 

Bölcsődei Igazgatóság 

Igazgatója  

Varga Judit, a 

JNSZMPSZ Szolnoki 

Tagintézmény igazgatója, 

a korai fejlesztésben 

dolgozó szakemberek 

5 fő 

Bazsonyiné 

Benedek Beáta 

2.  Ciróka Móka játékos 

foglalkozás a 

Verseghy könyvtárban 

(nem volt betervezve) 

2021.11.05. Korai fejlesztésben és 

nevelési tanácsadásban 

részesülő családok és 

szakemberek 

14 fő 

Bálint Orsolya 

3.  A kisgyermekek 

beszéd- és nyelvi 

fejlődésének segítése 

2021.11.25. szülők és szakemberek 

számára 

Dr. Pásztorné 

Parádi Emőke 

Kürti Anikó 

4.  Csillagfürt Bölcsőde 

gondozónőivel 

szakmai konzultáció, 

esetmegbeszélések 

(nem volt betervezve) 

2022.01.11. Kisgyermeknevelők, 

korai fejlesztésben 

dolgozó szakemberek 

7 fő 

 

Bazsonyiné 

Benedek Beáta 

5.  A Biztos kezdet 

Gyerekház 

bemutatkozása 

Szakmai konzultáció 

2022.02.08. Biztos Kezdet Gyerekház 

dolgozói, a korai 

fejlesztésben dolgozó 

szakemberek, logopédus, 

pszichológus 

7 fő 

Bazsonyiné 

Benedek Beáta 

6.  Konzultáció, 

kapcsolatépítés 

partnerintézmények- 

kel: 

Liget Általános Iskola 

Autizmus Centrum 

látogatása 

Szakmai előadás 

Konzultáció 

(nem volt betervezve) 

2022.03.08. Bóka Barbara 

korai fejlesztésben 

dolgozó szakemberek, 

kisgyermeknevelők 

6 fő 

Bálint Orsolya 

7.  Szakmai konzultáció a 

korai fejlesztés 

bemutatása, ellátása a 

Csillagfürt Bölcsőde 

2022.04.05. Varga Judit tagintézmény 

igazgató 

Szabóné Deák Elvira 

bölcsőde vezető, 

Bazsonyiné 

Benedek Beáta 
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vezetőjével Szabóné 

Deák Elvirával  

(nem volt betervezve) 

a korai fejlesztésben 

dolgozó szakemberek 

6 fő 

8.  A szegedi korai 

ellátással foglalkozó 

Odú Központ 

meglátogatása a 

telephely 

szakembereivel 

közösen 

2022.06.03. Újszászi Tagintézmény és 

a JNSZMPSZ korai 

ellátásban dolgozó 

szakemberek 8 fő 

Baloghné 

Bencsik Izabella 

9.  Kerekasztal 

beszélgetés 

kisgyermek 

nevelőkkel, bölcsőde 

vezetőkkel a korai 

ellátásról a 

JNSZMPSZ Szolnoki 

tagintézményben és a 

városi bölcsődékben 

(nem volt betervezve) 

2022.06.22 Korai fejlesztésben 

dolgozó szakemberek, 

kisgyermeknevelők 

15 fő 

Bazsonyiné 

Benedek Beáta 

 

1.18 „Együttműködés Évének” megvalósult programjai  

Ssz Program 

időpontja 

Az együttműködési program 

területe, témája 

Fogadott 

tagintézmény 

A program 

eredménye 

1. 2022.05.05. Olvasásra, írásra felkészítés, 

írás, olvasás tanítása, 

kommunikáció fejlesztése, 

korai fejlesztés 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

A Fonomimika 

módszerének 

megismerése, 

szakmai 

konzultáció   

2.  2022.06.27. Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Megyei 

Szakértői 

Bizottság 

Szakmai 

konzultáció 

 

1.19 A tagintézmény környezetvédelmi, környezettudatosságot, fenntarthatóságot célzó, a 

tanév során megvalósított intézkedései  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés várt 

eredménye 

Intézkedés 

felelőse 

1. Szelektív 

hulladékgyűjtés 

folytatása 

szemléletváltás, 

a környezet 

védelmére 

ösztönzés 

partnerek és munkatársak 

környezettudatossága 

Varga Judit 

2. Takarékos 

áramhasználat 

anyagi és 

környezeti 

javak óvása 

környezettudatosság, 

takarékosság, 

intézményünk állagának 

megóvása 

Varga Judit 

3. Takarékos 

vízhasználat 

anyagi és 

környezeti 

javak óvása 

környezettudatosság, 

takarékosság, 

intézményünk állagának 

megóvása 

Varga Judit 
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4. A fűtés megfelelő 

beállítása 

dolgozók 

közérzetének 

javítása,  

anyagi és 

környezeti 

javak óvása 

környezettudatosság, 

takarékosság, 

intézményünk állagának 

megóvása 

Varga Judit  

5. Nyomtatások 

ésszerűsítése 

anyagi és 

környezeti 

javak óvása 

környezettudatosság, 

takarékosság, 

intézményünk eszközeinek 

megóvása 

Varga Judit 

6. Papír újra 

felhasználása 

anyagi és 

környezeti 

javak óvása 

környezettudatosság, 

takarékosság, kreativitás 

Varga Judit 

7. Használt tárgyak, 

eszközök újra 

hasznosításának 

átgondolása, 

megvalósítása 

anyagi és 

környezeti 

javak óvása 

környezettudatosság, 

takarékosság, kreativitás 

Varga Judit 

8. Kupakgyűjtés szemléletváltás, 

a környezet 

védelmére 

ösztönzés 

környezettudatosság, 

közös cél, jótékonyság 

Varga Judit 

 

1.20 A tagintézmény munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatai a tanév során  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

várt 

eredménye 

Munkavé

delmi 

felelős 

Igazgató 

1.  Éves tűz- és 

munkavédelmi 

oktatáson való részvétel 

biztosítása, új, vagy 

hosszas távollét után 

visszatérő munkatárs 

oktatásának 

megszervezése, 

lebonyolítása 

törvényi 

kötelezettség, 

naprakész 

tudás 

biztonságos 

munkavégzés, 

segítségnyújtás 

képessége 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

 

2.  biztonságos 

munkafeltételek 

ellenőrzése 

a dolgozók 

biztonságának 

biztosítása  

produktív, 

nyugodt 

munkavégzés 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

 

3.  egészséget nem 

veszélyeztető 

munkafeltételek 

ellenőrzése 

a dolgozók 

egészséges 

munkavégzésh

ez való jogának 

biztosítása 

produktív, 

nyugodt 

munkavégzés 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

 

4.  munkaköri orvosi 

alkalmassági 

vizsgálaton megjelenés 

biztosítása 

dolgozói jogok 

biztosítása 

egészséges 

munkavállalók 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 
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5.  veszélyes anyagok 

biztonságos tárolásának 

ellenőrzése 

biztonságos 

feltételek 

biztosítása 

nyugodt 

munkavégzés 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

 

6.  elsősegély doboz 

feltöltése 

segítségnyújtás

ra való 

felkészültség 

sérülések 

ellátása 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

 

7.  baleset bekövetkeztével 

elsősegélynyújtás, 

jegyzőkönyv felvétele, a 

főigazgatóság és a Tisza 

Park értesítése 

biztosítani a 

munkavállaló 

jogi és 

egészségügyi 

biztonságát 

biztosított 

munkavállaló 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

 

8.  tűzesetek megelőzése 

(elektromos készülékek 

rendeltetésszerű 

használata és 

kikapcsolása a 

munkavégzés 

befejezésekor), 

tűzoltási feladatok 

ellátása 

biztonságos 

munkafeltétele

k 

nyugodt 

munkavégzés 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

 

9.  annak ellenőrzése, hogy 

csak a kijelölt 

dohányzóhelyen 

dohányozzanak a 

szülők, kollégák 

megelőzés, 

egészségvédele

m 

biztonság Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

 

10.  fokozottan tűz- vagy 

robbanásveszélyes 

folyadékot csak annak 

megfelelő edényben, a 

kültéri raktárban 

tárolunk 

megelőzés, 

egészség- és 

vagyonvédele

m  

biztonság Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

11.  a folyosón való szabad 

áthaladás biztosítása 

menekülési 

útvonal, 

tűzoltás 

feltételeinek a 

biztosítása 

életek, vagyon 

biztonságba 

helyezése 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

 

 

12.  tűzoltó berendezések 

akadálytalan 

megközelíthetőségének 

biztosítása 

hatékony 

tűzoltás 

biztosítása 

élet- és 

vagyonvédele

m 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

 

13.  a helyiséget utoljára 

elhagyó munkatárs 

ellenőrzi, hogy a 

nyílászárók be legyenek 

csukva 

megelőzés, 

egészség- és 

vagyonvédele

m  

esetleges tűz 

terjedésének a 

megakadályoz

ása 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

 

14.  tűz (égő, elaludt, 

eloltott, tudomásunkra 

jutott is) haladéktalan 

jelzése a 

élet- és 

vagyonvédele

m 

károk 

megelőzése, 

csökkentése 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 
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munkatársaknak, 

(azonnali evakuáció, 

áramtalanítás, 

gázelzárás) 

tűzoltóságnak, 

főigazgatóságnak 

15.  tűzriadó gyakorlatok 

megvalósítása 

szervezettség, 

megelőzés 

hatásos 

felkészülés, 

együttműködés 

tűz esetén 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

 

 

2.Egyéb: 

2.1 A tagintézmény belső kapcsolatai  

- Főigazgatóság  

- Tankerületi Központ  

- Megyei Szakértői Bizottság 

- JNSZMPSZ tagintézmények/telephelyek 

- Újszászi Telephely 

- a szakmai munkaközösségek tagjai 

- a tagintézmény munkacsoportjai 

 

2.2 A tagintézmény külső kapcsolatai  

- Szolnok járás bölcsődéi 

- Köznevelési intézmények 

- Gyermekpszichiátriai gondozó 

- Országos hatáskörű Szakértői Bizottságok  

- Házi gyermekorvosok, védőnők 

- Gyejó (Gyermekjóléti Szolgálat és Központ) 

- CSÁÓ (Családok Átmeneti Otthona) 

 

2.3 A tagintézmény egyéb, a tanév során megvalósított szakmai feladatai  

Tagintézményünk szakemberei részt vettek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek foglalkozásán, az alábbi beosztás szerint 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag 

Nevelési tanácsadás V. Szabó Tünde 

munkaközösség vezető, 

Debreczeniné Simon 

Marianna 

Bazsonyiné Benedek Beáta 

Logopédia Benedek Péterné  

Szakértői bizottsági tevékenység Koczok Ágnes Tóthné Farkas Nóra 

Korai fejlesztés Kürti Anikó 

munkaközösség vezető  

Bálint Orsolya  

 

Gyógytestnevelés Berczi Brigitta Rózsa Józsefné, Szekeres 

Julianna 

Tehetséggondozás  Pintérné Csikós Tímea  

IÖM Varga Judit  

MÉM Kovács Lőrinc  
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2.4 Tagintézményi saját innovációk  

A telephely és a tagintézmény szakemberek átjárásával segíti egymást. Két tagintézményi 

pszichológus a telephelyi munkát segíti (nevelési tanácsadás és szakértői bizottsági 

tevékenység feladatellátásokban); míg egy telephelyen dolgozó fejlesztőpedagógus a 

tagintézmény tehetségkoordinációs ellátásában dolgozik.  

Egyre szélesebb életkori spektrumot fednek le és egyre színesebb kínálattal valósulnak meg a 

csoportos fejlesztések, melyeket kettős vezetéssel visznek a munkatársak a nevelési tanácsadás 

szakfeladat keretében. 

 

2.5 Tagintézményi eseménynaptár  

Ssz

. 

Tevékenység, program 

megnevezése 

Határidő Résztvevők 

célcsoportja és 

létszáma 

1. Óvoda iskola átmenet 

megkönnyítése logopédiával 

2021. szeptember- október-

november 

Nem valósult meg 

- 

2. Családi nap a Véső úti strandon 

babaúszás oktatóval 

2021. szeptember 

Nem valósult meg 

- 

3. Sportnap 2021.09.21. 

Megvalósult 

A tagintézmény és 

a telephely 

munkatársai  

38 fő 

4. Szülői kör 2021. október-december 

Nem valósult meg 

- 

5. Tájékoztató az új beiskolázási 

folyamatokról 

2021. 10.08., Szülők, 

szakemberek 17 

fő 

2021. 10.12. Szülők, 

szakemberek 20 

fő 

6. Konzultáció, kapcsolatépítés 

partnerintézményekkel a korai 

fejlesztés jegyében 

2021. 10.12. 

Megvalósult 

Péntek Ágnes, az 

Egészségügyi és 

Bölcsődei 

Igazgatóság 

Igazgatója  

Varga Judit, a 

JNSZMPSZ 

Szolnoki 

Tagintézmény 

igazgatója, a 

korai 

fejlesztésben 

dolgozó 

szakemberek 

5 fő 

7. Előadások: A kisgyermekek 

beszéd- és nyelvi fejlődésének 

segítése; A nyelvi fejlődést 

befolyásoló rizikótényezőkről 

2021.11.25. 

Megvalósult 

Kisgyermeket 

nevelő családok 

27 fő 
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8. Mikulás ünnepség  2021.12.03. 

Megvalósult 

Tagintézményünk

kel kapcsolatban 

lévő családok32 

fő 

9. Karácsony a telephelyi 

munkatársak bevonásával 

2021.12.14. 

Megvalósult 

Tagintézményi és 

telephelyi 

munkatársak 46 fő 

10. A Biztos Kezdet Gyerekház 

bemutatása 

2022.02.08. 

Megvalósult 

Biztos Kezdet 

Gyerekház 

dolgozói, a korai 

fejlesztésben 

dolgozó 

szakemberek, 

logopédus, 

pszichológus 

7 fő 

11. Játékos „SZÁM-TAN” 

szülőknek 

2022. február 

Nem valósult meg 

- 

12. Szülői kör 2022. február-április 

Nem valósult meg 

- 

13. Előadások, interaktív 

műhelyfoglalkozások 

2022.03.29.  36 fő 

2022.05.24. 

Megvalósult 

9 fő 

14. A komplex szemlélet jelentősége 

a kicsi gyermekek 

„mozgásfejlesztésében” 

2022. március 

Nem valósult meg 

- 

15. Látogatás a Kunszentmártoni 

Tagintézménybe 

2022.04.05. 

Megvalósult 

A 

Kunszentmártoni 

és a Szolnoki 

Tagintézmény, 

valamint a 

Tiszaföldvári és 

az Újszászi 

Telephely 

munkatársai8 fő 

16. A logopédiai ellátás a Szolnoki 

Tagintézmény ellátási területén 

2022. április 

Nem valósult meg 

- 

17. Belső tudásmegosztás, 

közösségépítés, kiégés elleni 

játékok pszichológus vezetésével 

az Újszászi Telephelyen 

2022. április 

Nem valósult meg 

- 

18. Családi nap a koraisoknak, 

szülőkkel, lovagoltatással 

2022. május 

Nem valósult meg 

- 

19. Kapcsolati erőszak természete 

előadás 

(Nem betervezett) 

2022.05.03. 

Megvalósult 

A tagintézmény 

munkatársai 35 fő 

20. A Kunszentmártoni 

Tagintézmény és a Tiszaföldvári 

Telephely fogadása 

2022.05.05. 

Megvalósult 

A 

Kunszentmártoni 

és a Szolnoki 
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Tagintézmény, 

valamint a 

Tiszaföldvári és 

az Újszászi 

telephely 

munkatársai 19 fő 

21. Olvasástanítás fonomimikával 

(Nem betervezett) 

2022.05.05. 

Megvalósult 

A JNSZMPSZ és 

a 

partnerintézmény

ek szakemberei 42 

fő 

22. A szegedi korai ellátással 

foglalkozó Odú Központ 

meglátogatása a telephely 

szakembereivel közösen 

2022.06.03. 

Megvalósult 

Újszászi 

Tagintézmény és 

a JNSZMPSZ 

korai ellátásban 

dolgozó 

szakemberek 8 fő 

23. Pedagógus nap a telephelyi 

munkatársakkal együtt 

2022.06.14. 

Megvalósult 

A tagintézmény és 

a telephely 

munkatársai 46 fő 

24. Kétnapos közösségépítő program 

a telephelyi munkatársakkal 

együtt 

2022.06.16. 

Egynapos valósult meg 

A tagintézmény és 

a telephely 

munkatársai  

38 fő 

25. Tanévzáró-tanévnyitó értekezlet 

a telephelyi munkatársakkal 

együtt 

2022.08.30. 

Megvalósult 

A tagintézmény és 

a telephely 

munkatársai  

46 ő 

 

2.6 A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai  

 

Félévkor 

1.Főigazgató (vezetői feladatok) 

Kiemelkedő: 

- Az óraszám összesítő táblák vezetése igényes és pontos 

- A vezető minden esetben ellenőrizte, javította az összesítést 

- Az intézkedési terv megvalósul 

 

Fejlesztésre szorul: 

- Az óraszámok feltöltése külön odafigyelést igényel 

- Csökkenteni kell az egyéni beavatkozások számát 

 

2.Szakmai főigazgató-helyettes (pedagógiai szakszolgálati szakterületek és INYR) 

Kiemelkedő: 

- A főállású gyógytestnevelők, valamint 4 fő óraadó az INYR-t precízen, kifogástalanul 

vezetik 

- A Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, valamint a Logopédiai 

feladatellátás szakterület ellátása szakmailag igényes, magas színvonalú 

- A Nevelési tanácsadás feladatellátás dokumentációja többnyire korrekt, precíz 
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- OIP, Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása: a szakmai dokumentáció 

naprakész, korrekt, precíz 

 

Fejlesztésre szorul: 

- A korábbi tanévekre vonatkozó csoportos ellátásokat és egyéni lapokat le kell zárni 

- A logopédiai feladatellátás dokumentációjában előfordulnak hiányosságok, pontatlan 

rögzítések 

- A nevelési tanácsadás feladatellátási terület dokumentálása során tömör, de szakszerű 

dokumentációra kell törekedni 

 

3.Általános főigazgató-helyettes (szakértői bizottsági tevékenység) 

Kiemelkedő: 

- Az átnézett dokumentáció vezetése pontos, precíz. Formai szempontból az egységesen 

kialakított külalaknak megfelelő, tartalmilag a szakmai igényességet tükrözi. 

 

Fejlesztésre szorul: 

- A lelet alapján készített szakértői véleményekben az orvosi leírás mellett a szakember 

által megfogalmazott vélemény is legyen benne, amely alátámasztja a gyógypedagógiai 

diagnózist. 

- A kontroll évét a nyilvántartó kartonon is érdemes megjeleníteni, jól látható módon. 

 

Év végén:  

1.Főigazgató (vezetői feladatok) 

Kiemelkedő: 

- A vezető a dokumentációs kötelezettségének a félév során eleget tett minden vizsgált 

területen. 

- Az óraszám összesítő táblák vezetése egységes, precíz, pontos és igényes. 

- A tagintézmény vezetője a tervezési, szervezési és megvalósítási feladatának kiválóan 

eleget tett, munkatársai szintén, a tagintézményben a dokumentációs fegyelem megfelelő, 

az egyenletes terhelés célja a megvalósulás felé halad. 

 

Fejlesztésre szorul: 

- A munkacsoportok jegyzőkönyvei a team megtartásának időpontjával kezdődjenek 

- A munkatársi megbeszélések jegyzőkönyv-emlékeztetői a megtartás időpontjával 

kezdőjenek, tartalmazzanak hivatkozásokat, idézeteket az igazgatótanácson 

elhangzottakra vonatkozóan. 

- Minden beküldendő dokumentumot szakembernek és vezetőnek egyaránt alá kell írnia. 

 

2.Szakmai főigazgató-helyettes (pedagógiai szakszolgálati szakterületek és INYR) 

Kiemelkedő: 

- Az INYR vezetésben látható a szakemberek törekvése a mind pontosabb 

adminisztrációra. 

Fejlesztésre szorul: 

- A vizsgálati eredményeket a szakemberek nem rögzítik, előfordul, hogy a csatolmány 

még nincs feltöltve, de az ellátást már lezárták. 

 

3.Általános főigazgató-helyettes (szakértői bizottsági tevékenység) 

Kiemelkedő: 
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- A lelet alapján készített szakértői véleményekben az orvosi leírás mellett a szakember 

által megfogalmazott vélemény és is megtalálható, amely alátámasztja a gyógypedagógiai 

diagnózist. 

 

III. 

 

3. Szakterületi beszámoló  

 

3.1 Korai fejlesztés 

Korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 34 fő 

Tanácsadásba vont: 1 fő 

Ellátatlan, várólistás:0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén  

Sikerek 

A szülőkkel, gondozónőkkel történő jó kapcsolat kialakítása, a rendszeres konzultációk, 

tanácsadások segítették a sikeres együttműködést. A gyermekek nagyobb hányada a saját 

képességeinek megfelelően fejlődött, sok gyermekkel hamar megtaláltuk a közös hangot. Bár 

a fejlődés íve nem volt mindenkinél egyenes, azonban a kezdeti állapotokhoz mérten szinte 

minden gyermek esetében kis, közepes vagy jelentős mértékű változás tapasztalatható az egyes 

fejlődési területeken. 

Az oltottsághoz kötött szülői jelenlét és a költözés megakasztotta a fejlesztés már kialakult 

beolajozott folyamatát, de a rugalmas vezetői, szülői és fejlesztői hozzáállás átsegített 

bennünket ezeken a nehézségeken is. 

A gyerekek szépen fejlődnek, a szülők együttműködőek. Hálásak a támogatásért és partnerként 

tudunk egymásra tekinteni. Rengeteget tanulhatunk az újonnan a koraiba érkező gyerekektől és 

szülőktől, küzdelem, kitartás, elfogadás, türelem kapcsán. Hasonlóképpen sikeres a bölcsődei 

gondozókkal való együttműködést.  

A Szolnoki Tagintézményben szép számban dolgozunk a korai fejlesztés területén. A szülők 

látványosan megkönnyebbülnek már az első találkozó után és bíznak, hisznek az itt folyó 

munka sikerében, eredményében.  

Egyre több védőnő, orvos javasolja a Szakszolgálatnál a korai fejlesztést. Utóbbi írásos 

javaslatával a szülők gyakran már a kórházat elhagyva jelentkeznek.  

Sok konferencián, intézménylátogatáson részt vehettünk, a különböző diagnózisú, 

személyiségű gyerekek és szülők és ez a sok szakmai tapasztalat inspirációt nyújt egy-egy új 

terület jobb megismeréséhez, a szakmai, egyéni kiteljesedéshez. 

 

Nehézségek 

A nyári hónapokban a lassan elviselhetetlen meleg miatt a fejlesztő helyiségek sem a 

bölcsődében sem a jelenlegi Baross utcai épületben nem ideálisak kisgyermekek fejlesztéshez. 

Nincs kifejezetten autizmussal élők fejlesztésére alkalmas helyiség, kevés a fejlesztő eszköz. A 

Városmajor úti fejlesztő terekben nehéz volt biztosítani az ingerszegényebb környezetet. Ez 

nem mindig volt alkalmas az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, és a fokozott 

ingerkereső gyermekek fejlesztése esetében. A Kolozsvári úti Bölcsődében több alkalommal 

maradtunk terem nélkül, így nehezebb volt az állandóságot biztosítani az ott fejlesztett 

gyermeknek. 

Nehézség volt a költözés adta körülményekhez való alkalmazkodás. 
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A hirtelen meleg beköszöntével a munkavégzés körülményeinek elviselése a gyerekek, szülők 

és a szakemberek számára egyaránt nehéz volt. Különös tekintettel a Városmajor Úti 

Bölcsödében lévő mozgásszoba hőmérsékletére.  

Kevésbé együttműködő szülők. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

Logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 484 fő 

Tanácsadásba vont: 78 fő 

Ellátatlan, várólistás 31 fő 

Lemorzsolódott: 11 fő 

 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén  

Sikerek 

Jó emberi és szakmai kapcsolat és hatékony információáramlás az ellátott intézmények 

dolgozóival, óvodapedagógusaival. Az óvodák vezetőinek támogató hozzáállása, az 

óvodapedagógusokkal való jó munkakapcsolat, néhány szülővel igazi, hatékony 

együttműködés – ennek következtében sikeres terápia. 

A gyermekek fejlődése. Nem kényszerültünk online oktatásra. A Szapáry óvodában a Nyelv- 

és beszédfejlesztő szakember segítsége miatt, sikerült azokat a gyermekeket is ellátni, akinél 

„csak” nyelvi elmaradást szűrtünk ki. 

Akiknek a szüleivel jó volt az együttműködés, azok a gyerekek motiváltak voltak és náluk sok 

javulást értünk el. A fejlődés, a játék öröme. a gyermekek terápiás előmenetele sikeresnek 

bizonyult.  

 

Nehézségek 

Egy nap több intézménybe való eljutás, növekvő problémás esetszám ugyanannyi vagy 

csökkenő óraszám mellett, nehézségek a szülőkkel való hatékony (kétoldalú) 

kommunikációban, együttműködésben, ami a sikeres logopédiai ellátás alapja. Sok gyerek nem 

hozott füzetet, nem gyakoroltak otthon, így ezeknél a gyerekeknél nem volt sok sikerélmény. 

A szülőkkel való kapcsolattartás különböző eszközök és fórumok segítségével meg tudott 

valósulni, a tapasztalatok alapján azonban azok kevésbé voltak hathatósak attól függetlenül, 

hogy személyes vagy on-line találkozóról van szó. A gyermek-szülő-szakember hármasban 

többször hiányzó „elem” volt a szülő, szülők, a terápiás helyzetben való felelősségvállalásuk 

egyre csökkenő tendenciát mutat/mutatott. 

Az óvodai programok miatt a gyermekek rendszertelenül vettek részt a foglalkozásokon. 

Kevés lehetőség a kollégákkal esetmegbeszélésekre, egyéni megsegítésekre, szupervízióra a 

kiégés ellen. 

Folytonos alkalmazkodás, gyakori kiszámíthatatlanság, eszközök hiánya- cipelése, utazás, 

zajos helyszínek: jövés-menés, terheltség. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 736 fő, 

Tanácsadásba vont: 134 fő 

Ellátatlan, várólistás 2 fő 

Lemorzsolódott:35fő 

 

Ebből pszichológiai gondozás: 405 fő, lemorzsolódott: 19 fő 

Ebből gyógypedagógiai ellátás: 331 fő, lemorzsolódott: 16 fő 

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén  
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Sikerek 

Hatékony együttműködés a csoportos fejlesztésen részt vevő családokkal, a szülők aktívan 

segítették gyermekeik fejlődését a kapott iránymutatások mentén. Elégedett szülők, boldog és 

sikeres gyermekek.  

A járványügyi helyzethez alkalmazkodva, a szabályokat betartva sikeresen és eredményesen 

végig tudtuk vinni csoportjainkat. Öröm volt a gyerekek együttműködését látni és támogatni 

őket a szocializációban, önkifejezésben. 

A szülők gyermekükkel nagyon aktívan és rendszeresen megjelentek a foglalkozásokon és 

együttműködőek, motiváltak voltak. Hatékony az együttműködés a fejlesztésben részt vevő 

kollégákkal a közös esetek kapcsán, pl. logopédusokkal, mozgásfejlesztést végző 

szakemberekkel. A logopédusok által küldött gyermekek fejlődése. 

A szülők többsége aktív támogatója volt a foglalkozásoknak, igényelték a visszajelzést. 

Minden beérkező igényre viszonylag rövid várakozási idő után biztosítani tudtuk az ellátást. 

Hosszabb várakozási időre csak a költözés miatti 3 hét bezárás miatt került sor.  

Az esetek jó részében sikerül hatékony segítséget nyújtanunk a hozzánk forduló klienseknek, 

nagytöbbségük elégedetten és hálásan köszöni meg a munkánkat. 

A beérkező igényeknek megfelelően családterápiás ellátást is tudtunk nyújtani, ami hatékony 

terápiás beavatkozásnak bizonyult. 

Igen jó és szoros az együttműködés a kollégák között, a szakmai segítségnyújtás, konzultáció 

mindennapos gyakorlat. 

A rendszeres team megbeszélések alkalmat adtak számos szakmai téma feldolgozásához, a 

belső tudásmegosztásra. 

A tagintézmény érzelmi biztonságot nyújtó, támogató légköre nagyon jó hátteret ad a 

mindennapi munkavégzéshez. 

A szülők részéről a folyamatos kapcsolattartás igénye, a pozitív visszajelzéseik a tanév során.  

Hatékony együttműködés a család és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival 

A felújítás miatti költözésnek és a felújításnak csapatépítő jellege volt, akárcsak a dolgozói 

közös kirándulásnak. Az újonnan érkezett kollégák munkája által az egy személyre eső teher 

csökkent. 

 

Nehézségek 

Előfordul, hogy későn, vagy nem jeleznek a kliensek szülei, hogy nem tudnak jönni a 

foglalkozásra.  

Költözés, élethelyzetek (munkahelyváltás, költözés) miatt befejezetlen ellátások is voltak. Az 

eszköz ellátás még mindig szűk keretek között mozog. Az eszközök minősége, konkrét célra 

való felhasználhatósága kifogásolható. 

A tavaszi költözés miatti bezárás a terápiás folyamatok egy időre felfüggesztésre kerültek, és 

az esetek kissé feltorlódtak. 

Az idén is tapasztaltuk, hogy számos esetben súlyos klinikai tünetekkel jelentkeznek serdülők, 

akiknek az ellátása komoly szakmai kihívást jelentett. Más jellegű, de szintén nehéz eseteket 

jelentettek a terápiára kötelezett, de egyébként nem motivált kliensek ellátása. 

A csoport lezárások dinamikáját az első félév végén az iskolaérettségi vizsgálatok, a tanév 

végén a tagintézményi napok programjai zavarták meg, sürgették, melyre a jövőben igyekszünk 

kitalálni jó megoldást.  

Nehézség a költözés miatti leállás. Fullasztó hőség légkondicionáló és sokszor ventillátor 

nélkül, feszes szobabeosztások miatti idegeskedés, eszközök amortizációja. 

Nehézség a védőnő, kisgyermek nevelő javaslatára bejelentkező szülő, aki 1-2 alkalom után 

„eltűnik” holott az ellátás indokolt lenne. Sok energia megy az egyeztetésre, felkeresésre, 

szakemberekkel való együttműködésre a gyermeknek való megfelelő ellátás biztosításához. 
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3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 510 fő 

Ellátatlan, várólistás: 0 fő 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 25 fő 

Ellátatlan, várólistás: 0 fő 

Lemorzsolódott: 2 fő 

Tehetségkoordinációba vont intézmény: 13, pedagógus: 39, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma: 38 

 

Sikerek és nehézségek a tehetségazonosítás, gondozás és koordináció terén  

 Sikerek 

Sikeresen bevontunk további 5 intézményt idén a tavalyihoz képes, így majdnem 150-nel több 

diákot tudtunk leszűrni. Már jól kialakult a szűrés és értékelés menete. A megyei szűrési 

protokoll is kezd teljesen egységesedni.  Egyre több intézményben sikerült tehetséggondozó 

csoportot is indítani,  

 

Nehézségek 

Egyedül kellett a csoportokat vinni, jó lenne, ha páros vezetéssel zajlanának a csoportok. A 

szülő csoportok idén is online zajlottak, a nagyobb bevonódás elérése érdekében a következő 

tanévben személyes formában lenne jobb a feladat megszervezése.   

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma: 979, ebből aktuális állapot: 401, felülvizsgálat: 502, várólistás: 92, nem 

jelent meg: 6 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 128 

Fellebbezések száma a tanév során:15 

 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén  

Sikerek 

A 2021/2022. tanévben 17 szakember heti 1-2 vagy 3 napon végzett SZB vizsgálatokat. A 

megfelelő szakember létszám és óraszámok következtében egy napon meg tudnak valósulni a 

vizsgálatok. Ebben a tanévben már rutinosan folytattuk le az OH kirendelés alapján végzett 128 

vizsgálatot. Az SZB tevékenységbe újonnan bekapcsolódó kollégák gyorsan elsajátították a 

protokoll és a folyamatleírás lépéseit; a tesztek felvételének és kiértékelésének a menetét. A 

szakemberek jól alkalmazkodtak a tanév során bekövetkező változásokhoz, kihívásnak 

tekintették azokat. Jól működött a team munka; adott napon, illetve SZB munkacsoport 

megbeszélés havonta és többször igény szerint, felmerülő feladat kapcsán is megvalósult. A 

kollegiális kapcsolatok bővültek, szorosabbá válhattak ezáltal. Örvendetes, hogy vizsgálati 

lapok folyamatosan érkeztek, így gördülékeny lehetett a munka. A mindennapi munkánkat 

segítette a Megyei Szakértői Bizottsággal való jó együttműködés, a segítségkérés lehetősége.  

 

Nehézségek 

Legnagyobb nehézségünk a helyhiány, a zsúfoltság a tagintézmény épületében, a vizsgáló 

helyiségekben, illetve a költözés miatt kiesett időben elmaradt vizsgálatok voltak. Emellett 

olykor a kevésbé jól működő eszközök (internet kapcsolat akadozása, számítógép, nyomtató 

problémái). Nem volt könnyű az adminisztráció sokaságában eredményesen dolgozni (papír 

alapú és INYR vezetése egyaránt). A pszichológiai tesztekkel való ellátottságunk jó, de az 

óvodás SON-ból csak egy van a tagintézményben, mely a vizsgálatok szervezésénél plusz 

szempontként megjelenik. A beiskolázási változások miatt az alapvizsgálatok száma az előző 
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tanévben nagymértékben emelkedett, ebben a tanévben a felülvizsgálatok számának 

növekedését eredményezve. 

 

3.6 Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 973 fő 

Ellátatlan: 46 fő 

Lemorzsolódott: 21 fő 

 

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén  

Sikerek 

A tanév során a gyerekek folyamatosan és aktívan részt vettek a gyógytestnevelés órákon. Az 

órák jó hangulatban teltek, a gyerekek szívesen jöttek. A gyógytestnevelői tanácsok, javaslatok 

elfogadása, együttműködés a tanulók és a szülők részéről érzékelhető volt. Javult a 

szerellátottság 

Az órarendbe illesztve, párhuzamosan a testnevelés órákkal szervezett órákon a jelenlét 

megoldott, együtt tudunk haladni a normál csoporttal a tananyag feldolgozásában az egyéni 

képzés megszervezése mellett 

Szerencsére jó a kapcsolatunk dr. Urbán Mária doktornővel, így közösen meg tudjuk oldani a 

besorolásokat, el tudjuk indítani a tanévet. 

Az órákon eszközhasználatból nem volt hiányunk. 

Év közben több tanulót is besoroltak gyógytestnevelésre. Meg tudtuk oldani, hogy minden 

tanuló részt tudjon venni gyógytestnevelés órákon. 

A Liget EGYMI gyógytestnevelésben résztvevő tanulói szeretnek gyógytestnevelés órákra 

járni, motiváltak, egyéni fejlettségükhöz, sérülésükhöz mérten mindig teljesítik a feladatokat. 

Szeretettel üdvözlik a szakembereket, ha találkoznak a folyosón és érdeklődnek, mikor jöhetnek 

újra tornázni. A Liget EGYMI vezetősége az iskolai gyógytestnevelést maximálisan támogatja, 

tárgyi feltételekkel, eszközökkel, teremmel. Az intézményben a gyógytestnevelő kollégák 

szakmailag összedolgoznak, segítik egymást. 

A gyógytestnevelés órákon a tanulók megjelentek, együttműködtek. Szívesen hajtották végre 

a feladatokat, vettek részt a foglalkozásokon.  

Több gyereknél javult a betegsége és a mozgáskoordinációja. Az obesitasosok nagyobb 

részénél a testsúly csökkentés is sikerült.  

Több tanuló állapota oly mértékben javult, hogy szakorvosi vizsgálat alapján normál 

testnevelésre javasolták.  

A gyógyúszás foglalkozásokra is rendszeresen, nagy létszámban jártak a tanulók. A 

járványügyi szabályok betartása miatt csak 20 fő lehetett egyszerre a medencében a két 

iskolából (Kassai-Kodály), ennek ellenére gördülékenyen folytak a gyógyúszás foglalkozások. 

A tanulók felismerik annak fontosságát, hogy rendszeresen jelen legyenek az órákon és ott 

aktívan, figyelmesen és fegyelmezetten részt is vegyenek.  

A személyi és a tárgyi feltételek biztosítottak az iskola és a Verseghy DSE jóvoltából is.  

Munkánkat az iskolaorvos és a védőnő is támogatja, rendszeres szűrésekkel, vizsgálatokkal. 

A gyógytestnevelés egyre elfogadottabb, nemcsak az érintett tanulók, hanem a pedagógusok, 

szülők, iskolatársak körében is. 2. éve adminisztrálunk a Krétában, ezen a csatornán jól 

kialakult a szülőkkel a kapcsolattartás, információcsere. A 2. osztályos, kiszűrt tanulók 

gyógytestnevelésbe bevonása gördülékeny.  

Edzésre jelentkezett 3 tanuló (röplabda, kosárlabda, labdarúgás). Sikerült megszerettetni az 

asztaliteniszt, az úszást és a korcsolyázást tanítványokkal. Többen keresik az edzés 

lehetőségeket a sportágakban. A gyógyúszás órákon való részvételt motiválja az úszóversenyen 

elért érmek száma. Többen szeretnének indulni a jövő évi versenyen. 
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Nehézségek 

Előfordultak a tanuló kövérsége miatt csúfolódások és ebből adódóan nem akart részt venni az 

órákon, de ezt közösen megbeszéltük és továbbra is jött órákra. 

Probléma továbbra is, a 9. évfolyam besorolása, mert csak páros években van szűrés.  

Nehézség a Liget EGYMI-ben, hogy a gyermekek értelmi képességei és testi fogyatékosságai 

miatt a gyakorlatokat csak nehezen vagy nem képesek pontosan végrehajtani. Ezért szinte 

állandóan differenciálunk egy-egy foglalkozáson.  

Sok munkával jár, így nehézséget okoz a kettős e-napló vezetése (Kréta, INYR), ennek ellenére 

nem tudunk jegyet beírni a gyerekeknek.  

Az iskolában a tanulók gyógytestnevelés órája az óraendhez igazodik. 

Az alsós tanulók, amikor csak lehet a délutáni testnevelés órákról jönnek el a gyógytestnevelés 

foglalkozásokra. A felsősök az utolsó tanítási órájuk után jönnek.  

A jogszabályokat (mindennapos testnevelés), illetve a gyerekek leterheltségét vesszük 

figyelembe, de ebből az következik, hogy a csoportok létszáma nem egyenletes. Az egyik 

órában kevesebben, míg a másik órában már túl sokan jönnek az órákra. Ez kezelhető probléma 

volt ebben a tanévben, mert a hiányzások (karanténban lévő osztályok, hosszú betegség) miatt 

a tornaterem mérete és az eszközökkel való ellátottság még megfelelő volt az iskolában. Ha 

azonban mindig mindenki ott lett volna bizonyos órákon, már kezelhetetlen lett volna a létszám. 

Ortopédiai szakrendelésre hónapokig várnak a tanulók, vagy el sem jutnak legalább évente oda. 

Nekünk nagyon jó visszajelzés lenne, ha a kontroll vizsgálatokról pontos adatokkal térnének 

vissza  a tanulók, hogy lássuk, hol tartanak. 

Az év elején nagyon nehéz volt beosztani a diákokat, hiszen 1-8 osztályos tanulók is érintve 

voltak. Miután végre sikerült érkezett meg az utazó gyógytestnevelő. Számtalan INYR-es 

probléma után végre sikerült kialakítani a csoportokat, majd a Covid miatt nem lehetett tartani 

a sok osztályból összeverbuválódott gyógytestnevelés foglalkozásokat. Az órarend változások 

miatt az alsóban nehezen találtunk megoldást hogy jelen legyen a gyermek a foglalkozásokon. 

Később, amikor már lehetett tartani normálisan foglalkozásokat akkor is becsúszott néhány 

karanténos csoport. A gyermekek és a szüleik is jelezték, hogy egyéb elfoglaltságok miatt (főleg 

zeneiskola) nem tudnak részt venni egyes foglalkozásokon. A felsős igazolt sportolók a dupla 

óráról kértek kikérőt.  

A gyógytestnevelés órák helyszíne kicsi, a nagymozgásokra kevés a lehetőség. 

Nincs lehetőség kisértékű eszközök beszerzésére, pl.: lufik, ping-pong labdák. 

 

3.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja: 

A területen dolgozó pszichológusok száma: 1, óraszáma: 10,5, ellátott intézmények száma: 3, 

koordinált pszichológusok száma: 10 fő 

 

Sikerek és nehézségek az óvoda- és iskolapszichológiai koordináció terén  

Sikerek 

A járványhelyzet lehetővé tette a szorosabb együttműködést a partnerintézmények 

munkatársaival. 

Eredményes pedagóguskonzultációk a segítséget kérő nevelési-oktatási intézmények 

vezetőivel, pedagógusaival.  

Egyéni és csoportos színtéren végzett krízisintervenciók. 

 

Nehézségek 

Az iskolás – különösen a kamasz – korosztály számára nehezített a csoportos foglalkozások 

elindítása, összehangolása az iskolai és egyéb elfoglaltságokkal.  
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3.8 A 2021/2022. tanév összesítő adatai: kontaktban történő ellátás - 1. oszlop; ha volt online 

ellátás – 2. oszlop  

 

 Szakszolgálati 

terület 

1. 

Kontaktban 

ellátottak létszám 

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült  

(fő) 

3. 

 

Összes ellátott 

Korai fejlesztés 34 4 34 

Logopédia ellátás 484 - 484 

Nevelési 

tanácsadás 

706 42 736 

Tehetséggondozás 535 12 547 

Gyógytestnevelés 973 - 973 

Óvoda-és  

iskolapszich. 

7 fő óvoda- és 

iskolapszichológus 

2 fő pszichológus 

24 fő pedagógus 

16 fő egyéb 

szakember 

30 fő 

gyermek/tanuló 

3 fő iskolapszichológus 

 

1 fő pszichológus 

82 

 

 
  SZB vizsgálatok száma 1031 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 959 

OH 

kirendelésre 

végzett 

(iskolába 

lépéshez 

szükséges 

fejlettség 

megállapításá

ra irányuló 

vizsgálat) 

IÉV 

Aktuá-

lis 

állapot 

vizsgá-

lat 

 

Kiegé-

szítő 

vizsgá-

lat 

Soron kívül, 

állapot 

változás miatt 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

 

 

 

Összesen 

Fő 128 349 69 18 411 56 979 
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4 Egyéb tevékenységek: 

4.1 Tagintézményi programok az EFOP 3.1.6 fenntartására  

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpontja 

Rendezvény 

célcsoportja 

Megva 

lósítók 

Résztve 

vők 

száma 

Rendezvény 

eredményess

ége 

 

1. Tájékoztató 

az új 

beiskolázási 

folyamatokró

l  

2021.10.08., 

2021.10.12. 

Szülők és 

szakemberek  

Koczok 

Ágnes 

37 fő Nagy 

érdeklődés 

övezte. 

Interaktív, 

informatív 

program volt. 

2. Szakmai 

konzultáció 

Aktuális 

kérdések 

megbeszélése 

2021.10.12. Péntek 

Ágnes, az 

Egészségügyi 

és Bölcsődei 

Igazgatóság 

Igazgatója  

Varga Judit, a 

JNSZMPSZ 

Szolnoki 

Tagintézmén

y igazgatója, 

a 

korai 

fejlesztésben 

dolgozó 

szakemberek 

Bazsonyiné 

Benedek 

Beáta 

6 fő A korai 

fejlesztés 

helyzetéről, 

szakmaközi 

együttműköd

és 

lehetőségeirő

l 

egyeztettünk. 

Felmerült az 

igény a 

kisgyermekn

evelőkkel 

való 

szorosabb 

szakmai 

34

484

748

547

973

82

979

0
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400

600

800

1000

1200
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Összesített adatok 2021-2022. tanév 

JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézménye
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együttműköd

ésre 

3. Szakmai 

előadás 

Konzultáció 

(nem volt 

betervezve) 

2022.03.08. korai 

fejlesztésben 

dolgozó 

szakemberek, 

kisgyermekne

velők 

 

Bálint 

Orsolya 

6 fő Intézmények 

közötti 

kapcsolatépít

és, 

intézménylát

ogatás, 

szakmai 

konzultáció, 

betekintés a 

Liget 

Általános 

Iskola 

Autizmus 

Centrum 

életébe 

4. A szegedi 

korai 

ellátással 

foglalkozó 

Odú Központ 

meglátogatás

a a telephely 

szakembereiv

el közösen 

2022.06.03. Újszászi 

Tagintézmén

y és a 

JNSZMPSZ 

korai 

ellátásban 

dolgozó 

szakemberei 

8 fő 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella 

8 fő  

 

Intézménylát

ogatás 

szakmai 

konzultációv

al, 

hospitálással 

5. Kerekasztal 

beszélgetés 

kisgyermek 

nevelőkkel, 

bölcsőde 

vezetőkkel a 

korai 

ellátásról a 

JNSZMPSZ 

Szolnoki 

tagintézmény

ben és a 

városi 

bölcsődékben 

(nem volt 

betervezve) 

2022.06.22 Korai 

fejlesztésben 

dolgozó 

szakemberek, 

kisgyermekne

velők 

15 fő 

Bazsonyiné 

Benedek 

Beáta 

22 fő Szakmai 

egyeztetés 

bölcsődeveze

tőkkel, 

kisgyermekn

evelőkkel a 

korai 

fejlesztés és a 

pedagógiai 

szakszolgálat 

feladatellátás

ainak 

ismertetése, 

kérdések 

megválaszolá

sa 

6. Pályázati 

kiadványok 

terjesztése, 

intézménylát

ogatás, 

tapasztalatcse

re  

2022.04.27. Fővárosi 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

IX. Kerületi 

Tagintézmén

yének 

munkatársai. 

A Nevelési 

V. Szabó 

Tünde, a 

Nevelési 

tanácsadás 

munkaközö

sség 

programja 

részeként  

  A fogadó 

szakszolgálat 

és 

tagintézmény

ünk 

szakemberei 

kölcsönösen 

tájékoztatták 
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tanácsadás 

munkaközöss

ég 

egymást 

pályázati 

munkákról, 

tapasztalatokr

ól. 

Ajándékként 

vittünk az 

EFOP 3.1.6. 

pályázat 

keretében 

készült 

módszertani 

kiadványaink

ból és a 

brossúrákból, 

Igazgató Úr 

pedig 

elküldte 

részünkre 

digitálisan az 

ő egyik 

szakmai 

kiadványukat

, melyben az 

összes, 

Magyarorszá

gon elérhető 

mozgásterápi

ás módszer 

összefoglalás

a, 

összehasonlít

ása 

megtalálható 

 

4.2 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2021/2022. tanévben 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. Megbeszélés 

Péntek Ágnes 

Szolnok Megyei 

Jogú Város 

Bölcsődeigazgató

ságának 

igazgatónőjével 

2021.10.12. Bazsonyiné 

Benedek Beáta 

Bálint Orsolya  

Kispál-Papp 

Adrienn  

Kürti Anikó 

Péntek Ágnes 

Varga Judit 

 

A megbeszélés célja a 

bölcsődék és a szakszolgálat 

együttműködésének 

megerősítése volt. 

Tisztázódott, hogy egy 

kisgyermek hogyan kerülhet 

be a nevelési tanácsadás és a 

korai fejlesztés ellátásába. 
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2. Őszi Pedagógiai 

Napok Szolnoki 

POK: „Érzelmi 

intelligencia 

fejlesztése 

gyermek- és 

felnőttkorban”  

2021.10.13. Debreczeniné 

Simon Marianna 

Dr. Kádár Annamária 

pszichológus gyakorlatias, 

inspiráló online előadása az 

érzelmek felismeréséről. 

Konfliktuskezelésről, 

kommunikációról, az érzelmi 

intelligencia fejlesztésének 

legfontosabb ismérveiről. 

3. Országos 

testnevelés, 

gyógytestnevelés 

módszertani 

konferencia, 

„Testnevelés a 

pandémia után – 

kihívások a XXI. 

században” 

Győr 

2021.10.15-

16. 

Rózsa Józsefné Tapasztalatok, ötletek, jó 

gyakorlatok, módszertani 

ismeretek átvétele. 

4. Ciróka Móka 

mondókás 

foglalkozás a 

Verseghy Ferenc 

Könyvtárban 

2021.11.05. Bazsonyiné 

Benedek Beáta 

Kispál-Papp 

Adrienn 

Bálint Orsolya 

Családi program a korai 

fejlesztésben részesülő 

gyermekeknek, melynek célja 

a közösségépítés, egymás 

közötti kapcsolatépítés és a 

szórakozás volt. 

5. Az ország 

gerinctornája, 

előadások, 

mozgásprogramo

k 

Online 

2021.12.04. 

Rózsa Józsefné Elméleti és gyakorlati 

ismeretek szerzése. 

6. Autizmus 

Alapozás online 

workshop 

2022.02.01. 

2022.02.08. 

7.2022.02.1

58. 

Bajusznács 

Nikolett 

 

Az autizmussal együttélők 

nehézségeinek pontosabb 

megértéséhez, az autizmus 

spektrumzavar enyhébb 

formáinak felismeréséhez 

járult hozzá a workshop. 

7. Liget Úti EGYMI 

Autizmus 

Centrum 

látogatása 

2022.03.08. Bazsonyiné 

Benedek Beáta 

Kürti Anikó 

Kispál-Papp 

Adrienn 

Bálint Orsolya 

Az Autizmus Centrum 

szervezeti felépítésének és 

működésének megismerése. 

Betekintést kaptunk az óvodai 

csoportok működésébe. 

8. A Fejér Megyei 

PSZ projectjének, 

„A köznevelés 

esélyteremtő 

szerepének 

erősítése” 

elnevezésű 

pályázat 

„Szakmai 

2022.03.17. Bazsonyiné 

Benedek Beáta 

Koczok Ágnes 

V. Szabó Tünde 

A program célja az EFOP-

3.1.6-16 azonosítószámú 

projektben szerzett 

tapasztalatok megosztása a 

Fejér Megyei és Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálatok 

minden szakterületi 

tevékenységében részt vevők 
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innováció és 

fejlesztés a 

különleges 

bánásmódot 

igénylő 

gyermekekért” 

keretében 

szervezett 

szakmai 

műhelymunka 

 

számára, mely nagyon 

hasznosnak bizonyult, akár a 

tapasztalatok megosztása, 

akár a létrehozott szakmai 

anyagok tekintetében. 

9. Nagyné Sári 

Ágnes online 

előadása: 

Autizmus vagy 

más? 

Rizikófaktorok és 

figyelmeztető 

jelek a gyermeki 

fejlődésben 

2022.03.21. Bazsonyiné 

Benedek Beáta 

Kovács Lőrinc 

Ismeretünk tovább bővült a 

szakmai előadás által. 

Az Újszászi tagintézménnyel 

a kapcsolat szakmai 

tudásbővítés terén is erősödött 

10. II. Karcagi 

Úszóverseny 

Karcag, 

2022.03.25. 

Intézményvezetők, 

kollégák, 

gyógytestnevelők, 

versenyzők, szülők, 

kb. 70-80 fő 

Versenyzési lehetőség, 

sikerélmény biztosítása 

gyógytestnevelésre járó 

tanulók számára, 

kapcsolatépítés szülők- 

szakemberek- intézmények 

között. Motiváció biztosítása 

és fenntartása a folyamatos 

korrekciós mozgás iránt. 

11. Szakmai 

Együttműködés 

keretében a 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény 

meglátogatása 

2022.04.05. Baloghné Bencsik 

Izabella 

Benedek Péterné 

Horváth Csilla 

Koczok Ágnes 

Muszkalay Hedvig 

Pintérné Csikós 

Tímea 

Ujhelyiné Szabó 

Szilvia 

Szakmai tapasztalatcsere. 

Múzeumlátogatás során 

előadás meghallgatása 

(tehetséggondozás 

múzeumpedagógiai 

eszközökkel). 

12. Olvasástanítás 

Fonomimikával 

(Fazekasné Dr. 

Fenyvesi Margit) 

2022.05.05. Benedek Péterné 

Debreczeniné 

Simon Marianna 

Gulyásné Tőrös 

Erzsébet 

Koczok Ágnes 

Kovács Barbara 

Muszkalay Hedvig 

Sipos Tiborné 

Tóth Anett 

Varga Judit 

Jól beépíthető a 

gyógypedagógiai fejlesztő 

tevékenységbe, az óvodás és 

kisiskolás korosztály 

beszédhanghallás és olvasási 

problémával küzdő tanulók 

esetében A logopédiai terápia 

során alkalmazott 

beszédészlelést segítő 

gyakorlatok bővítése. 
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13. Szakmai délután a 

pedagógiai 

szakszolgálatokka

l – Autizmus 

akadálymentesítet

t szakértői 

vizsgálat 

 

2022.05.09. Koczok Ágnes Betekintést és hasznos, a 

mindennapokban használható 

ötleteket, tanácsokat kaptunk 

ahhoz, hogy hogyan lehet 

autizmus akadálymentesítetté 

tenni a szakértői bizottsági 

vizsgálatokat. 

14.  Mérés-értékelés 

munkaközösségi 

foglalkozás 

(online) 

2022.05.16. Kovács Lőrinc Az elégedettség-mérés 

eredményeinek megvitatása 

15. Gyermekút 

Projekt 

Zárórendezvény -

konferencia 

 

2022.05.19. Kispál-Papp 

Adrienn 

Kürti Anikó 

Elkötelezett szakemberek 

beszámolója az általuk 

elvégzett munkáról.  

Az optimális gyermekút 

biztosítása érdekében tett 

lépések bemutatása. 

Projekt végső eredményeiről, 

tapasztalatairól, 

hasznosulásáról, jövőbeli 

kilátásairól hallhattunk 

értékes információkat. 

16. Magyar 

Testnevelő 

Tanárok Országos 

Egyesületének 

tisztújító 

közgyűlése 

Budapest, 

2022.05.28. 

50-60 fő, 

intézményvezetők, 

közéleti 

szakemberek, 

felsőoktatási 

intézmény vezetői, 

testnevelők, 

gyógytestnevelők 

Szakmai érdekképviseleti 

szervben jelenlét, kapcsolat 

építés, önkéntes munka. 

17. „Beszéljünk 

közös nyelvet, 

beszéljünk az 

autizmusról” 

Regionális 

konferencia, 

Karcag 

2022.05.30. Varga Judit, 

Baloghné Bencsik 

Izabella, Kürti 

Anikó, Dr. 

Pásztorné Parádi 

Emőke, Kovács 

Ágnes, V. Szabó 

Tünde 

Autizmus témakörben a 

szakmai ismeretek 

gyarapodása, megismerkedés 

a megyei ellátórendszer 

intézményeiben folyó 

munkával, az együttműködés, 

a szakmai kapcsolatok 

erősödése 

Korunk egyik legnagyobb 

kihívása. A szakemberek 

együttműködésének erősítése. 

18. Szegedi ODU-

Korai Fejlesztő 

Központ 

látogatása 

2022.06.03.  Baloghné Bencsik 

Izabella 

Bazsonyiné 

Benedek Beáta 

Bálint Orsolya 

Horváth Csilla 

Kovács Ágnes 

A Fejlesztő Központ 

működésének megismerése és 

a fejlesztő foglalkozások 

megtekintése alkalmával 

bővíthettük elméleti és 

gyakorlati tudásunkat.  
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Kispál-Papp 

Adrienn  

Kürti Anikó 

Varga Judit 

 

4.3 Tagintézmény továbbtanulói a 2021/2022. tanévben  

Ssz Tovább tanuló 

kolléga neve 

Képzés típusa Képző intézmény Évfolyam 

1. Angyal Anita Nyelv-és 

beszédfejlesztő 

területen pedagógus 

szakvizsga 

Károli Gáspár 

Református 

Egyetem 

Pedagógiai Kar 

II. (sikeres 

államvizsgával 

zárult) 

2. Bajusznács 

Nikolett 

Egészségpszichológia 

MSc képzés 

(mesterképzés) 

Debreceni 

Egyetem, Általános 

Orvostudományi 

Kar, 

Magatartástudo-

mányi Intézet 

II. (sikeres 

államvizsgával 

zárult) 

3. Bálint Orsolya Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

területen pedagógus 

szakvizsga 

Semmelweis 

Egyetem Pető 

András Kar  

I. 

4. Hegedűs Zsuzsa Tanácsadó 

szakpszichológus 

szakvizsga 

Eötvös Loránd 

Tudományegyetem 

Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar 

II. (sikeres 

államvizsgával 

zárult) 

5. Kovács 

Lőrinc

  

szakvizsga 

(sportpszichológiai 

szakpszichológia) 

Eötvös Loránd 

Tudományegyetem 

II. (sikeres 

államvizsgával 

zárult) 

6. Pápai Bernadett Gyógypedagógiai 

alapképzés-logopédia 

szakirányon 

Eszterházy Károly 

Egyetem, Eger 

IV. (sikeres 

államvizsgával 

zárult) 

7. Tóthné Farkas Nóra Közoktatás vezetői 

területen pedagógus 

szakvizsga 

Gál Ferenc 

Főiskola, Szarvas 

II. (sikeres 

államvizsgával 

zárult) 

8. Varga Judit Nyelv-és 

beszédfejlesztő 

területen pedagógus 

szakvizsga 

Károli Gáspár 

Református 

Egyetem 

Pedagógiai Kar 

II. (sikeres 

államvizsgával 

zárult) 

 

4.4 A Tagintézményből a 2021/2022. tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 

Ssz A távozó szakember neve A távozó szakember 

szakja 

A távozás időpontja 

1. Juhász Irén kisegítő dolgozó 2022.02.18 

2. Zentai Beáta titkár 2021.09.15. 
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Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett 

szakember szakja 

A fölvétel időpontja 

1. Bajusznács Nikolett pszichológus 2021.09.24 

2. Boros Ágnes kisegítő dolgozó 2022.04.11 

3. Kispál-Papp Adrienn gyógypedagógus 2021.10.04. 

4. Papp Ildikó kisegítő dolgozó 2022.04.25. 

5. Ujhelyiné Szabó Szilvia titkár 2021.10.25. 

 

4.5 Sikeres és sikertelen önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és eljárás  

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Horváth Csilla 2022.04.01. Sikeres 

2. Kürti Anikó Éva 2022.04.12. Sikeres 

3. Rózsa Józsefné  2022.03.09. Sikeres 

4. Tasi György 2022.05.12. Sikeres 

5. Tóthné Farkas Nóra 2022.03.11. Sikeres 

6. V. Szabó Tünde 2022.03.25. Sikeres 

7. Varga Judit 2022.04.14. Sikeres 

 
Ssz Minősítő 

vizsgán/eljárásban 

részt vevő szakember 

neve 

A minősítés 

időpontja 

Célfokozat S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Erdei Daniella 2022.05.24. Pedagógus I. Sikeres 

 

4.6 A tagintézmény együttműködései 

Tagintézmény együttműködő 

partnerei 

Az együttműködés célja 

JNSZMPSZ Főigazgatóság Szakmai, szervezési feladatokban kapunk 

segítséget, összeköttetést biztosít a fenntartóval, 

iránymutatást, információkat kapunk 

Megyei Szakértői Bizottság Szakmai koordináció, konzultáció 

JNSZMPSZ tagintézményei, 

telephelyei 

Információk, kölcsönös segítségnyújtás, szakmai 

együttműködések  

Újszászi Telephely Mindennapi együttműködés, kölcsönös szakmai 

segítségadás 

Szolnok Járás bölcsődéi Korai fejlesztések helyszínei, szakmai 

segítségnyújtás, konzultáció 

Szolnok Járás óvodái Logopédiai ellátás helyszínei, szakmai 

segítségnyújtás, konzultáció, szakértői 

tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás 

Szolnok Járás iskolái Szakmai segítségnyújtás, konzultáció, szakértői 

tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás 

Szolnok Járás védőnői Közös kliensek ellátása, korai életkorú gyermekek 

fejlesztése kapcsán szakmai együttműködés 

Gyermekpszichiátriai gondozó Szakmai konzultációk, együttműködések 

Országos hatáskörű Szakértői 

Bizottságok 

Közös kliens szakértői vizsgálata kapcsán 
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SZKTT Humán Szolgáltató Központ 

Család- és Gyermekjóléti Központja 

Gyermekek, tanulók családjainak segítése, 

esetmegbeszélések, -konferenciák, tájékoztatás 

SZKTT HSZK Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálata 

Gyermekek, tanulók családjainak segítése, 

esetmegbeszélések, -konferenciák, tájékoztatás 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 

Egészségfejlesztési Iroda 

Lelki Egészség Központ 

Tagintézményünk munkatársainak lelki egészségi 

állapotjavulásához, ezáltal hivatásbeli és 

magánszférában jelentkező kihívásokkal szembeni 

helytállásához való segítségnyújtás 

 

4.7 A tagintézmény 2021/2022. tanév sikerei és nehézségei 

Tagintézmény tanévi sikerei Tagintézmény tanévi nehézségei 

Elfogadó, támogató munkahelyi légkör A logopédusok létszámának és óraszámának 

csökkenése következtében nehezedő 

feladatellátás szervezés   

A felújítással, költözéssel járó változások 

megértése, a feladatok rugalmas, a 

megoldásokra összpontosító közös 

megvalósítása 

A költözés miatt három hétig szünetelő 

feladatellátás megnehezítette a kliensek 

hatékony, illetve időre történő ellátását, 

várólisták alakultak ki; különösen jelentős a 

szakértői bizottsági tevékenységben az 

alapvizsgálati kérések esetében. 

A kihívások ellenére zavartalanul 

megvalósított feladatellátás 

A járványhelyzet miatti szigorítások 

megnehezítették a szülőkkel való személyes 

találkozások megszervezését 

Szülősegítő programok elindulása  

 

4.8 A tagintézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

Pedagógiai folyamatok területén: 

Tervezésünk alapját a főigazgatóság által 

meghatározott paraméterek a központi 

dokumentumok és a munkaközösségek tervei 

képezik, melynek alapja a beszámoló. Az egységes 

folyamatszabályozás és a rugalmas helyzetkezelés 

biztosítja zavartalan működésünket. A kliens 

állapotára, életkorára és igényeire tekintettel a 

visszajelzés folyamatosan történik. Évente 

megvalósul a mérési eredmények elemzése és a 

fejlesztési célok meghatározása. 

 

Az intézményben folyó pedagógiai munkával 

összefüggő eredmények: 

A változások, értékelési eredmények pontos 

vezetése, nyomon követése, elemzése. A 

partnerekkel való hatékony kommunikáció. A 

kliensközpontú szemlélet. 

Központi nyilvántartó táblázatunkban 

létrehoztunk egy  

„Megjegyzés (ellátást nem 

igénylő/lemorzsolódott)” oszlopot az 

érintett kliensek nyomon követésére. 

Szülősegítő programjaink elindultak, 

sikeresen megvalósultak. 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

területén: 

Korrekt, naprakész információátadás. 

 

Az intézmény külső kapcsolatai területén:  
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Folyamatos, tudatos kommunikáció a partnerekkel 

A pedagógiai működés feltételei területén: 

A működés szempontjából érzékeny látásmód, a 

munkatársak és a kliensek szempontjainak 

képviselete. 

 

 

4.9 A 2021/2022. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

Ssz Felsőoktatási intézmény neve Hallgatók szakja Fő 

1. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi 

Főiskolai Kar 

Logopédia 3 

2. ELTE-BGGYP pszichopedagógia 2 

3. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pszichopedagógia 1 

 

 

 

VI.9 JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelye 

Baloghné Bencsik Izabella 

tagintézményigazgató-helyettes 

 

Telephely személyi feltételei a tanév elején 

Szak (kinevezett) Fő 

Gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus 4 

Szakszolgálati titkár 1 

  

Szak (részmunkaidős, óraadó) Fő 

Gyógypedagógus               1 (vezető) 

Pszichológus 3 

Gyógytestnevelő 2 

Kisegítő dolgozó 1 

 

Telephely infrastrukturális helyzetének rövid ismertetése 

Az épület akadálymentesített, a szakszolgálati ellátás feltételei biztosítottak. A telephely helyiségei: 

3 fejlesztő szoba és 1 iroda, 1 raktár, 1 mosdó. A szakellátáshoz szükséges alapvető vizsgáló és 

terápiás eszközök és irodatechnikai eszközök rendelkezésre állnak. A nyáron tisztasági festés történt 

a telephely helyiségeiben. Az udvaron a mozgássérültek számára is alkalmas új játszóteret a 

klienseink is használhatják. 

 

Telephely nyitvatartási rendje 

Hétfő-csütörtök: 7:45-16:15 

Péntek: 7:45-13:45 

 

Telephely helyettesítési rendje 

Név Munkakör Távolléte, akadályoztatása 

esetén helyettesíti 

Balogné Bencsik Izabella tagintézményigazgató-

helyettes, telephelyvezető 

Varga Judit tagintézmény-

igazgató 
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Varga Judit tagintézmény-igazgató Koczok Ágnes   

tagintézményigazgató-

helyettes 

Koczok Ágnes tagintézményigazgató-

helyettes 

a telephelyvezető által kijelölt 

szakmai helyettes 

 

I. 

 

1. A telephely tanév során megvalósított feladatai: 

 

1.1 Szakértői bizottsági tevékenység  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése Megvalósult Baloghné Bencsik 

Izabella 

2. Felülvizsgálati ütemterv elkészítése Megvalósult Baloghné Bencsik 

Izabella 

3. Heti vizsgálati ütemtervek készítése 

(alap/kontroll/iskolaérettségi 

vizsgálatok beosztása, szervezése) 

A megvalósítás 

folyamatos 

Baloghné Bencsik 

Izabella 

4. Tizennyolc hónapnál fiatalabb 

gyermekek számára szakértői 

vélemény készítése szakorvosi leletek 

alapján  

Megvalósult Kovács Ágnes 

5. Alap- és felülvizsgálatok végzése a 

beérkezett igények alapján 

A megvalósítás 

folyamatos 

Szakértői bizottsági 

tevékenységet 

végző  

szakalkalmazottak 

6. Szakértői vélemények határidőre 

történő elkészítése 

A megvalósítás 

folyamatos 

Szakértői bizottsági 

tevékenységet 

végző 

szakalkalmazottak  

7. Adminisztráció, INYR vezetése A megvalósítás 

folyamatos 

Szakértői bizottsági 

tevékenységet 

végző 

szakalkalmazottak 

8. Félévi beszámoló elkészítése Megvalósult Baloghné Bencsik 

Izabella 

9. Iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség megállapítását célzó 

vizsgálatok 

Megvalósult Minden szakértői 

bizottsági 

tevékenységet 

végző 

szakalkalmazott 

10. Intézmények tájékoztatása a 

2022/2023-es tanévben esedékes 

felülvizsgálati felterjesztések 

határidejéről és rendjéről 

Megvalósult Baloghné Bencsik 

Izabella 

11. Év végi beszámoló, statisztika 

elkészítése 

Megvalósult Baloghné Bencsik 

Izabella 
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1.2 Nevelési tanácsadás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A beérkező esetek szakmai áttekintése, 

esetosztás 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

Baloghné Bencsik 

Izabella 

2. Fejlesztő csoportok alakítása, vezetése, 

terápiás ellátás 

Megvalósult fejlesztő- és 

gyógypedagógusok 

3. 

 

 

Pszichés gondozás megszervezése, 

tanácsadások, egyéni terápiák vezetése 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

pszichológusok 

4. Szükség esetén (szülői kérésre) szakterületi 

vélemény írása, hivatalos kérdések, levelek 

megválaszolása 

A 

megvalósítás 

folyamatos  

szakemberek, 

Baloghné Bencsik 

Izabella 

5. Adminisztráció, INYR vezetése A 

megvalósítás 

folyamatos 

szakemberek 

6. Szakmai és módszertani ismereteink 

folyamatos bővítése belső tudásmegosztással 

a szakmai teamek keretében, képzéseken 

való részvétel 

Megvalósult munkacsoportok 

tagjai 

7. Mesterprogram megvalósítása: önismereti 

csoport 

Megvalósult Magyarné Kovács 

Ildikó 

 

1.3 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Szakvélemények összegyűjtése, 

óraszámok meghatározása, az órakeret és 

az ellátás kialakítása  

Megvalósult Baloghné Bencsik 

Izabella 

2. Folyamatos ellátás biztosítása a szakértői 

véleményben foglaltaknak megfelelően 

A megvalósítás 

folyamatos 

Kovács Ágnes 

3. Felülvizsgálati időpontok követése, 

felterjesztések elkészítése 

Megvalósult Kovács Ágnes 

4. Adminisztráció, INYR vezetése A megvalósítás 

folyamatos 

Kovács Ágnes 

 

1.4 Logopédiai ellátás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A jogszabály által előírt 3 és 5 éves korú gyermekek 

kötelező logopédiai szűrése  

 

Megvalósult logopédusok 

2. A szűrések eredményei alapján a részletes logopédiai 

vizsgálatok és logopédiai vizsgálati vélemények 

készítése, majd a terápiás folyamat megszervezése, 

lebonyolítása 

 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

logopédusok 

3. Külső helyszíneken megvalósuló logopédiai ellátás 

folytatása, koordinálása 

 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

logopédusok 
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4. A terápiás csoportok és tanácsadás 

 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

logopédusok 

5. Adminisztráció, INYR vezetése A 

megvalósítás 

folyamatos 

logopédusok 

6. Partneri együttműködés szorosabbra fűzése az 

óvodapedagógusokkal 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

logopédusok 

7. Együttműködés a felsőoktatási intézményekkel, 

hallgatók gyakorlatvezetése 

Nem valósult 

meg 

logopédusok 

8. Szakmai rendezvények, képzések lehetőségeinek 

feltárása, nyomonkövetése, lehetőség szerinti 

részvétel 

Megvalósult logopédusok 

 

 

1.5 Gyógytestnevelés  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A gyógytestnevelési csoportok kialakítása Megvalósult gyógytestnevelők 

2. Adminisztráció, INYR vezetése Megvalósult gyógytestnevelők 

3. Szakmai együttműködés a munkacsoporttal és 

megyei munkaközösséggel 

Megvalósult gyógytestnevelők 

4. A dokumentáció lezárása Megvalósult gyógytestnevelők 

 

1.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása   

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Tehetség koordináció, azonosítás 

(A Szolnoki Tagintézményben zajlik a 

tevékenység, az adatok az ottani statisztikában 

jelennek meg.) 

Megvalósult Pintérné Csikós 

Tímea, 

Korpásné Bakos 

Valéria 

2. Aktív részvétel, közreműködés a megyei 

munkaközösség szakmai munkájában 

Megvalósult Pintérné Csikós 

Tímea, 

Korpásné Bakos 

Valéria 

 

II. 

 

1.7 Általános szakszolgálati feladatok 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Munkaterv elkészítése Megvalósult Baloghné Bencsik 

Izabella 

2. Az INYR szabályzat, folyamatszabályzatok 

áttekintése, tudatosítása 

Megvalósult Baloghné Bencsik 

Izabella 

3. Félévi és év végi beszámoló elkészítése Megvalósult Baloghné Bencsik 

Izabella, minden 

szakember 

4. Megyei, ill. tagintézményi tanévnyitó, félévi és 

év végi értekezleteken való részvétel  

Megvalósult minden 

szakember 

5. A pedagógus önértékelések sikeres 

megvalósítása 

Megvalósult Baloghné Bencsik 

Izabella 
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érintett 

szakemberek 

6. Szakmai képzéseken, műhelymunkákon való 

részvétel 

Megvalósult minden 

szakember 

7. Precíz, pontos adminisztráció, az INYR 

naprakész vezetése, ellenőrzése 

A megvalósítás 

folyamatos 

Baloghné Bencsik 

Izabella, minden 

szakember 

8. Magas színvonalú szakmai munka 

megvalósítása 

A megvalósítás 

folyamatos 

minden munkatárs 

 

1.7 Heti értekezletek, megbeszélések megvalósítása  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

3.  Munkatársi megbeszélés, esteosztás, 

szakmai konzultációk minden 

munkatársnak 

Hétfő 13:00 

Megvalósult 

Baloghné Bencsik 

Izabella 

 

1.9 Továbbképzések, tanfolyamok  

Ssz. Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés helyszíne 

1. Baloghné 

Bencsik Izabella 

 

Kovács Ágnes 

Odú Központ- tapasztalatcsere, 

óralátogatások, 

előadás: „Eszi, nem eszi, avagy 

étkezés és autizmus”  

Odú Központ Szeged, 

Gáspár Z. u. 7/c 

3. Szabó Katalin Logopédiai Konferencia- 

Kooperáció a gyógypedagógusi és 

logopédusi munkában 

Budapest, FPSZ XVIII. 

Kerületi Tagintézménye 

 

1.10 Saját műhelymunkák a 2021/2022. tanévben szülők, pedagógusok részére  

Ssz A műhelyfoglalkozás témája Idő 

pontja 

Résztvevők 

száma 

Felelőse 

1. A szakértői munka bemutatása, 

esetmegbeszélés a 

partnerintézmények munkatársaival 

2021. 10. 04. 26 fő Baloghné 

Bencsik 

Izabella 

2. Tájékoztató fórum a beiskolázással és 

iskolaérettséggel kapcsolatosan a 

tanköteles korú gyermekek szülei 

számára 

2021. 10. 18. 16 fő Baloghné 

Bencsik 

Izabella 

Dr. Korpásné 

Bakos Valéria 

3. Játékgyűjtemény a beszédészlelés és 

beszédmegértés fejlesztésére –

műhelyfoglalkozás 

óvodapedagógusokkal 

Helyszín: Szászbereki Kincses Sziget 

Óvoda  

2021. 11. 30. 3 fő 

(+6 

gyermek) 

Szabó Katalin 

4. Közösségépítő önismereti játékok 

elmélete és gyakorlata a telephely 

munkatársainak I. 

2021. 

december 

Nem 

valósult 

meg 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella, 

Magyarné 

Kovács Ildikó 
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5. Autizmus vagy más? Rizikófaktorok, 

figyelmeztető jelek a gyermek 

fejlődésében 

2022.  03. 21. 24 fő Nagyné Sári 

Ágnes 

6. Nyelvi képességek fejlesztése otthon 

– interaktív foglalkozás óvodás korú 

gyermekek szülei számára 

2022. 

március 

Nem 

valósult 

meg 

Szabó Katalin 

7. Közösségépítő önismereti játékok 

elmélete és gyakorlata a telephely 

munkatársainak II. 

2022. 05. 24. 7 fő Baloghné 

Bencsik 

Izabella, 

Magyarné 

Kovács Ildikó 

 

1.11 Vezetői belső ellenőrzések  

Ssz. Ellenőrzött munkatárs neve Időpont Ellenőrzést végző vezető 

1. Nagyné Sári Ágnes 2021.10.20 

2021.11.05. 

Baloghné Bencsik Izabella 

2. Szabó Katalin 2022.05.13. Baloghné Bencsik Izabella 

3. Kovács Lőrinc 2022.03.29. Baloghné Bencsik Izabella 

4. Kovács Ágnes 2021.11.10. Baloghné Bencsik Izabella 

5. Tóth Gábor 2022.02.16. Baloghné Bencsik Izabella 

6. Rajka Attila 2022.02.16. Baloghné Bencsik Izabella 

7. Dr. Korpásné Bakos Valéria 2022.02.21. Baloghné Bencsik Izabella 

 

1.12 A tagintézmény igazgató és igazgató-helyettes/telephelyvezető tanév során folyamatos 

végzett ellenőrzési feladatai  

Ssz. Ellenőrzött terület Időpont Ellenőrzést végző 

vezető 

1. Korai fejlesztés Megvalósult Varga Judit helyett 

Baloghné Bencsik 

Izabella 

2. Logopédia Megvalósult Baloghné Bencsik 

Izabella 

3. Szakértői bizottsági tevékenység Megvalósult Koczok Ágnes 

4. Gyógytestnevelés Megvalósult Baloghné Bencsik 

Izabella 

5. Nevelési tanácsadás Megvalósult Koczok Ágnes és 

Baloghné Bencsik 

Izabella 

 

1.13 Az intézkedési terv megvalósítása az éves intézményi önértékelés eredményei alapján  

Fejleszthető területek Megvalósított intézkedések Az intézkedések észlelhető 

eredményei 

Az intézményben folyó 

pedagógiai munkával 

összefüggő eredmények 

A lemorzsolódók, illetve az 

ellátást nem igénylők adatainak 

rögzítésére és elemzésére ki 

fogunk dolgozni egy nyilvántartó 

rendszert. A családok segítése a 

gyermekneveléssel, 

kommunikációval kapcsolatos 

Központi nyilvántartó 

táblázatunkban létrehoztunk 

egy  

„Megjegyzés (ellátást nem 

igénylő/lemorzsolódott)” 

oszlopot az érintett kliensek 

nyomon követésére. 
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kihívások felismerésében, 

leküzdésében szülőcsoportok 

szervezésével, indításával: 

munkatervünkben kiemelt 

fontossággal terveztük meg a 

szülőtámogató programokat. 

 

Szülősegítő programjaink 

elindultak, sikeresen 

megvalósultak. 

 

1.14 A telephely eredményesség-mérésének eredményei  

 

Újszász korai fejlesztés: 3 fő. Ebből -0 %; +100% A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 0 3 0 0 

% 0 0 100 0 0 

 

Újszász logopédia: 92 fő.  Ebből -3,26 %; +96,74% A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 3 29 22 38 

% 0 3,26 31,52 23,91 41,30 

 

Újszász nevelési tanácsadás: 147 fő. Ebből -4,08%; +95,92% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 1 5 32 47 62 

% 0,68 3,40 21,76 31,97 42,17 

 

Újszász gyógytestnevelés: 59 fő. Ebből -28,81%; +71,19% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset javult Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 17 19 16 7 

% 0 28,81 32,20 27,11 11,86 

 

Újszász szakértői bizottsági tevékenység: 5 db. Ebből -0 %; +100 % A mért eredmények 

alapján intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem készült el Elkészült 

Fő 0 5 

% 0 100 

 

A telephelyen a beavatkozások eredményesség-mérésének eredményei alapján intézkedési terv 

készítésére szükség nincs. A telephely a paramétereket teljesített, ugyanakkor a 

gyógytestnevelésre fokozottan figyelni kell (28,81%!) 

 

1.15 A telephely partneri elégedettség-mérésének eredményei 
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Az elégedettséget mérő kérdőív gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztés és 

gondozásban résztvevő gyermekeket érintően az ágazatközi szakmai együttműködés területén 

a maximális pontszámokat a folyamatos szakmai együttműködés eredményezte. A szülők is 

teljes mértékben elégedettek a szakszolgálati ellátással, a felszereltséggel, elfogadják a 

szakember értékelő véleményét, tanácsait, napi kapcsolatban állnak egymással. A 

gyógypedagógus a gyermekek érdekében rendszeresen konzultál a bölcsődei dolgozókkal, 

védőnőkkel. 

A logopédiai ellátás értékelése az intézmények részéről igen pozitív, a harmonikus partneri 

együttműködést igazolja. A szülők elismeréssel nyilatkoztak az ellátásról nyújtott 

tájékoztatásról és nagy arányban érzik a fejlődést a gyermeküknél. Legkevésbé elégedettek az 

otthoni gyakorláshoz való segítségadással. A járványügyi intézkedések miatt a logopédiai 

füzeten vagy telefonon keresztül tud konzultálni leginkább a szakember a szülőkkel.  

A nevelési tanácsadás területén az intézményi maximális elégedettség azt tükrözi, hogy 

helyszíni ellátás során a pedagógusok és a szakemberek napi szakmai kapcsolatban állnak.  A 

szülői kérdőív szerint leginkább elégedettek azzal, hogy a szakember elérhető és a kérdéseikre 

választ kapnak. A tanulói kérdőívek közül egy került feltöltésre, ami nem adekvát módon 

tükrözi a valós helyzetet. A tanuló szerint maximálisan fenntartotta az érdeklődését a 

szakember. Kis mértékben érezte megfelelőnek az állítások többségét. Valószínűsíthető, hogy 

a terápiában még nem értek el arra a szintre, hogy a közvetlen pozitív változást 

megtapasztalhatta volna a kliens. 

  

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei korai fejlesztés terén 
Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás 

Partnerközpontú 

szemlélet 

Gyermekközpon-

túság 

Problémakezelés 

(szociális 

érzékenység, 

segítőkészség) és 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, szakszerű, 

hasznos) 

Adott gyermek 

szakszolgálati 

ellátásával 

kapcsolatos 

tájékoztatás 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 
 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei korai fejlesztés terén 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Elérhetőség, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet

Gyermekközpontúság

Problémakezelés (szociális érzékenység, segítőkészség) és szakmai segítségnyújtás (aktuális, szakszerű,
hasznos)

Adott gyermek szakszolgálati ellátásával kapcsolatos tájékoztatás
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Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátására 

vonatkozóan 

részletes és 

érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

A szakszolgálat 

felszereltsége és 

komfortja 

megfelel az 

igényeinknek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai szükség 

esetén más 

szakemberekkel 

konzultálnak, 

segítséget kérnek 

gyermekem érdekében. 

A szakember 

szülőkkel való 

kommunikációja 

érthető, 

együttműködésre 

való törekvés 

jellemzi. 

A fejlesztő szakember 

értékelése, visszajelzései 

rendszeresek, aktuálisak és 

segítők. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 

 

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 
A 

szakszolgálat 

szakemberein

ek szemlélete, 

tevékenységei 

gyermekközp

ontúak. 

A 

foglalkozások 

hozzájárulnak 

a gyermek 

fejlődéséhez. 

A gyermekek 

szívesen 

vesznek részt 

a 

foglalkozáson

. 

Intézményünk 

megfelelő 

útmutatást 

kap a 

szakembertől 

a gyermek 

problémájána

k 

A szakember 

törekszik a 

szülőkkel 

való 

együttműködé

sre. 

A szakember 

igény esetén 

elérhető, 

kérdésekre 

válaszol, 

segít. 

Megfelelő a 

tájékoztatás a 

szakszolgálat 

által nyújtott 

szolgáltatások

ról. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Gyermekem szakszolgálati ellátására vonatkozóan részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

A szakszolgálat felszereltsége és komfortja megfelel az igényeinknek.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel konzultálnak, segítséget kérnek gyermekem
érdekében.

A szakember szülőkkel való kommunikációja érthető, együttműködésre való törekvés jellemzi.

A fejlesztő szakember értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak és segítők.
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Szülői elégedettség-mérés eredményei logopédiai ellátás terén 
Megfelelő 

tájékoztatást kaptam 

a logopédiai 

szolgáltatásokról. 

Tájékoztatást 

kaptam a 

gyermekem részére 

nyújtott logopédiai 

ellátásról. 

A szakember igény 

esetén elérhető, 

kérdéseimre 

válaszol, segít. 

A foglalkozások 

hozzájárulnak a 

gyermekem 

fejlődéséhez. 

Megfelelő segítséget 

kapok 

gyermekemmel való 

otthoni 

gyakorláshoz. 

3,82 3,90 3,79 3,87 3,69 

 

 
 

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén  

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

A szakszolgálat szakembereinek szemlélete, tevékenységei gyermekközpontúak.

A foglalkozások hozzájárulnak a gyermek fejlődéséhez.

A gyermekek szívesen vesznek részt a foglalkozáson.

Intézményünk megfelelő útmutatást kap a szakembertől a gyermek problémájának

A szakember törekszik a szülőkkel való együttműködésre.

A szakember igény esetén elérhető, kérdésekre válaszol, segít.

Megfelelő a tájékoztatás a szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról.

2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00

Megfelelő
tájékoztatást

kaptam a
logopédiai

szolgáltatásokról.

Tájékoztatást
kaptam a

gyermekem
részére nyújtott

logopédiai
ellátásról.

A szakember
igény esetén

elérhető,
kérdéseimre

válaszol, segít.

A foglalkozások
hozzájárulnak a

gyermekem
fejlődéséhez.

Megfelelő
segítséget kapok
gyermekemmel

való otthoni
gyakorláshoz.

3,82 3,90
3,79 3,87

3,69



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 343 

 

 

Mennyire 

elégedettek az adott 

szakszolgálati 

tagintézményben 

végzett nevelési 

tanácsadás 

szakterülettel 

kapcsolatos 

tájékoztatással, 

információáramlássa

l? 

Mennyire ítélik 

hasznosnak a 

nevelési 

tanácsadásban 

részesült gyermekek 

fejlődése 

szempontjából a 

kapott segítséget? 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire 

elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire 

elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Gyermekközpontúsá

g 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire 

elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Problémakezelés, 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, gyors, 

hasznos, innovatív) 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 
 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 
Gyermekem 

szakszolgálati ellátásáról 

megfelelően részletes és 

érthető tájékoztatást 

kaptam. 

Gyermekem fejlődése 

szempontjából hasznosnak 

bizonyult a kapott 

segítség. 

A pedagógiai 

szakszolgálat munkatársai 

szükség esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, 

gyermekorvos, 

családgondozó, 

gyermekpszichiáter stb.) 

konzultálnak, segítséget 

kérnek gyermekem 

érdekében. 

A szakember igény esetén 

elérhető, kérdéseimre 

válaszol, problémáimat 

meg lehet vele beszélni. 

3,95 3,95 3,93 3,98 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Mennyire elégedettek az adott szakszolgálati tagintézményben végzett nevelési tanácsadás szakterülettel kapcsolatos
tájékoztatással, információáramlással?

Mennyire ítélik hasznosnak a nevelési tanácsadásban részesült gyermekek fejlődése szempontjából a kapott segítséget?

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó kollégákkal
kapcsolatosan az alábbiak terén: Elérhetőség, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó kollégákkal
kapcsolatosan az alábbiak terén: Gyermekközpontúság

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó kollégákkal
kapcsolatosan az alábbiak terén: Problémakezelés, szakmai segítségnyújtás (aktuális, gyors, hasznos, innovatív)
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A tanulók elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 
A szakember 

bizalmas, nyugodt, 

kölcsönös 

elfogadáson alapuló 

légkört alakított ki. 

A szakember 

igyekezett felkelteni 

és fenntartani az 

érdeklődésemet. 

A foglalkozások 

során a 

visszajelzések 

egyértelműek, 

érthetők voltak. 

A foglalkozásokon a 

problémámnak, 

helyzetemnek 

megfelelő 

segítségnyújtást 

kaptam. 

A foglalkozások 

segítettek abban, 

hogy a mindennapi 

élethelyzetekben 

képes legyek tovább 

fejlődni. 

3,00 4,00 2,00 2,00 2,00 

 

 
 

Intézkedési terv készítése szükséges, mivel a 2.00 és 3.00 pontérték alacsony elégedettséget 

jelent 4 területen. 

 

1.16 A „Korai Fejlesztés Évének” megvalósult programjai  

Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja, 

résztvevők száma 

Felelőse(i) 

1. A napirend fontossága a 

kisgyermekek életében 

2022.05.05. bölcsődés 

gyermekek szülei 

10 fő 

Kovács 

Ágnes 

2. A szegedi korai ellátással 

foglalkozó Odú Központ 

meglátogatása a 

tagintézmény 

szakembereivel közösen 

2022.06.03. gyógypedagó-

gusok, konduktorok 

8 fő 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella 

 

1.17 Együttműködés Évének megvalósult programjai  

3,95 3,95 3,93 3,98

Gyermekem szakszolgálati ellátásáról megfelelően részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

Gyermekem fejlődése szempontjából hasznosnak bizonyult a kapott segítség.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel (pedagógus, óvónő, gyermekorvos,
családgondozó, gyermekpszichiáter stb.) konzultálnak, segítséget kérnek gyermekem érdekében.

A szakember igény esetén elérhető, kérdéseimre válaszol, problémáimat meg lehet vele beszélni.

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00 3,00

4,00

2,00 2,00 2,00
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Ssz Program 

időpontja 

Az együttműködési 

program területe, témája 

Fogadott 

tagintézmény 

A program 

eredménye 

1. 2022.05.05. Telephelyi sajátosságok, a 

logopédiai ellátás 

bemutatása 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény és 

Tiszaföldvári 

Telephely 

Kapcsolatépítés, 

tapasztalatcsere a 

helyszíni és 

ambuláns ellátási 

formákról és a szülők 

bevonása a 

szakszolgálati 

tevékenységekbe 

témáról 

2. 2022.06.14. Belső tudásmegosztás, 

közösségépítés, kiégés 

elleni játékok pszichológus 

vezetésével helyett: 

Pedagógusnap, 

közösségépítő játékok a 

Szolnoki 

Egészségfejlesztési Iroda 

és Lelki Egészség 

Központ munkatársai 

közreműködésével 

Szolnok 

Tagintézmény 

A telephely 

adottságainak 

bemutatása, a 

munkakapcsolatok 

személyesebbé 

válása, közösségi 

érzés erősítése, jó 

hangulat, találkozás 

a nyugdíjas 

kollégákkal. 

 

1.18 A telephely környezetvédelmi, környezettudatosságot, fenntarthatóságot célzó, a tanév 

során megvalósított intézkedései  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Intézkedés felelőse 

1. Szelektív 

hulladékgyűjtés  

szemléletváltás, a 

környezet 

védelmére 

ösztönzés 

partnerek és 

munkatársak 

környezettudatosságán

ak 

fokozása  

Baloghné Bencsik 

Izabella 

2. Takarékos áram 

használat 

anyagi és 

környezeti javak 

óvása 

környezettudatosság, 

takarékosság 

minden munkatárs 

3. Takarékos 

vízhasználat 

anyagi és 

környezeti javak 

óvása 

környezettudatosság, 

takarékosság, 

intézményünk 

állagának megóvása 

minden munkatárs 

4. A fűtés 

megfelelő 

beállítása, a 

radiátorok 

karbantartása  

dolgozók 

közérzetének 

javítása,  

anyagi és 

környezeti javak 

óvása 

környezettudatosság, 

takarékosság, 

intézményünk 

állagának megóvása 

minden munkatárs 

5. Nyomtatások 

észszerűsítése 

anyagi és 

környezeti javak 

óvása 

környezettudatosság, 

takarékosság, 

minden munkatárs 
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intézményünk 

eszközeinek megóvása 

6. Papír újra 

felhasználása 

anyagi és 

környezeti javak 

óvása 

környezettudatosság, 

takarékosság, 

kreativitás 

minden munkatárs 

 

1.19   A telephely munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatai a tanév során   

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Munkavé

delmi 

felelős 

Igazgató/ 

helyettes 

1. Éves tűz- és 

munkavédelmi 

oktatáson való 

részvétel 

biztosítása, új, 

vagy hosszas 

távollét után 

visszatérő 

munkatárs 

oktatásának 

megszervezése, 

lebonyolítása 

törvényi 

kötelezettség, 

naprakész tudás 

biztonságos 

munkavégzés, 

segítségnyújtás 

képessége 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

Baloghné 

Bencsik  

Izabella 

2. biztonságos 

munkafeltételek 

ellenőrzése 

a dolgozók 

biztonságának 

biztosítása  

produktív, 

nyugodt 

munkavégzés 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

Baloghné 

Bencsik  

Izabella 

3. egészséget nem 

veszélyeztető 

munkafeltételek 

ellenőrzése 

a dolgozók 

egészséges 

munkavégzéshe

z való jogának 

biztosítása 

produktív, 

nyugodt 

munkavégzés 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

Baloghné 

Bencsik  

Izabella 

4. munkaköri orvosi 

alkalmassági 

vizsgálaton 

megjelenés 

biztosítása 

dolgozói jogok 

biztosítása 

egészséges 

munkavállalók 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

Baloghné 

Bencsik  

Izabella 

5. veszélyes 

anyagok 

biztonságos 

tárolásának 

ellenőrzése 

biztonságos 

feltételek 

biztosítása 

nyugodt 

munkavégzés 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

Baloghné 

Bencsik  

Izabella 

6. elsősegély doboz 

feltöltése, cseréje 

segítségnyújtásr

a való 

felkészültség 

sérülések 

ellátásához 

szükséges 

érvényes idejű 

eszközök 

biztosítása  

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

Baloghné 

Bencsik  

Izabella 
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7. baleset 

bekövetkeztével 

elsősegélynyújtás, 

jegyzőkönyv 

felvétele, a 

főigazgatóság és a 

Tisza Park 

értesítése 

biztosítani a 

munkavállaló 

jogi és 

egészségügyi 

biztonságát 

biztosított 

munkavállaló 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

Baloghné 

Bencsik  

Izabella 

8. tűzesetek 

megelőzése 

(elektromos 

készülékek 

rendeltetésszerű 

használata és 

kikapcsolása a 

munkavégzés 

befejezésekor), 

tűzoltási feladatok 

ellátása 

biztonságos 

munkafeltételek 

nyugodt 

munkavégzés 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

Baloghné 

Bencsik  

Izabella 

9. annak ellenőrzése, 

hogy csak a 

kijelölt 

dohányzóhelyen 

dohányozzanak a 

szülők, kollégák 

megelőzés, 

egészségvédele

m 

biztonság Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

Baloghné 

Bencsik  

Izabella 

10. fokozottan tűz- 

vagy 

robbanásveszélye

s folyadékot csak 

annak megfelelő 

edényben, a 

kültéri raktárban 

tárolunk 

megelőzés, 

egészség- és 

vagyonvédelem

  

biztonság Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

11. a folyosón való 

szabad áthaladás 

biztosítása 

menekülési 

útvonal, tűzoltás 

feltételeinek a 

biztosítása 

életek, vagyon 

biztonságba 

helyezése 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

Baloghné 

Bencsik  

Izabella 

 

12. tűzoltó 

berendezések 

akadálytalan 

megközelíthetősé

gének biztosítása 

hatékony 

tűzoltás 

biztosítása 

élet- és 

vagyonvédelem 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

Baloghné 

Bencsik  

Izabella 

13. a helyiséget 

utoljára elhagyó 

munkatárs 

ellenőrzi, hogy a 

megelőzés, 

egészség- és 

vagyonvédelem

  

esetleges tűz 

terjedésének a 

megakadályozása 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

Baloghné 

Bencsik  

Izabella 
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nyílászárók be 

legyenek csukva 

14. tűz (égő, elaludt, 

eloltott, 

tudomásunkra 

jutott is) 

haladéktalan 

jelzése a 

munkatársaknak, 

(azonnali 

evakuáció, 

áramtalanítás, 

gázelzárás) 

tűzoltóságnak, 

főigazgatóságnak 

élet- és 

vagyonvédelem 

károk 

megelőzése, 

csökkentése 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

Baloghné 

Bencsik  

Izabella 

15. tűzriadó 

gyakorlatok 

megvalósítása 

szervezettség, 

megelőzés 

hatásos 

felkészülés, 

együttműködés 

tűz esetén 

Kovács 

Barbara 

Varga 

Judit 

Baloghné 

Bencsik  

Izabella 

 

2. Egyéb: 

2.1 A telephely belső kapcsolatai  

- Főigazgatóság, GHM  

- Tankerületi Központ  

- Megyei Szakértői Bizottság 

- JNSZMPSZ tagintézmények/telephelyek 

- Szolnoki Tagintézmény 

- a szakmai munkaközösségek tagjai 

- a tagintézmény munkacsoportjai 

 

2.2 A telephely külső kapcsolatai  

- Ellátási körzetünk bölcsődéi 

- Köznevelési intézmények 

- Országos hatáskörű Szakértői Bizottságok  

- Házi gyermekorvosok, védőnők 

- Gyejó (Gyermekjóléti Szolgálat és Központ) 

- Újszászi Önkormányzat 

- Szászbereki Önkormányzat 

 

2.3 A telephely egyéb, a tanév során megvalósított szakmai feladatai   

Telephelyünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek foglalkozásán, az alábbi beosztás szerint 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált tagja Látogató tag 

Nevelési tanácsadás - Érdeklődő szakember 

Logopédia Szabó Katalin 
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Szakértői bizottsági tevékenység Nagyné Sári Ágnes 
 

Korai fejlesztés Kovács Ágnes 
 

Tehetséggondozás  Dr. Korpásné Bakos Valéria 
 

IÖM Baloghné Bencsik Izabella 
 

MÉM Kovács Lőrinc 
 

 

2.4 Telephelyi saját innovációk  

Iskolai helyszíni logopédiai ellátás. Bölcsődei helyszíni nevelési tanácsadási ellátás-prevenció 

minél korábbi életkorban. 

 

2.5 Telephelyi eseménynaptár  

Ssz

. 

Tevékenység, program 

megnevezése 

Határidő Résztvevők célcsoportja és 

létszáma 

1. A napirend fontossága a 

kisgyermekek életében 

Megvalósult 

2022.05.05. 

bölcsődés gyermekek szülei, 

korai fejlesztésben és nev.tan. 

ellátásban levő gyermekek 

szülei 10 fő 

2. Szakmai ágazatközi fórum: A 

szakértői munka bemutatása 

Esetmegbeszélés a 

partnerintézmények 

munkatársaival 

Megvalósult 

2021.10.04. 

óvodapedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

fejlesztőpedagógusok, 

családsegítő szakemberek 

védőnők, Gyermekjóléti 

szolgálat munkatársai 26 fő 

3. Sportnap a tagintézmény 

dolgozóival 

Megvalósult 

2021.09.21. 

tagintézményi, telephelyi 

dolgozók 38 fő 

4. Tájékoztató fórum a 

beiskolázással és az 

iskolaérettséggel kapcsolatosan a 

tanköteles korú gyermekek szülei 

számára 

Megvalósult 

2021.10.18. 

Óvodás gyermekek szülei 16 fő 

5. Konzultáció a bölcsődei 

munkatársakkal a korai 

életszakasz eltérő fejlődés 

menetéről 

Nem valósult 

meg 

- 

6. A szegedi korai ellátással 

foglalkozó Odú Központ 

meglátogatása 

Megvalósult 

2022.06.03. 

korai ellátásban dolgozók, 

gyógypedagógusok, 

konduktorok, pszichológus   

8 fő 

7. Játékgyűjtemény a 

beszédészlelés és 

beszédmegértés fejlesztésére –

műhelyfoglalkozás 

óvodapedagógusokkal 

Helyszín: Szászbereki Kincses 

Sziget Óvoda 

Megvalósul 

2021.11.30. 

óvodapedagógusok 

3 fő 

8. Mikulás ünnepség és 

rajzpályázat valósult meg a 

járványügyi helyzet miatt  

Megvalósult 

2021.12.06. 

Ellátásunkba tartozó óvodás, 

kisiskolás gyermekek  

14 fő 
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9. Közösség építő önismereti 

játékok elmélete és gyakorlata a 

telephely munkatársainak I. 

Nem valósult 

meg 

- 

10. Karácsony a Tagintézménnyel 

közösen 

Megvalósult 

2021.12.14. 

 

tagintézményi, telephelyi 

dolgozók 40 fő 

11. Autizmus vagy más? 

Rizikófaktorok, figyelmeztető 

jelek a gyermeki fejlődésben 

Megvalósult 

2022.03.21. 

 

óvodapedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

pszichológusok, 

fejlesztőpedagógusok, védőnők 

24 fő 

12. Nyelvi képességek fejlesztése 

otthon – interaktív foglalkozás 

óvodás korú gyermekek szülei 

számára 

Nem valósult 

meg 

- 

13. Látogatás a Kunszentmártoni 

Tagintézmény Tiszaföldvári 

Telephelyére 

Megvalósult 

2022.04.05. 

 

Telephelyi szakdolgozók 

5 fő 

14. A Kunszentmártoni 

Tagintézmény Tiszaföldvári 

Telephelyének látogatása 

telephelyünkre -Szolnok 

Campusban volt a program 

Megvalósult 

2022.05.05. 

 

Kunszentmártoni 

Tagintézmény és Tiszaföldvári 

Telephelyének delegáltjai, a 

tagintézmény és a telephely 

képviselői 

1 fő 

15. Okos eszközök szerepe a 

kisgyermekkori 

kommunikációban 

Nem valósult 

meg 

- 

16. Belső tudásmegosztás, 

közösségépítés, kiégés elleni 

játékok pszichológus vezetésével 

az Újszászi Telephelyen 

Nem valósult 

meg 

- 

17. Közösség építő önismereti 

játékok elmélete és gyakorlata a 

telephely munkatársainak II. 

Megvalósult 

2022.05.24. 

 

Telephelyi munkatársak 

6+1 játékvezető 

18. Kétnapos közösségépítő program 

a tagintézmény munkatársaival 

együtt- 1 napos program valósult 

meg Szentendrén 

Megvalósult  

2022.06.16. 

Tagintézményi, telephelyi 

dolgozók 

34 fő 

19. Pedagógusnap a tagintézménnyel 

közösen 

Megvalósult 

2022.06.14. 

Tagintézményi, telephelyi 

dolgozók 44 fő 

20. Tanévzáró-tanévnyitó értekezlet 

a tagintézményi munkatársakkal 

együtt 

Megvalósult 

2022.08.30. 

Tagintézményi, telephelyi 

dolgozók 46 fő 

 

2.6 A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai  

Félévkor: 

 Főigazgatói ellenőrzés (vezetői tervezési, óraszám ellenőrzése, partneri 

elégedettségmérés) 
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Kiemelkedő terület: az óraszám összesítő táblák vezetése naprakész; a gyógytestnevelő 

szakemberekkel rendszeres konzultáció. 

Fejlesztendő területek: az egyenletes leterheltség és a hiányzások csökkentése és pótlása; 

a szakértés időbeosztása; az elégedettségmérés eredménye a gyógytestnevelés terén; Az 

elégedettségmérésben résztvevők létszáma; szorosabb együttműködés a tervezés terén a 

főigazgatóval; 

 Főigazgató-helyettesi ellenőrzés (nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági 

tevékenység INYR szabályzat szerinti vezetése) 

Kiemelkedő terület: pontos dokumentáció, az INYR naprakész, precíz. A belső vezetői 

ellenőrzés jegyzőkönyvezve van. A szakértői bizottsági tevékenység során a vizsgálatok 

adminisztráltak, a csatolmányok fel vannak töltve. az INYR szabályzatnak megfelelően 

vezetett, korrekt, naprakész, a vezető által rendszeresen ellenőrzött.  

Fejlesztendő területek: korrekcióra nincs szükség. 

 Főigazgató-helyettesi ellenőrzés (szakértői bizottsági tevékenység 15 db szakértői 

vélemény alapján) 

Kiemelkedő terület: a szakértői vélemények a jogszabályi előírásokat, a szakmai 

protokoll tartalmi és formai követelményeit követik, a határidők betartása megfelelő.  

Fejlesztendő területek: korrekcióra nincs szükség. 

 

Év végén:  

 Főigazgatói ellenőrzés (vezetői tervezési, óraszám ellenőrzése)  

Kiemelkedő terület: a vezető a tervezési, szervezési, ellenőrzési feladatának (órák 

pótlása) eleget tett, a működési és ellenőrzési gyakorlat kiváló. 

Fejlesztendő területek: az összesítő táblák aláírása és körbélyegzővel való ellátása. 

 -Főigazgatói ellenőrzés (team jegyzőkönyvek, belső ellenőrzés, szakmai programok 

dokumentálása) 

Kiemelkedő terület: a team jegyzőkönyvek jól áttekinthetőek, informatívak. Jelenléti ív 

és a hitelesítés szabályos. A vezetői belső ellenőrzés dokumentációja jól áttekinthető, a 

pozitívumok mellett korrekciós javaslatokat is tartalmaz. A szakmai programok 

igényesek, képekkel illusztráltak. A vezető a dokumentációs kötelezettségének 

kimagaslóan eleget tett. 

Fejlesztendő területek: „a fent leírtak okán korrekciós javaslatokat nem fogalmazok 

meg.”  

 Főigazgató-helyettesi ellenőrzés (szakértői bizottsági tevékenység INYR szabályzat 

szerinti vezetése) 

Kiemelkedő terület: Az INYR adminisztráció pontos, a csatolmányok feltöltése, az 

eredmények rögzítése az ellátási lapon precíz, mintaszerű. 

 Főigazgató-helyettesi ellenőrzés (logopédia, nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés, 

korai fejlesztés) 

Kiemelkedő terület: a szakfeladatok ellátása pontosa dokumentált, az INYR 

adminisztráció naprakész, precíz. 

Fejlesztendő területek: korrekcióra nincs szükség. 

 Főigazgató-helyettesi ellenőrzés (szakértői bizottsági tevékenység 5 db szakértői 

vélemény alapján) 

Kiemelkedő terület: a szakértői vélemények elkészítése pontos, jól követhető, a szakmai 

protokollnak és a formai követelményeknek megfelelő. 

 

 

III. 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 352 

 

 

 

3. Szakterületi beszámoló  

3.1 Korai fejlesztés 

Korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 5 fő 

Tanácsadásba vont: 2 fő 

Ellátatlan, várólistás 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén  

Sikerek: 

A bölcsődébe járó kliensek számára fejlesztő helység biztosítva van, a kisgyermek gondozók 

segítik a szakember munkáját. Nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki a bölcsőde vezetőjével. 

A szülőkkel sikerült jó kapcsolatot kialakítani, együttműködőek, elfogadják a tanácsokat. 

Nehézségek: 

Nehézséget jelent a 3 év alatti gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök hiánya, ill. a 

nagyobb mozgást fejlesztő eszközök mozgatása a különböző ellátási helyszínekre.  

 

3.2 Logopédiai ellátás 

Logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 100 fő 

Tanácsadásba vont: 8 fő 

Ellátatlan, várólistás 4 fő 

Lemorzsolódott: 1 fő 

 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén  

Sikerek: 

Jó kapcsolat a partnerintézményekkel (kölcsönös együttműködés a gyermekek fejlődése 

érdekében, a szakmai rendezvények megvalósulásában). 

Pozitív visszajelzések a szülők és az óvodapedagógusok részéről a gyermekek 

beszédfejlődésével kapcsolatban. 

Pozitív visszajelzések a logopédus kollégák felől a munkaközösségi foglalkozásokkal 

kapcsolatban. 

Nehézségek: 

A gyermekek egyre súlyosabb és összetettebb beszédproblémájának növekvő előfordulási 

aránya. A szülők jelentős hányada nem gyakorol a gyermekével, nehezített a kapcsolattartás. 

Az iskolai órarenddel való egyeztetés nagyfokú rugalmasságot igényel. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 174 fő, 

Tanácsadásba vont: 22 fő 

Ellátatlan, várólistás 0 fő 

Lemorzsolódott: 7 fő 

 

Ebből pszichológiai gondozás: 66 fő, lemorzsolódott: 1 fő 

Ebből gyógypedagógiai ellátás: 73 fő, lemorzsolódott: 6 fő 

Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 35 fő, lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén 

Sikerek: 

Kliensekkel és szülőkkel való hatékony együttműködés. Szülők, kliensek pozitív visszajelzései.  

Szoros együttműködés iskolai pedagógusokkal, szociális segítőkkel.  
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Nehézségek:  

Sok a családsegítő szakember által beutalt kliens pszichés gondozásra, így alacsony a 

motiváltság. Időponton többször nem jelennek meg, az utolsó pillanatban mondják le, vagy 

egyáltalán nem jeleznek, ez nehezíti a munkaszervezést. Nagyon hullámzó a bejelentkezések 

száma pszichés ellátásra, ezért nehéz a szakemberek optimális leterheltségének biztosítása. 

Diagnosztikus eszköz (Világjáték) hiánya nehezíti a diagnosztikus és terápiás munkát. 

 

3.4 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma: 107, ebből aktuális állapot: 32, felülvizsgálat: 58, várólistás: 3, nem jelent 

meg: 1 (IÉV) 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 17 

Fellebbezések száma a tanév során: 0 

 

 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén  

Sikerek: 

Állandó vizsgáló párossal dolgozunk, így a vizsgálatok többnyire komplex módon egy napon 

lezajlanak, kivéve a nyári időszak. A kiegészítő logopédiai vizsgálat miatt sem kell külön 

alkalomra behívni a klienseket. Határidőre tudjuk elkészíteni a szakértői véleményeket. 

Rugalmasan lebonyolódott minden szakember bevonásával az IÉV. Az INYR pontos 

vezetéséhez kidolgoztunk egy működőképes információáramlási folyamatot. Szoros szakmai 

együttműködés a körzetünkbe tartozó intézmények vezetőivel, gyógypedagógusaival. 

Nehézségek: 

A szakemberek feladatellátási területet váltottak a szakértői vizsgálatok számának csökkenése 

miatt, majd dömpingszerű vizsgálati kérelem miatt a nevelési tanácsadási ellátás szervezése 

nehezített volt. 

 

3.5 Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 64 fő 

Ellátatlan 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén 

Sikerek:  

Jól felszerelt tornacsarnokban tudjuk az órákat tartani többnyire teremmegosztással. Az 

osztályfőnökökkel együttműködve a tanulók rendszeresen járnak órára. Nagyon jó a szakmai 

kapcsolat a telephelyvezető és a gyógytestnevelő szakemberek között. Az intézkedési tervben 

megfogalmazottak teljesültek a tanév során. Javultak az eredményességmérési mutatók. Orvosi 

szakvélemény értelmében tanév közben 5 tanuló tünetmentessé vált és nem kellett tovább 

gyógytestnevelésen részt venniük. 

Nehézségek:  

Az obes testalkatú tanulóknak kevés a 2 gyógytestnevelés óra, rendszeresen kellene mozogniuk 

és tudatosabban táplálkozniuk, de sajnos a szülőkre is nehezen lehet hatni e téren.  

 

3.6 A 2021/2022. tanév összesítő adatai 

 

Szakszolgálati 

terület 

1. 

Kontaktban 

ellátottak létszám 

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült 

(fő) 

3. 

 

Összes ellátott 

Korai fejlesztés 5 1 5 
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Logopédia ellátás 100 0 100 

Nevelési 

tanácsadás 

174 25 174 

Tehetséggondozás 0 0 0 

Gyógytestnevelés 64 0 64 

Óvoda-és  

iskolapszich. 

0 0 0 

 

  SZB vizsgálatok száma 107 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 101 
IÉ

V 

Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül, 

állapot 

változás 

miatt 

kezdemé-

nyezett 

felülvizsgá-

lat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgála

t 

Dokumentu

m elemzés 

alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

Összesen 

Fő 17 30 0 0 54 6 107 

 

 
 

4.Egyéb tevékenységek: 

4.1 Telephelyi programok az EFOP 3.1.6 fenntartására  

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpont-

ja 

Rendezvény 

célcsoportja 

Megva 

lósítók 

Részt 

ve 

vők 

száma 

Rendezvény 

eredményes-

sége 

 

1. Szakmai 

ágazatközi 

fórum: szakértői 

tevékenység és 

2021. 

10.04. 

iskolai 

vezetők, 

pedagógusok, 

óvodapedagóg

Baloghné 

Bencsik 

Izabella 

26 fő A szakértői 

tevékenység 

sikeres 

működéséhez 
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Összesített adatok 2021-22. tanév Újszászi Telephely
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az 

együttműködés 

lehetőségei a 

partnerintézmén

yekkel 

usok, 

gyógypedagóg

usok, 

kisgyermek 

nevelők, 

védőnők, 

Gyermekjóléti 

szolgálat 

munkatársai 

szükséges 

tájékoztatás 

nyújtása. 

Kapcsolatépíté

s, párbeszéd a 

partnerek 

között. 

Esetmegbeszél

és: egy-egy 

eset több 

szemszögből 

való 

megvilágítása.  

2. A napirend 

fontossága a 

kisgyermekek 

életében 

2022. 

05.05. 

bölcsődés 

gyermekek 

szülei, korai 

fejlesztésben és 

nev.tan. 

ellátásban levő 

gyermekek 

szülei 

Kovács 

Ágnes 

 A kevés 

résztvevő 

ellenére sikeres 

volt a program, 

ismeretnyújtás 

és 

rendszerezés, 

interaktív, 

konkrét 

kérdésekről 

közös 

gondolkodás 

 

4.2 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2021/2022. tanévben 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpont-

ja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

1. Logopédiai 

Konferencia - 

Kooperáció a 

gyógypedagógusi és 

logopédusi munkában 

2021. 

10.12. 

Szabó Katalin A logopédus szakember 

előadóként szerepelt a 

konferencián, mely által a 

szakszolgálat szakmai hírnevét 

növelte. 

2. Tehetséggondozás az 

SNI és BTMN 

gyerekek tükrében 

2021. 

11.17.  

Dr. Korpásné 

Bakos Valéria 

A „Tehetségkapu” által 

kidolgozott tesztek, „Kognitív 

Profil Teszt” használata és 

alkalmazási lehetőségei az 

óvodás és kisiskolás korúakra.  

Megismerhettük a „Kíváncsi 

Láda” eljárást, mely jól 

használható a korai 

tehetségazonosításnál.  

3. A nyelvi fejlődést 

befolyásoló 

rizikótényezők 

2021.  

11.25. 

Kovács Ágnes 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella 

A normál nyelvi fejlődést 

áttekintő előadás jól rendszerezte 

az ismereteket. Az 

esettanulmányokon keresztül a 
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rizikótényezők áttekintése 

érdekes és hasznos volt. 

4. A Fejér Megyei PSZ 

projectjének, „A 

köznevelés 

esélyteremtő 

szerepének erősítése” 

elnevezésű pályázat 

„Szakmai innováció és 

fejlesztés a különleges 

bánásmódot igénylő 

gyermekekért” 

keretében szervezett 

szakmai 

műhelymunka 

 

2022.  

03.17. 

Szabó Katalin A programon kölcsönös 

betekintést adtunk az EFOP-

3.1.6 projektben szerzett 

tapasztalatokról, elkészült 

szakmai anyagokról. További 

együttműködés alapjait raktuk le.  

5. Olvasástanítás 

fonomimikával, 

komplex elvű 

fonomimika 

2022.  

05.05. 

Kovács Ágnes 

Szabó Katalin 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella 

Fazekasné dr. Fenyvesi Margit 

által kidolgozott komplex elvű 

fonomimikával való 

olvasástanítás módszer alapjait 

ismerhettük meg. A fejlesztő 

gyakorlatban jól használható 

ötleteket kaptunk az óvodás és 

kisiskolás korosztály 

beszédhanghallás és olvasási 

problémával küzdő tanulók 

esetében. 

6. Szakmai délután a 

pedagógiai 

szakszolgálatokkal – 

Autizmus 

akadálymentesített 

szakértői vizsgálat 

2022.  

05.09. 

Nagyné Sári 

Ágnes 

Több neves előadó rendszerezte 

az ismereteket. A 

mindennapokban használható 

ötletek hangoztak el a témában. 

7. „Beszéljünk közös 

nyelvet! 

Beszéljünk az 

autizmusról!” 

Regionális 

Konferencia 

2022.  

05.30.  

Kovács Ágnes 

Baloghné 

Bencsik 

Izabella 

Autizmus témakörben a szakmai 

ismeretek gyarapodása, 

megismerkedés a megyei 

ellátórendszer intézményeiben 

folyó munkával, az 

együttműködés, a szakmai 

kapcsolatok erősödése 

 

4.4 A telephelyről a 2021/2022. tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 

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

1.  Magyarné Kovács Ildikó pszichológus (óraadó) 2022. 08. 31. 

  

4.5 Sikeres és sikertelen önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és eljárás  

Ssz Az önértékelt szakember neve Az önértékelés 

időpontja 

S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 
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1. Szabó Katalin 2022.03.02 S 

2. Dr. Korpásné Bakos Valéria 2022.03.07.  S 

 

4.6 A telephely együttműködései 

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Szülők Segítségnyújtás, szakterületi ellátásban való 

együttműködés 

Az ellátási körzetbe tartozó óvodák, iskolák Szakmai együttműködés, prevenció, 

képességfejlesztés, logopédiai ellátás 

helyszíni ellátási feltételeinek biztosítása, 

telephelyi ellátás segítése 

Családsegítő- és gyermekvédelmi Szolgálat Szakmai együttműködés, a hátrányos helyzetű 

gyermekek/tanulók segítése 

Újszász, Szászberek önkormányzatai A zavartalan szakmai működés érdekében 

műszaki problémák megoldása, szakmai 

együttműködés 

Az ellátási körzetbe tartozó bölcsődék A korai fejlesztés és a nevelési tanácsadás 

keretében zajló fejlesztés megszervezése, 

folyamatos együttműködés  

Házi gyermekorvos, védőnők Szakmai együttműködés 

 

4.7 A telephely 2021/2022. tanév sikerei és nehézségei 

Tagintézmény tanévi sikerei Tagintézmény tanévi nehézségei 

A vírushelyzet ellenére folyamatos szakmai 

munka, növekvő ellátási létszám, a szakértői 

vizsgálatokon való megjelenési arány 

növekedett 

A szakértői vizsgálatokon való megjelenés 

jelentős mértékű szervezéssel, az 

intézmények, családsegítő szakemberek 

bevonásával jár 

Folyamatos, kiemelkedő szakmai 

együttműködés 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 vírushelyzet miatt Újszászon nem 

léphetnek be a szülők az intézményekbe, 

gyakran nem aktuális a szülők telefonszáma, 

ezért nehezített a kapcsolattartás, 

kommunikálás. 

2 szakember sikeres önértékelése A nevelési tanácsadási ellátásba és a szakértői 

vizsgálatra való jelentkezések száma nagyon 

hullámzó, nehéz a hosszabb távú tervezés 

A főigazgatósági ellenőrzések pozitív 

visszajelzései 

 

A jelentősen megnövekedett számú OH 

kirendelés zavartalan, gyors megvalósulása 

 

Sikeres és folyamatos együttműködés a 

partnerintézményekkel 

 

Tisztasági festés a telephely helyiségeiben  

 

4.8 A telephelyi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

I. Pedagógiai folyamatok területén: 

Tervezésünk alapját a főigazgatóság által meghatározott 

paraméterek a központi dokumentumok és a 
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munkaközösségek tervei képezik, melynek alapja a 

beszámoló. Az egységes folyamatszabályozás és a 

rugalmas helyzetkezelés biztosítja zavartalan 

működésünket. A kliens állapotára, életkorára és 

igényeire tekintettel a visszajelzés folyamatosan történik. 

Évente megvalósul a mérési eredmények elemzése és a 

fejlesztési célok meghatározása. 

III. Az intézményben folyó pedagógiai munkával 

összefüggő eredmények: 

A változások, értékelési eredmények pontos vezetése, 

nyomon követése, elemzése. A partnerekkel való 

hatékony kommunikáció. A kliensközpontú szemlélet. 

 

Fejleszthető terület: A 

lemorzsolódók, illetve az ellátást 

nem igénylők adatainak 

rögzítésére és elemzésére 

kidolgozunk egy 

nyilvántartórendszert. A családok 

segítése a gyermekneveléssel, 

kommunikációval kapcsolatos 

kihívások felismerésében, 

leküzdésében szülőcsoportok 

szervezésével, indításával. 

IV. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

területén: 

Korrekt, naprakész információátadás. 

 

V. Az intézmény külső kapcsolatai területén: 

Folyamatos, tudatos kommunikáció a partnerekkel. 

 

VI. A pedagógiai működés feltételei területén: 

A működés szempontjából érzékeny látásmód, a 

munkatársak és a kliensek szempontjainak képviselete. 

 

 

 

 

VI.10 A JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény 

Szabóné Bukta Henrietta 

tagintézmény-igazgató 

 

 

Tagintézmény személyi feltételei a tanév elején 

Szak (kinevezett) Fő 

Gyógypedagógus 2  

(75% és 50% részmunkaidőben) 

Pszichológus 4  

(ebből 1 fő tagintézmény igazgató, 1 fő gyes) 

Fejlesztőpedagógus 1  

(tagintézményigazgató-helyettes) 

Szakszolgálati titkár 1 

Kisegítő dolgozó 1 

  

Szak (részmunkaidős, óraadó) Fő 

Gyógypedagógus 4 
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Pszichológus 1 

 

Tagintézmény infrastrukturális helyzetének rövid ismertetése 

Tagintézményünk a Szent Imre Katolikus Általános Iskola épületében található. Az épület a tanév 

során karbantartást nem igényelt. A fejlesztőszobák kicsik, mozgásfejlesztő foglalkozások 

megtartásakor korlátozza a meglévő mozgásfejlesztő eszközállomány használatát. A 

városközpontban való elhelyezkedés a megközelíthetőség szempontjából nagyon előnyös a vidékről 

érkező klienseink számára is. Vizsgáló és terápiás eszközök rendelkezésre állnak, informatikai és 

irodai eszközök ellátottsága - részben fenntartói, részben pályázati forrásból - jónak mondható. 

Minden szakember számára biztosított a munkájához szükséges laptop. Munkavégzésünk 

elengedhetetlen eszköze az öreg szolgálati autó, esetenként a kollégák saját autóikat is használják a 

munkavégzéshez. 

 

Tagintézmény nyitvatartási rendje 

Hétfő:   7:45-16:00 

Kedd:   7:30-16:30 

Szerda:   7:45-16:00 

Csütörtök:  7:45-16:00 

Péntek:   7:45-14:00 

Az őszi és téli szünetekben tagintézményünk zárva tart, a tavaszi és nyári szünetben korlátozott 

szakember létszámmal biztosítjuk a szakszolgálat elérését.  

Tagintézmény igazgató fogadó órája: kedd 13.00-14.00 óráig. 

 

A tagintézmény helyettesítési rendje 

A tagintézmény igazgató akadályoztatása esetén a tagintézményigazgató-helyettes helyettesíti. A 

megbízott jogosult minden ügyben eljárni. A tagintézmény igazgató tartós távolléte esetén 

(JNSZMPSZ Szervezeti és Működési Szabályzata - 5. változat) gyakorolja a kizárólagos jogköreként 

fenntartott hatásköröket is, melyet írásban kell rögzíteni. Tartós távollétnek minősül a legalább 

háromhetes, folyamatos távollét. A tagintézmény igazgató és a tagintézményigazgató-helyettes 

egyidejű akadályoztatása esetén a vezető helyettesítése a nevelőtestület egyik tagjának feladata. 

Felelőssége, intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának 

megóvásával összefüggő azonnali döntést nem igénylő ügyekre terjed ki. A tagintézmény igazgató 

helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése után haladéktalanul 

köteles beszámolni a helyettesítés során megtett intézkedéseiről. 

 

I. 

 

1. A tagintézmény tanév során megvalósított feladatai: 

 

1.1 Szakértői bizottsági tevékenység  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Statisztika elkészítése Megvalósult tagintézmény igazgató 

helyettes 

2. Kontroll BTMN szakértői 

vizsgálatok elvégzése az 

ütemtervnek megfelelően, 

alapvizsgálatok iránti kérelmek 

áttekintése, folyamatos beosztása 

Napi vizsgálati ütemterv 

elkészítése 

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény igazgató 

szakalkalmazottak 

szakszolgálati titkár 
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3. Az Oktatási Hivatal által 

kirendelt vizsgálatok ütemezése, 

elvégzése 

Partnerek tájékoztatása 

Megvalósult tagintézmény igazgató 

gyógypedagógusok 

pszichológusok 

4. Szakértői vizsgálatok végzése, 

szakértői vélemények határidőre 

való elkészítése 

A megvalósítás 

folyamatos 

gyógypedagógusok 

pszichológusok 

logopédusok 

5. Munkaközösségi foglalkozáson 

való részvétel 

A szakalkalmazottak 

tájékoztatása a munkaközösségi 

foglalkozások témájáról, 

döntéseiről 

Megvalósult Rédainé Kisnémet Nóra – 

delegált tag 

6. A félévi és év végi beszámoló 

elkészítése az elvégzett 

munkáról, statisztikai 

adatszolgáltatás 

Megvalósult gyógypedagógusok 

pszichológusok 

logopédusok 

7. A BTMN felülvizsgálatok 

felterjesztéséhez szükséges 

adatlapok megküldése az 

intézményekbe 

Megvalósult tagintézmény igazgató 

szakszolgálati titkár 

8. Beérkezett BTMN felülvizsgálati 

kérelmek ellenőrzése, összesítése 

Megvalósult tagintézmény igazgató 

szakszolgálati titkár 

9. INYR adatbevitel A megvalósítás 

folyamatos 

gyógypedagógusok 

pszichológusok 

logopédusok 

10. Nyilvántartó karton kitöltése A megvalósítás 

folyamatos 

vizsgálatvezető 

szakszolgálati titkár 

          

1.2 Nevelési tanácsadás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Elektronikus Forgalmi napló aktualizálása, 

vezetése 

 

A megvalósítás 

folyamatos 

 

tagintézmény 

igazgató helyettes 

szakszolgálati titkár 

2. Újonnan beérkező adatok leadása A megvalósítás 

folyamatos 

szakszolgálati titkár 

szakemberek 

3. Szűrővizsgálatok alapján 

képességfejlesztésre javasolt gyermekek 

bemeneti mérése 

Megvalósult gyógypedagógus 

fejlesztőpedagógus 

4. Csoportalakítás, órarendek elkészítése Megvalósult gyógypedagógusok 

fejlesztőpedagógus 

5. A képességfejlesztő foglalkozások 

megkezdése, vezetése 

A foglalkozás anyagába az EFOP 3.1.6 

pályázat során kidolgozott Szóljon 

szépen…. program beépítése. 

Megvalósult gyógypedagógusok 

fejlesztőpedagógus 

6. Pszichológiai ellátás beosztása, 

megkezdése, vezetése  

A megvalósítás 

folyamatos 

pszichológusok 
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7. Igény esetén vizsgálatok végzése nevelési 

tanácsadás keretében 

A megvalósítás 

folyamatos 

gyógypedagógusok 

fejlesztőpedagógus 

pszichológusok 

8. Szülő és pedagógus tanácsadás, konzultáció A megvalósítás 

folyamatos 

 

gyógypedagógusok 

fejlesztőpedagógus 

pszichológusok 

9. Igény estén esetmegbeszélés intézményi 

felkérésre 

A megvalósítás 

folyamatos 

gyógypedagógusok 

fejlesztőpedagógus 

pszichológusok 

10. Munkaközösségi foglalkozáson való 

részvétel 

A szakalkalmazottak tájékoztatása a 

munkaközösségi foglalkozások témájáról, 

döntéseiről 

Megvalósult Dombrádi 

Annamária -

delegált tag 

Szabóné Bukta 

Henrietta Éva -

látogató tag 

11. INYR adatbevitel A megvalósítás 

folyamatos 

 

gyógypedagógusok 

fejlesztőpedagógus 

pszichológusok 

12. Félévi és év végi beszámoló az elvégzett 

munkáról, statisztikai adatok szolgáltatása 

Megvalósult gyógypedagógusok 

fejlesztőpedagógus 

pszichológusok 

13. Nyári „táborok” indítása igény esetén Megvalósult gyógypedagógusok 

fejlesztőpedagógus 

pszichológusok 

14. Kontrollmérések, szöveges értékelések 

elkészítése. 

Megvalósult gyógypedagógusok 

fejlesztőpedagógus 

pszichológusok 

 

1.3 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. A feladatellátás megszervezése, 

koordinálása, a szakértői véleményben 

javasolt fejlesztés biztosítása. 

A megvalósítás 

folyamatos 

gyógypedagógus 

logopédus 

2. Tanácsadás, fejlesztő foglalkozások 

megszervezése, biztosítása 

 

A megvalósítás 

folyamatos 

gyógypedagógus 

logopédus 

3. Eredményesség-mérés/bemeneti mérés  Megvalósult gyógypedagógus 

logopédus 

4. Egyéni fejlesztési tervek készítése A megvalósítás 

folyamatos 

gyógypedagógus 

logopédus 

5. Szülőkonzultációk  A megvalósítás 

folyamatos 

gyógypedagógus 

logopédus 

6. Utazási utalvány betétlapjának kitöltése A megvalósítás 

folyamatos 

gyógypedagógus 

logopédus 

szakszolgálati titkár 

7. INYR adatbevitel A megvalósítás 

folyamatos 

gyógypedagógus 

logopédus 

8. Soron következő felterjesztések 

elkészítése, elküldése 

Megvalósult tagintézmény 

igazgató helyettes 
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gyógypedagógus 

logopédus 

szakszolgálati titkár 

9. Félévi és év végi beszámoló az elvégzett 

munkáról 

Megvalósult gyógypedagógus 

logopédus 

10. Korai fejlesztés munkaközösségeken való 

részvétel 

A szakalkalmazottak tájékoztatása a 

munkaközösségi foglalkozások témájáról, 

döntéseiről 

Megvalósult Tóth Judit – 

delegált tag 

11. Nyári szabadságok függvényében 

fejlesztések ütemezése, megtartása 

 

A megvalósítás 

folyamatos 

gyógypedagógus 

logopédus 

12. Eredményesség-mérés/kimeneti mérés  Megvalósult gyógypedagógus 

logopédus 

13. Év végi értékelések 

Értékelési lap  

Megavalósult gyógypedagógus 

logopédus 

 

1.4 Logopédiai ellátás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Szól-e szűrések és részletes logopédiai vizsgálatok 

befejezése, szakvélemények, statisztika elkészítése.   

Megvalósult logopédusok 

2. Kofa szűrési anyagok előkészítése, megkezdése az 

óvodai intézményekben 

Megvalósult logopédusok 

3. A KOFA szűrés eredménye alapján a gyermek 

megfigyelése, szükség esetén tanácsadásba vétele, 

logopédiai vizsgálata 

Megvalósult logopédusok 

4. Részletes logopédiai vizsgálatok alapján terápiák 

beosztása, csoport alakítás, 

órarend elkészítése 

Megvalósult logopédusok 

5. Logopédiai terápiák megszervezése, vezetése Megvalósult logopédusok 

6. Új esetek beosztása: fejlesztés, tanácsadás  Megvalósult logopédusok 

7. Logopédiai vizsgálat igény esetén Megvalósult logopédusok 

8. Szülő és pedagógus tanácsadás, konzultáció 

 

Megvalósult logopédusok 

9. INYR adatbevitel Megvalósult logopédusok 

10. Félévi és év végi beszámoló az elvégzett munkáról, 

statisztikai adatok szolgáltatása 

Megvalósult logopédusok 

 

11. Szól-e szűrések előkészítése és megkezdése, majd 

részletes logopédiai vizsgálatok az óvodákban 

Megvalósult logopédusok 

12. Logopédiai munkaközösségi foglalkozáson való 

részvétel 

A szakalkalmazottak tájékoztatása a munkaközösségi 

foglalkozások témájáról, döntéseiről 

Megvalósult Mályiné Koór 

Cecília-

delegált tag 

 

13. 6 havonkénti minősítések elvégzése Megvalósult logopédusok 

14. Év végi statisztika elkészítése Megvalósult logopédusok 

 

15. Előadások tartása, szülői értekezleten való részvétel 

igény szerint 

Megvalósult logopédusok 
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1.5 Gyógytestnevelés  

Szakember hiányában a tagintézmény nem tudta biztosítani ezt a feladatellátást. 

 

1.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Intézményi igények felmérése 

 

Megvalósult  tagintézmény 

igazgató 

helyettes 

2. Kapcsolatfelvétel,- tartás intézményekkel, 

szülőkkel 

Megvalósult  tagintézmény 

igazgató 

helyettes, 

tehetség 

koordinátor 

3. Tanácsadás, konzultáció szülők, pedagógusok 

részére 

Személyes megbeszélés 

Megvalósult  tehetség 

koordinátor 

 

4. Kapcsolattartás: szakszolgálaton belüli és kívüli 

szakemberek 

Megvalósult  tehetség 

koordinátor 

5. Tehetségszűrés intézményi kérésre Megvalósult tehetség 

koordinátor 

6. Tehetségazonosításhoz szükséges felterjesztés 

elkészítése, továbbítása 

Nem 

valósult 

meg 

tehetség 

koordinátor 

7. Személyiségfejlesztés egyén/csoportos 

 

Megvalósult pszichológus 

8. A tehetség felismerésével, beazonosításával, 

gondozásával kapcsolatos információk megosztása 

(pályázatok) 

Megvalósult tehetség 

koordinátor 

 

9. Munkaközösségi foglalkozáson való részvétel 

A szakalkalmazottak tájékoztatása a foglalkozások 

témájáról 

Megvalósult Krómi Zoltánné-

delegált tag 

10. Tanulásmódszertan csoport  Nem 

valósult 

meg 

Krómi Zoltánné 

11. Kliensek utánkövetése Megvalósult  tehetség 

koordinátor 

12. Tehetséggondozó verseny megszervezése, 

lebonyolítása   

Nem 

valósult 

meg 

tehetség 

koordinátor 

 

13. Félévi és év végi beszámoló az elvégzett munkáról, 

statisztikai adatok szolgáltatása 

Megvalósult  tehetség 

koordinátor 

 

 

1.7 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja  

Az ellátási területen óvoda- és iskolapszichológus nem dolgozik, ezért nem látjuk el ezt a 

feladatot. 

                                                  

II. 
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1.8 Általános szakszolgálati feladatok  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Munkaterv elkészítése Megvalósult tagintézmény igazgató 

2. Megbízási szerződéssel alkalmazott 

munkatársak aktualizálása 

Megvalósult tagintézmény igazgató 

3. Munkavégzéshez szükséges eszközök, 

anyagok, nyomtatványok ellenőrzése, 

rendelése. Szolgálati autó felkészítése. 

Megvalósult tagintézmény igazgató 

szakszolgálati titkár 

4. Tanévzáró és tanévnyitó értekezlet - 

Szolnok 

Megvalósult tagintézmény igazgató 

alkalmazottak 

5. Tagintézményi szakterületenkénti 

folyamatszabályozások áttekintése az 

Intézményi folyamatszabályozások szem 

előtt tartásával, azokhoz igazodva 

Tagintézményi szakterületenkénti 

folyamatszabályozások áttekintése az 

Intézményi folyamatszabályozások szem 

előtt tartásával, azokhoz igazodva 

Megvalósult tagintézmény igazgató 

és helyettese 

szakalkalmazottak 

6. Jogszabályi változások követése 

 

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény igazgató 

és helyettese 

szakalkalmazottak  

7. Tájékoztató anyag, honlap aktualizálása a 

tagintézményünkről 

Megvalósult tagintézmény igazgató 

szakalkalmazottak 

8. Kapcsolattartás intézmények vezetőivel A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény igazgató 

és helyettese 

9. Nyilvántartási rendszer, elektronikus 

forgalmi naplók vezetése 

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény igazgató 

helyettes szakszolgálati 

titkár 

10. Órarendek elkészítése, foglalkozások, 

ellátások beindítása 

Megvalósult tagintézmény igazgató 

helyettes 

szakalkalmazottak 

11. Munka és tűzvédelmi oktatáson részvétel Megvalósult tagintézmény igazgató 

munka, tűz- és 

balesetvédelmi 

képviselő, 

alkalmazottak 

12. Tűzriadó Nem valósult 

meg 

tagintézmény igazgató  

munka, tűz- és 

balesetvédelmi 

képviselő 

13. Takarítás és takarítási napló ellenőrzése  A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény igazgató 

14. Leltár, selejtezés Megvalósult tagintézmény igazgató 

helyettes 

15. Szakmai munkaközösségek munkájába 

való bekapcsolódás, a delegált tagok 

foglalkozásokon való részvétele 

Megvalósult delegált tagok 

16. Munkaköri leírások átnézése, előkészítése Megvalósult tagintézmény igazgató 
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17. Megbízási szerződések előkészítése Megvalósult tagintézmény igazgató 

18. Az INYR folyamatos feltöltése A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény igazgató 

és helyettes 

szakalkalmazottak 

19. Igazgatói értekezlet, kapcsolattartás 

vezetőkkel 

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény igazgató 

20. Önértékelés, minősítés, tanfelügyelet 

előkészítése, portfólió átnézése  

Megvalósult tagintézmény igazgató 

és helyettes 

szakalkalmazottak 

21. Team heti rendszerességgel Megvalósult tagintézmény igazgató 

22. Műhelyfoglalkozások szervezése, tartása Megvalósult  tagintézmény igazgató 

szakalkalmazottak 

23. Az EFOP 3.1.6. pályázat 

fenntarthatóságának biztosítása 

(programok, módszertani ismeretek, 

segédanyagok felhasználása) 

Megvalósult tagintézmény igazgató 

helyettes 

szakalkalmazottak 

24. Központi (októberi) statisztika elkészítése Megvalósult tagintézmény igazgató 

helyettes 

szakalkalmazottak 

szakszolgálati titkár 

25. Kapcsolattartás a partner intézmények 

vezetőivel 

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény igazgató 

és helyettes 

26. Munkaidő nyilvántartás, adminisztráció A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény igazgató,  

szakemberek, 

szakszolgálati titkár 

27. I. félév értékelése, írásbeli beszámolók 

elkészítése 

Megvalósult tagintézmény igazgató 

szakalkalmazottak 

28. I. félévi értekezlet megtartása Megvalósult  tagintézmény igazgató 

29. „Korai Fejlesztés Évének” és a Pedagógiai 

Szakszolgálatok Hetének keretében 

tervezett programok 

Részben 

megvalósult 

tagintézmény igazgató 

szakalkalmazottak 

30. Továbbképzési program, beiskolázási terv  

készítése, elfogadása 

Megvalósult tagintézmény igazgató 

31. A tagintézmény partneri elégedettség-

mérése 

Megvalósult tagintézmény igazgató 

szakalkalmazottak 

32. A tagintézmény eredményesség-mérése Megvalósult tagintézmény igazgató 

helyettes 

szakalkalmazottak 

33. Tanévvégi statisztika elkészítése Megvalósult tagintézmény igazgató 

helyettes 

szakalkalmazottak 

szakszolgálati titkár 

34. Év végi értékelés, írásbeli beszámolók 

elkészítése 

Megvalósult tagintézmény igazgató 

szakalkalmazottak 

35. Év végi értekezlet – tagintézményi Megvalósult tagintézmény igazgató 

36. Szakmai nap  Megvalósult tagintézmény igazgató 

szakalkalmazottak 

37. Tanévzáró értekezlet Megvalósult tagintézmény igazgató 

szakalkalmazottak 
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1.9 Heti értekezletek, megbeszélések megvalósítása  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Aktualitások, esetek megbeszélése, belső 

tudásmegosztás 

Megvalósult tagintézmény igazgató 

 

1.10 Továbbképzések, tanfolyamok  

Ssz. Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés helyszíne 

1. Szabóné Bukta 

Henrietta Éva 

Intézményvezetők felkészítése 

az intézményi önértékeléshez 

Szolnoki POK - online 

2. Szabóné Bukta 

Henrietta Éva 

Veszteség és gyász feldolgozás 

(1 nap terhére) 

OFTEX - online 

3.  Szabóné Bukta 

Henrietta Éva 

Mindfullness képzés OFTEX - online 

4. Tóth Judit Boldogságóra képzés online 

 

1.11 Saját műhelymunkák a 2021/2022. tanévben szülők, pedagógusok részére  

Ssz A műhelyfoglalkozás témája Idő 

pontja 

Résztvevők 

száma 

Felelőse 

1. Team munka fontossága a szakértői 

vizsgálat során szakdolgozóink részére 

2021.09.28. 7 fő Tóth Judit 

2. Pedagógusok burnout prevenciója - 

EFOP-3.1.6 pályázati program 

továbbvitele 

2021.11.02. 7 fő Szabóné Bukta 

Henrietta Éva 

3. Szülőfoglalkozás: Magatartási és 

beilleszkedési, viselkedési nehézségek.  

EFOP-3.1.6 pályázati program 

továbbvitele Szülőnek lenni nehéz, és 

Tematika pedagógusoknak szakmai 

kiadványok felhasználásával 

2022.03.01. 8 fő Rédainé 

Kisnémet Nóra 

4. Pedagógusok részére: Hátrányos 

helyzetű gyerekek fonológia 

problémái. - EFOP-3.1.6 pályázati 

program továbbvitele. Írott nyelvi 

zavarok megelőzése a fonológiai 

tudatosság fejlesztésével c. segédanyag 

felhasználásával. 

2022.04.27. 8 fő Mályiné Koór 

Cecília 

5. Pedagógusok részére: Hátrányos 

helyzetű gyerekek/tanulók 

tehetségének felismerése. EFOP-3.1.6 

pályázati program továbbvitele.  

2022.05.24. 9 fő Dombrádi 

Annamária, 

Krómi 

Zoltánné 

 

1.12 Vezetői belső ellenőrzések  

Ssz. Ellenőrzött munkatárs neve Időpont Ellenőrzést végző vezető 

1. Dombrádi Annamária 2021.10.20. 

2021.11.10. 

2022.01.18. 

2022.02.28. 

2022.03.21. 

tagintézmény igazgató és 

helyettes 
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2022.04.07. 

2022.05.16. 

2022.05.23. 

2. Krómi Zoltánné 2021.10.20. 

2022.02.28. 

tagintézmény igazgató 

3. Rédainé Kisnémet Nóra 2021.10.20. 

2021.11.10. 

2022.01.24. 

2022.03.01. 

2022.03.21. 

2022.05.19 

tagintézmény igazgató 

4. Tóth Judit 2021.10.20. 

2021.11.10. 

2022.01.13. 

2022.03.21. 

tagintézmény igazgató és 

helyettes 

5. Mályiné Koór Cecília 2021.10.15. 

2021.11.10. 

2022.02.16. 

2022.03.21. 

2022.05.16. 

tagintézmény igazgató 

6. Bodó Gabriella (mb) 2021.10.15. 

2022.02.21. 

2022.02.22. 

2022.05.16. 

tagintézmény igazgató 

7. 

 

Nagy Barbara Noémi (mb) 2021.10.15. 

2021.11.10. 

2022.02.16. 

2022.03.01. 

2022.03.21. 

2022.05.16. 

tagintézmény igazgató 

8. Gacsalné Zsoldos Ibolya (mb) 2021.10.20. 

2021.11.10. 

2022.03.21. 

tagintézmény igazgató és 

helyettes 

9. Nagyfejeőné Pocók Csilla (mb) 2022.02.20. 

2022.04.07. 

tagintézményigazgató -

helyettes 

10. Miklós Andrea (mb) 2022.05.24. tagintézményigazgató-

helyettes 

11. Marton Ibolya (mb) 2021.10.20. 

2022.05.03. 

tagintézményigazgató-

helyettes 

12. Madarászné Kis Tünde 2022.05.31. tagintézményigazgató-

helyettes 

13. Kendreiné Kis Erzsébet 2021.09.01. 

2022.06.08. 

tagintézmény igazgató 

 

1.13 A tagintézmény igazgató és igazgató-helyettes tanév során folyamatos végzett ellenőrzési 

feladatai  

Ssz. Ellenőrzött terület Időpont* Ellenőrzést 

végző vezető 
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1. A tagintézményi programok, a szakterületek 

ütemezett feladatai megvalósulásának és a 

munkaterv teljesítésének ellenőrzése.  

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény 

igazgató 

2. A tagintézmény belső rendezettségének, 

tisztaságának és a higiénés szabályoknak 

megfelelés, a biztonságos működés 

ellenőrzése.  

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény 

igazgató 

3. A munkarend, órarendek pontos betartásának 

ellenőrzése.  

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény 

igazgató és 

helyettes 

4. Megbízási szerződéssel dolgozó 

munkatársak munkaigazolásainak 

ellenőrzése. 

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény 

igazgató 

5. Az esetforgalom ellenőrzése heti 

rendszerességgel.  

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény 

igazgató és 

helyettes 

6. A szakértői vélemények elkészítésének 

ellenőrzése.  

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény 

igazgató 

helyettes 

7. Az óralátogatásokról és a dokumentáció 

ellenőrzésről jegyzőkönyv készítése, 

melyben a tényszerű adatrögzítés mellett 

kiemelt szerepet kap a javaslatok 

megfogalmazása, a fejlesztő célú értékelés, 

visszajelzés. 

Megvalósult tagintézmény 

igazgató és 

helyettes 

8. INYR vezetés ellenőrzése a belső szabályzat 

alapján. 

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény 

igazgató és 

helyettes 

9. Ügyviteli, adminisztrátori tevékenységek 

ellenőrzése. 

A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény 

igazgató 

helyettes 

10. Gyakornok mentorálásának ellenőrzése. Megvalósult tagintézmény 

igazgató 

11. Szolgálati autó használatának ellenőrzése. A megvalósítás 

folyamatos 

tagintézmény 

igazgató 

 

1.14 Az intézkedési terv megvalósítása az éves intézményi önértékelés eredményei alapján  

Fejleszthető területek Megvalósított 

intézkedések   

Az intézkedések észlelhető 

eredményei 

I. A szakterületenkénti 

eredményesség mérésének 

finomítása. 

Az eredményesség 

mérésre alkalmas mérési 

rendszer 

hatékonyságának 

növelése. 

Emelkedett az intézményi 

visszajelzések száma. 

III. A mérési mutatók 

elemzése, értékelése. A 

kapott eredmények alapján a 

mérési, értékelési folyamatok 

fejlesztése, szinten tartása. 

A mérési mutatók 

elemzése, értékelése a 

kliens oldaláról. A kapott 

eredmények alapján 

Nőtt a kliensektől és partnerektől 

kapott visszajelzések száma.  
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mérési, értékelési 

folyamatok fejlesztése. 

V. Az intézmény fokozottabb 

jelenléte a különböző 

társadalmi, szakmai 

szervezetek munkájában és a 

helyi közéletben. 

Az intézmény 

fokozottabb jelenléte a 

különböző társadalmi, 

szakmai szervezetek 

munkájában és a helyi 

közéletben. Városi 

ünnepségek, 

rendezvények látogatása. 

Több ünnepségen és 

rendezvényen megjelentek a 

Tagintézményünk dolgozói. 

VI. Szakalkalmazotti létszám 

bővítése. 

Kapcsolatrendszerünk 

felhasználásával és a 

Fenntartó által 

meghírdetett álláshelyek 

biztosításával.  

Kiégés megelőző 

prevenció. 

A Fenntartó meghírdette az 

álláshelyeket, melyre egy 

gyógypedagógus felvétele 

megtörtént. A távozó 

szakemberek helyére 

megbízással 1 fő felvétele 

megtörtént. 

Sikeres foglalkozások, 

programok. 

 

1.15 A tagintézmény eredményesség-mérésének eredményei  
Tiszafüred korai fejlesztés: 5 fő. Ebből -0 %; +100 % A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 0 5 0 0 

% 0 0 100 0 0 

 

Tiszafüred logopédia: 75 fő. Ebből -2,66 %; +97,34 % A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 2 12 42 19 

% 0 2,66 16 56 25,3 

 

Tiszafüred nevelési tanácsadás: 158 fő. Ebből -3,16 %; +96,84% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 5 59 48 46 

% 0 3,16 37,34 30,37 29,11 

 

Tiszafüred szakértői bizottsági tevékenység: 13 db. Ebből -7,6 %; +92,3% A mért 

eredmények alapján intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem készült el Elkészült 

Fő 1 12 

% 7,6 92,30 

 

*Szakemberhiány miatt a tagintézményben a gyógytestnevelés szünetel.   
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A tagintézményben a beavatkozások eredményességének mérése igazolja, hogy a paraméterek 

teljesültek, intézkedési terv készítésére szükség nincs.  

 

1.16 A tagintézmény partneri elégedettség-mérésének eredményei 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozása terén végzett szülői elégedettség: 

5/5 szülő végzett értékelést. Az átlagos értéke: 3,96. Legalacsonyabb érték: 3,80. Legmagasabb 

érték 4,00. Intézkedési beavatkozást nem igényel ez a terület. Gyógypedagógiai tanácsadásban, 

korai fejlesztés és gondozásban résztvevő gyermekek ágazatközi szakmai együttműködéssel 

való elégedettség: 6/1 intézmény töltötte ki. A vélemény önmagában nem tekinthető 

reprezentatívnak, az eredmény pedig relevánsnak sem. A szolgáltatással való elégedettség 

átlagos értéke: 3,2. Legalacsonyabb érték: 2,00. Legmagasabb érték: 4. Évközben váratlanul a 

korai fejlesztés terén szakemberváltás történt, az új megbízásban dolgozó szakember kevesebb 

kapcsolatot tudott még kiépíteni az ágazatközi szakemberekkel. Tagintézményünk állandóan 

szakember hiányban küzd, főleg a korai fejlesztés terén. Intézkedési beavatkozást igényel ez a 

terület.  

Logopédiai ellátás terén végzett szülői elégedettség: 74/69 szülő töltötte ki. Az átlagos értéke: 

3,91. Legalacsonyabb érték: 3,81. A legmagasabb érték: 3,94. Intézkedési beavatkozást nem 

igényel ez a terület. Logopédiai ellátás terén végzett intézményi elégedettség: 5/5 intézmény 

töltötte ki. Az átlagos értéke: 3,88. Legalacsonyabb 3,80. Legmagasabb 4,00 érték. Intézkedési 

beavatkozást nem igényel a terület.  

Nevelési tanácsadás terén végzett tanulói elégedettség: 6/5 tanuló töltötte ki. Az átlagos értéke: 

3,88. Legalacsonyabb érték: 3,80. Legmagasabb érték: 4,00. Intézkedési beavatkozást nem 

igényel ez a terület. Nevelési tanácsadás tevékenység terén végzett szülői elégedettség: 63 szülő 

töltötte ki. A szolgáltatással való elégedettségük átlagos értéke: 3,93. Legalacsonyabb érték: 

3,89 – más szakemberekkel történő konzultáció. Legmagasabb érték: 3,97 – a szakember 

elérhetősége. Intézkedési beavatkozást nem igényel ez a terület. Nevelési tanácsadás 

tevékenység terén végzett intézményi elégedettség: 21/16 intézmény töltötte ki. Az átlagos 

értéke: 3,93. A legalacsonyabb érték 3,75. A legmagasabb 4,00.  Intézkedési beavatkozást nem 

igényel ez a terület. 

 

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei korai fejlesztés terén 
Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel 

és 

kapcsolattartás 

Partnerközpontú 

szemlélet 

Gyermekközpontúság Problémakezelés 

(szociális 

érzékenység, 

segítőkészség) és 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, 

szakszerű, hasznos) 

Adott gyermek 

szakszolgálati 

ellátásával kapcsolatos 

tájékoztatás 

4,00 2,00 4,00 3,00 3,00 
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Intézkedési terv készítése szükséges három területre vonatkozóan, mivel a 2.00 és 3.00 

pontértékek alacsony elégedettséget mutatnak. 

 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei korai fejlesztés terén  
Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátására 

vonatkozóan 

részletes és érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

A szakszolgálat 

felszereltsége és 

komfortja megfelel 

az igényeinknek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai szükség 

esetén más 

szakemberekkel 

konzultálnak, 

segítséget kérnek 

gyermekem 

érdekében. 

A szakember 

szülőkkel való 

kommunikációja 

érthető, 

együttműködésre 

való törekvés 

jellemzi. 

A fejlesztő 

szakember 

értékelése, 

visszajelzései 

rendszeresek, 

aktuálisak és 

segítők. 

3,80 4,00 4,00 4,00 4,00 

 
 

4,00

2,00

4,00

3,00 3,00

Elérhetőség, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet

Gyermekközpontúság

Problémakezelés (szociális érzékenység, segítőkészség) és szakmai segítségnyújtás (aktuális, szakszerű,

hasznos)

Adott gyermek szakszolgálati ellátásával kapcsolatos tájékoztatás

3,80
4,00 4,00 4,00 4,00

Gyermekem szakszolgálati ellátására vonatkozóan részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

A szakszolgálat felszereltsége és komfortja megfelel az igényeinknek.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel konzultálnak, segítséget kérnek

gyermekem érdekében.

A szakember szülőkkel való kommunikációja érthető, együttműködésre való törekvés jellemzi.

A fejlesztő szakember értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak és segítők.
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Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 
A szakszolgálat 

szakembereine

k szemlélete, 

tevékenységei 

gyermekközpo

ntúak. 

A 

foglalkozások 

hozzájárulnak 

a gyermek 

fejlődéséhez. 

A gyermekek 

szívesen 

vesznek részt 

a 

foglalkozáson

. 

Intézményün

k megfelelő 

útmutatást 

kap a 

szakembertől 

a gyermek 

problémájána

k 

A szakember 

törekszik a 

szülőkkel 

való 

együttműköd

ésre. 

A szakember 

igény esetén 

elérhető, 

kérdésekre 

válaszol, 

segít. 

Megfelelő a 

tájékoztatás a 

szakszolgálat 

által nyújtott 

szolgáltatások

ról. 

4,00 4,00 3,80 3,80 3,80 3,80 4,00 

 
 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 
Megfelelő 

tájékoztatást kaptam 

a logopédiai 

szolgáltatásokról. 

Tájékoztatást 

kaptam a 

gyermekem részére 

nyújtott logopédiai 

ellátásról. 

A szakember igény 

esetén elérhető, 

kérdéseimre 

válaszol, segít. 

A foglalkozások 

hozzájárulnak a 

gyermekem 

fejlődéséhez. 

Megfelelő segítséget 

kapok 

gyermekemmel való 

otthoni 

gyakorláshoz. 

3,94 3,94 3,87 3,91 3,81 

 
 

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 

4,00 4,00
3,80 3,80 3,80 3,80

4,00

A szakszolgálat szakembereinek szemlélete, tevékenységei gyermekközpontúak.

A foglalkozások hozzájárulnak a gyermek fejlődéséhez.

A gyermekek szívesen vesznek részt a foglalkozáson.

Intézményünk megfelelő útmutatást kap a szakembertől a gyermek problémájának

A szakember törekszik a szülőkkel való együttműködésre.

A szakember igény esetén elérhető, kérdésekre válaszol, segít.

Megfelelő a tájékoztatás a szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról.

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

Megfelelő

tájékoztatást

kaptam a

logopédiai

szolgáltatásokról.

Tájékoztatást

kaptam a

gyermekem

részére nyújtott

logopédiai

ellátásról.

A szakember

igény esetén

elérhető,

kérdéseimre

válaszol, segít.

A foglalkozások

hozzájárulnak a

gyermekem

fejlődéséhez.

Megfelelő

segítséget kapok

gyermekemmel

való otthoni

gyakorláshoz.

3,94 3,94 3,87 3,91
3,81
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Mennyire elégedettek 

az adott szakszolgálati 

tagintézményben 

végzett nevelési 

tanácsadás 

szakterülettel 

kapcsolatos 

tájékoztatással, 

információáramlással? 

Mennyire ítélik 

hasznosnak a 

nevelési 

tanácsadásban 

részesült 

gyermekek 

fejlődése 

szempontjából a 

kapott segítséget? 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire 

elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó 

kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire elégedettek 

a nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Gyermekközpontúság 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire 

elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Problémakezelés, 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, gyors, 

hasznos, innovatív) 

3,94 3,75 4,00 4,00 3,94 

 
 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén  
Gyermekem szakszolgálati 

ellátásáról megfelelően 

részletes és érthető 

tájékoztatást kaptam. 

Gyermekem fejlődése 

szempontjából hasznosnak 

bizonyult a kapott 

segítség. 

A pedagógiai 

szakszolgálat munkatársai 

szükség esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, 

gyermekorvos, 

családgondozó, 

gyermekpszichiáter stb.) 

konzultálnak, segítséget 

kérnek gyermekem 

érdekében. 

A szakember igény esetén 

elérhető, kérdéseimre 

válaszol, problémáimat 

meg lehet vele beszélni. 

3,95 3,90 3,89 3,97 

3,94
3,75

4,00 4,00 3,94

Mennyire elégedettek az adott szakszolgálati tagintézményben végzett nevelési tanácsadás szakterülettel

kapcsolatos tájékoztatással, információáramlással?

Mennyire ítélik hasznosnak a nevelési tanácsadásban részesült gyermekek fejlődése szempontjából a kapott

segítséget?

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó

kollégákkal kapcsolatosan az alábbiak terén: Elérhetőség, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó

kollégákkal kapcsolatosan az alábbiak terén: Gyermekközpontúság
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A tanulók elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén  

A szakember 

bizalmas, nyugodt, 

kölcsönös 

elfogadáson alapuló 

légkört alakított ki. 

A szakember 

igyekezett felkelteni 

és fenntartani az 

érdeklődésemet. 

A foglalkozások 

során a 

visszajelzések 

egyértelműek, 

érthetők voltak. 

A foglalkozásokon a 

problémámnak, 

helyzetemnek 

megfelelő 

segítségnyújtást 

kaptam. 

A foglalkozások 

segítettek abban, 

hogy a mindennapi 

élethelyzetekben 

képes legyek tovább 

fejlődni. 

3,80 3,80 3,80 4,00 4,00 

 
 

1.17 A „Korai Fejlesztés Évének” megvalósult programjai   

Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja, 

résztvevők száma 

Felelőse(i) 

1. Korai ágazatközi 

kerekasztal 

megbeszélés (online) 

2021.12.07. védőnők, bölcsödei 

gondozók, GYEJÓ 

szakemberek, 

szakalkalmazottak 

8 fő 

Tóth Judit 

3,95 3,90 3,89 3,97

Gyermekem szakszolgálati ellátásáról megfelelően részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

Gyermekem fejlődése szempontjából hasznosnak bizonyult a kapott segítség.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel (pedagógus, óvónő,

gyermekorvos, családgondozó, gyermekpszichiáter stb.) konzultálnak, segítséget kérnek gyermekem

érdekében.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

A szakember

bizalmas,

nyugodt,

kölcsönös

elfogadáson

alapuló légkört

alakított ki.

A szakember

igyekezett

felkelteni és

fenntartani az

érdeklődésemet.

A foglalkozások

során a

visszajelzések

egyértelműek,

érthetők voltak.

A

foglalkozásokon a

problémámnak,

helyzetemnek

megfelelő

segítségnyújtást

kaptam.

A foglalkozások

segítettek abban,

hogy a

mindennapi

élethelyzetekben

képes legyek

tovább fejlődni.

3,80 3,80 3,80
4,00 4,00
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2. Korai fejlesztésben 

lévő gyerekek, 

szüleik megsegítése a 

szakszolgálatnálEFO

P-3.1.6 pályázati 

program 

továbbvitele. Segítő 

kezek módszertani 

segédlet alapján. 

2022.02.15 és 

02.22. 

szülők, gyámok 

7 fő 

Mályiné Koór 

Cecília, 

Rédainé 

Kisnémet 

Nóra 

3. „Beszéljünk közös 

nyelvet!” ágazatközi 

regionális 

konferencia - 

autizmus témakörben 

2022.05.30. védőnők, bölcsődei 

gondozók, GYEJÓ 

szakemberek, gyámok, 

korai fejlesztésben 

dolgozó szakemberek 

tagintézmény 

igazgató 

 

1.18 Együttműködés Évének megvalósult programjai  

Ssz Program 

időpontja 

Az együttműködési 

program területe, témája 

Fogadott 

tagintézmény 

A program 

eredménye 

1. 2022.05.06. A DSZIT terápia alkalmazási 

lehetőségei a korai 

fejlesztésben, esetbemutatás 

„A korai Fejlesztés Éve” 

keretében a Jászberényi 

Tagintézményben.  

Tiszafüredi 

Tagintézmény 

A korai fejlesztés 

lehetőségeinek 

megismerése a 

tagintézményben. 

2.  A Tiszafüredi Tagintézmény 

tervezett programja 

meghiúsult, a korai ellátásban 

dolgozó szakember távozása 

miatt. 

  

 

1.19 A tagintézmény környezetvédelmi, környezettudatosságot, fenntarthatóságot célzó, a 

tanév során megvalósított intézkedései  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Intézkedés 

felelőse 

1. Energiatakarékosság Energiahasználat 

csökkentése 

Kevesebb 

energiafogyasztás 

tagintézmény-

igazgató és 

minden 

szakember 

2. Műanyag 

felhasználás 

csökkentése 

Újrahasznosított 

eszközök 

használatának 

növelése 

Műanyag hulladék 

mennyisége 

csökkent 

Minden 

szakember 

3. Elektronikus 

dokumentáció  

Eszközhasználat 

gazdaságossága 

Csökkent a papír 

használat és a toner 

használata. 

Fénymásoló, toner 

élettartamának 

növekedése. 

tagintézmény 

igazgató és 

szakszolgálati 

titkár 
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4. Környezetbarát 

útszóró só 

használata 

Környezetkárosító 

anyagok csökkentése 

Környezet 

megóvása 

takarító 

5. Veszélyes 

hulladékok 

megfelelő kezelése 

Környezetszennyezés 

megelőzése 

 

Környezetvédelem munka, tűz- és 

balesetvédelmi 

képviselő 

alkalmazottak 

 

1.20 A tagintézmény munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatai a tanév során  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Munkavédelmi 

felelős 

Igazgató/ 

helyettes 

1. Munkaköri 

alkalmassági 

vizsgálatok 

új és visszatérő 

főállású 

kollégák orvosi 

vizsgálata  

betegségek 

kiszűrése, 

megelőzése 

Madarászné Kis 

Tünde 

tagintéz-

mény 

igazgató  

2. Tűz és 

munkavédelmi 

oktatáson való 

részvétel 

tűz és 

munkabelesetek 

megelőzése 

 

biztonságos 

munkavégzéshez 

szükséges 

ismeretek, 

szabályok 

megismerése, 

munkaeszközök 

használatának 

ismerete 

Madarászné Kis 

Tünde 

tagintéz-

mény 

igazgató  

3. Veszélyes 

hulladék kezelése 

A dolgozók, 

kliensek 

egészségének 

és a környezet 

védelme  

Egészséges és 

biztonságos 

munkakörnyezet 

kialakítása 

Kendreiné Kis 

Erzsébet  

tagintéz-

mény 

igazgató  

4. Tűzriadó  Menekülési 

útvonal 

ismerete, 

szükséges 

teendők 

megismerése 

tűz esetén 

Veszélyhelyzet 

esetén a 

szükséges 

teendők ismerete 

Madarászné Kis 

Tünde 

tagintéz-

mény 

igazgató  

 

2 Egyéb: 

2.1 A tagintézmény belső kapcsolatai  

 Fenntartó, JNSZMPSZ Főigazgatóság, JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság, 

JNSZMPSZ tagintézményei 

 Szakmai munkaközösségek tagjaival való együttműködés. 

 Belső tudásmegosztás: Tanfolyamokon, konferencián résztvevő kollégák megosztják 

tapasztalataikat.  

 Vezetői értekezletek havonta egy alkalommal. A vezetői értekezleteket követően a 

munkatársak tájékoztatása havonta egy alkalommal. 

 A tagintézmény dolgozói számára a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való hozzáférés biztosítása.  

2.2 A tagintézmény külső kapcsolatai  
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 A tagintézmény külső kapcsolatainak megszervezéséért a tagintézmény-igazgató és 

helyettese a felelős. Minden dolgozó köteles a külső munkakapcsolatok során feladatát 

maximális szakmaisággal és intenzitással úgy végezni, hogy az minden esetben a 

gyermekek/tanulók érdekeit szolgálja, és ezzel az intézmény szakmai hírnevének 

növekedését segítse elő. 

 A tagintézmény szoros kapcsolatot tart fenn a Szolnoki Tankerülettel, Karcagi 

Tankerülettel, a Tiszafüredi járás közoktatási intézményeivel, önkormányzati és egyházi 

óvodákkal, iskolákkal. 

 További fontos partnerintézményeink: a szociális intézmények, valamint a gyámhatósági 

és gyermekjóléti, családsegítő, gyermekvédelmi szolgálat szakemberei. Kapcsolatot 

tartunk fenn az egészségügyi intézményekkel, gyermek pszichológiai, pszichiátriai 

szakrendeléssel, gyermek ideggondozóval, valamint különböző szakrendelőkkel, 

gyermekorvosi és védőnői hálózattal, a Járási Hivatalokkal és a lakóhely szerinti 

jegyzőkkel.  

 Szülőkkel történő kapcsolattartás (fogadó óra, igény esetén szülői értekezlet, nyílt órák, 

szülő klub, tanácsadás) 

 

2.3 A tagintézmény egyéb, a tanév során megvalósított szakmai feladatai  

Tagintézményünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek foglalkozásán, az alábbi beosztás szerint: 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag 

 

Nevelési tanácsadás Dombrádi Annamária Szabóné Bukta Henrietta 

Éva 

Logopédia Mályné Koór Cecília 
 

Szakértői bizottsági tevékenység Rédainé Kisnémet Nóra Krómi Zoltánné 

Korai fejlesztés Tóth Judit 
 

Tehetséggondozás  Krómi Zoltánné 
 

IÖM Szabóné Bukta Henrietta 

Éva 

 

          

2.4 Tagintézményi saját innovációk  

- „EFOP-VEKOP-1.9.5 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” projekt. 

Az ellátási területünkhöz tartozó gyermekorvosok, védőnők, bölcsödék és óvodák a 

pályázat keretében elkészül kiadványokat kaptak, mely ismerteti a korai ellátás 

fontosságát és lehetőségeit. 

- Kiégés elleni prevenciós program a tagintézmény szakemberei számára. 

- Nyári képességfejlesztő tábor 

 

2.5 Tagintézményi eseménynaptár 

Ssz

. 

Tevékenység, program 

megnevezése 

Határidő* Résztvevők célcsoportja és 

létszáma 

1. Tanévnyitó értekezlet Szolnok Megvalósult  szakszolgálati dolgozók – 9 fő 

2. Gyakornoki minősítő eljárás Megvalósult pszichológus, intézményi 

delegált - 2 fő 

3. I. műhelyfoglalkozás Megvalósult  szakalkalmazottak, 

szakszolgálati titkár – 7 fő 

4. Intézményi tanfelügyelet Nem valósult 

meg 

- 
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5. II. műhelyfoglalkozás Megvalósult  pedagógusok – 7 fő 

6. Korai ágazatközi kerekasztal 

beszélgetés  

Megvalósult  védőnők, bölcsödei gondozók, 

GYEJÓ szakemberek, 

szakalkalmazottak 

8 fő 

7. Évértékelés, karácsonyi ebéd Megvalósult  szakszolgálati dolgozók – 9 fő 

8. Félévi értekezlet Megvalósult  szakszolgálati dolgozók – 9 fő 

9. Korai fejlesztésben lévő 

gyerekek szüleinek megsegítése 

a Pedagógiai Szakszolgálatnál 

Megvalósult  szülők, gyámok, 

gyógypedagódusok – 6 fő  

10. Pedagógus (pszichológus) 

önértékelés 

Megvalósult  2 fő 

11. III. műhelyfoglalkozás Megvalósult  szülők, pszichológusok - 8 fő 

12. Pedagógus (logopédus) 

önértékelés 

Megvalósult  2 fő 

13. A Megyei Szakértői Bizottsággal 

közös szakmai megbeszélés 

Megvalósult  szakértői bizottságban részt 

vevő szakemberek - 6 fő 

14. IV. műhelyfoglalkozás Megvalósult  pedagógusok, logopédus - 9 fő  

15. „Együttműködés és Korai 

fejlesztés éve” jegyében 

szervezett konferencia 

Jászberényben 

Megvalósult  szakalkalmazottak – 4 fő 

16. Csapatépítéssel egybekötött 

szakmai nap 

Megvalósult  szakszolgálati dolgozók – 8 fő  

 

17. V. műhelyfoglalkozás Megvalósult 

 

pedagógusok – 9 fő 

18. „Beszéljünk közös nyelvet” 

Beszéljünk az autizmusról! 

Karcagi regionális konferencia 

Megvalósult 

 

szakemberek, szülők, 

szakszolgálati dolgozók – 5 fő 

19. Tehetségverseny Nem valósult 

meg 

- 

20. Tagintézményi tanévértékelő 

értekezlet,  

Pedagógus napi ebéd 

Megvalósult  szakszolgálati dolgozók – 8 fő 

21. Nyári képességfejlesztő és 

pszichológiai tábor 

Megvalósult 

 

gyermekek - 7 fő 

 

2.6 A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai 

Félévkor 

- Óraszámok megvalósítása és a hiányok pótlása egységes formanyomtatványainak 

ellenőrzése: Az óraszám összesítő táblák vezetése igényes, precíz, naprakész. A 

hónapzárásakor a vezető az óraszám összesítő táblázathoz újratervezést készített a mínusz 

órák pótlására. A rátervezés helyes, a pótlások megtörténtek. 

- A szakértői vélemények formai és tartalmi ellenőrzése: Az átnézett dokumentáció 

vezetése pontos, precíz. Formai szempontból az egységesen kialakított külalaknak 

megfelelő, tartalmilag a szakmai igényeséget tükrözi.  

- A szakmai dokumentáció online ellenőrzése bekért dokumentumok, valamint az INYR 

adminisztráció alapján: A szakfeladatok ellátása pontosan és rendszeresen dokumentált, 

az INYR egyéni és csoportos ellátásai napra készek, szakmailag igényesek. A 
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vizsgálatokat a szakemberek adminisztráltás, a csatolmányokat feltöltötték. Korrekcióra 

nincs szükség. 

Év végén 

- A járási szintű szakértői tevékenységek jogszabályok szerinti adminisztrációja (kizárólag 

formai követelmény alapján): A vizsgálatokat a szakemberek adminisztrálták, a 

csatolmányokat feltöltötték. A vizsgálat eredményeit rögzítik. Az adminisztráció precíz, 

pontos, teljes körű. 

- Óraszámok megvalósítása és a hiányok pótlása egységes formanyomtatványainak 

ellenőrzése. Beavatkozás intézkedési tervei: A tagintézmény vezetője a tervezési, 

szervezési és megvalósítás-ellenőrzési feladatának eleget tett, munkatársai szintén. A 

tagintézményben tapasztalt működési és ellenőrzési gyakorlat kiváló. Korrekciós 

javaslat: az összesítő táblázatot a szakembernek és a vezetőnek alá kell írnia, a 

dokumentumot keltezni kell és a tagintézmény körbélyegzőjével ellátni. 

- A szakmai dokumentáció online ellenőrzése bekért dokumentumok, valamint az INYR 

adminisztráció alapján: A szakmai dokumentáció online ellenőrzése bekért 

dokumentumok, valamint az INYR adminisztráció alapján: A szakterületek ellátásai, a 

szakemberek tevékenységei rendszeresen dokumentáltak, a szakmai dokumentáció az 

INYR –szabályzatnak megfelelő, naprakész, korrekt, precíz. Korrekciós javaslat: a 

csoportos ellátások esetén is szükséges legalább egy tevékenység felvitele az egyéni 

ellátási lapon.  

- A jegyzőkönyvek formai és tartalmi követelményeknek való megfelelése; a szakmai 

program beszámolók határidőre és formai követelményeknek megfelelő módon történő 

elkészítése; a vezetői belső ellenőrzések mennyisége és minősége: A vezető a 

dokumentációs kötelezettségének a félév során kimagaslóan eleget tett, minden vizsgált 

területen. 

- A szakértői vélemények formai és tartalmi ellenőrzése, az új paraméterek szerinti 

elkészítés, a vizsgálati dokumentáció és a határidők betartásának ellenőrzése: a szakértői 

vélemények elkészítése átlátható, jól követhető, a szakmai protokollnak és a formai 

követelményeknek megfelelő. 

 

III. 

 

3 Szakterületi beszámoló  

 

3.1 Korai fejlesztés 

Korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 11 fő 

Tanácsadásba vont: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás 3 fő 

Lemorzsolódott: 2 fő  

 

Sikerek a korai fejlesztés terén 

A korai fejlesztésre jogosult gyermekeket teljes létszámban ellátjuk, kevés a várólistás 

gyermek. A kliense fejlődése látható és nyomon követhető. A korai fejlesztő foglakozásokon a 

megjelenés döntő többségben rendszeres és folyamatos, lemorzsolódás ezen a területen nem 

jellemző. A szülők partnerként működnek, több esetben részt vesznek gyermekeikkel a 

foglalkozásokon. A távozó gyógypedagógusok helyére sikerült év közben új szakembert 

bevonni. 

Nehézségek a korai fejlesztés terén:  
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Betegségek esetén a kieső órákat nehéz pótolni. A második félévben 2 szakember távozása 

miatt a fejlesztő órák beosztása több alkalommal órarend módosítással és szakember váltással 

járt.  

 

3.2 Logopédiai ellátás 

Logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 81 fő 

Tanácsadásba vont: 4 fő 

Ellátatlan, várólistás 4 fő  

Lemorzsolódott: 1 fő 

 

Sikerek a logopédiai ellátás terén 

A foglalkozások jó hangulatúak, a gyerekek szívesen végezi a gyakorlatokat, feladatokat, 

szeretnek „logopédiára” járni. Minden gyermeknél több-kevesebb fejlődés tapasztalható. Jó 

munkakapcsolat alakult ki az óvodapedagógusokkal és az érdeklődő szülőkkel. Az 

intézményekben megfelelő helyet biztosítanak a logopédiai ellátás számára.  

Nehézségek a logopédiai ellátás terén: 

Szakember hiány miatt magas létszámú (átlagosan 4 fő) csoportok. A szülők egyrésze nem 

partner az együttműködésben. Tanév közben távozott az egyetlen főállású logopédusunk. Csak 

a tanköteleskorú óvodások terápiáját tudjuk biztosítani. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 193 fő, 

Tanácsadásba vont: 10 fő 

Ellátatlan, várólistás 12 fő 

Lemorzsolódott: 25 fő 

Ebből pszichológiai gondozás:111 fő, lemorzsolódott:16 fő 

Ebből gyógypedagógiai ellátás: 10 fő, lemorzsolódott: 2 fő 

Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 94 fő, lemorzsolódott: 7 fő 

 

Sikerek a nevelési tanácsadás terén 

Az egyéni és csoportos foglalkozásokat a kliensek rendszeresen látogatják, szívesen vesznek 

részt rajta. Az intézményekben jó szakmai kapcsolatot, hatékony együttműködést sikerült 

kialakítani mind az intézmény vezetőkkel, mind az óvodapedagógusokkal, pedagógusokkal. A 

belső team munka eredményes a többi területen ellátásban lévő gyermekekkel kapcsolatban. 

Több kliens esetében sikerül jelentős állapot változást elérni, illetve tünetmentesen lezárni a 

megsegítést. 

Nehézségek a nevelési tanácsadás terén: 

Személyi változások miatt órarend többszöri újratervezése annak érdekében, hogy lehetőleg 

minden kliens számára biztosítani tudjuk az ellátást. A feladat átcsoportosítások miatt 

pszichológiai várólistánk kis mértékben csökkent. Emelkedett a pszichés megsegítést igénylők 

száma. A csoportos ellátásoknál a külső helyszíneken nehezebb a szülőkkel történő személyes 

kapcsolat fenntartására. Nehézséget okoz olyan időpont egyeztetése a szülőkkel, amikor 

rendszeresen el tudják hozni a gyermekeiket a benti foglalkozásokra.  

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás: 0 fő 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 25 fő 

Ellátatlan, várólistás: 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 
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Tehetségkoordinációba vont intézmény: 4, pedagógus: 11 fő, tehetségkoordinációs 

konzultációk száma: 46 

 

Sikerek a tehetség-azonosítás, - gondozás és –koordináció terén 

A tehetségszűrést igénylő intézmény vezetőinek és a szűrésben résztvevő tanulók 

osztályfőnökeinek rugalmas, támogató hozzáállása a szűrés megszervezéséhez és 

kivitelezéséhez. A szűrések eredményei által a tanulókról alkotott kép nagy részben megegyező 

a pedagógusok tapasztalataival. A pedagógusok, valamint a szülők és gyerekek is örömmel 

fogadják a lehetőséget. A tanév során 5 önismereti csoportot sikerült megszervezni, 

amelyeknek pozitív fogadtatása volt. 

Nehézségek a tehetség-azonosítás, - gondozás és –koordináció terén:  

A szűrés eredményéről való tájékoztatás során nehézséget jelentett a szülők elérése. Az online 

kitölthető tesztek alkalmazása nem minden intézményben megoldott (internet szolgáltatói 

nehézség). 

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma: 179, ebből aktuális állapot: 75, felülvizsgálat: 78 várólistás: 5, nem jelent 

meg: 0 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 22 

Fellebbezések száma a tanév során: 1  

 

Sikerek a szakértői bizottsági tevékenység terén 

A megyei szakértői bizottsághoz SNI gyanúval küldött esetek megalapozottak voltak, a 

gyermekek/tanulók megkapták az általunk vélt diagnózist.  A szakemberek közötti szakmai 

konzultáció, team munka hatékony, segíti a kliensek érdekeit szolgáló szakmai döntés 

meghozatalát. Minden korosztály számára rendelkezünk pszichológiai tesztekkel. A 

megjelenési arány jó, a többség időben jelez, ha nem tud megjelenni, így van lehetőség a kieső 

vizsgálat pótlására. 

Nehézségek a szakértői tevékenység terén 

Az intézmények többszöri tájékoztatása ellenére gyakori a nem megfelelően kitöltött, illetve a 

hiánypótlásra visszaküldött vizsgálati kérelem. Az egy intézményből egyszerre érkező több 

vizsgálati kérelem, a kevés szakember miatt megnehezíti a törvény által előírt vizsgálati behívás 

határidőinek betartását. Nő az összetett, nehéz esetek száma, ahol az SNI gyanúja is felmerül. 

Megnőtt az alapvizsgálatok száma, ami megnehezítette az előzetes tervezést. Tanév közben 

szakemberek távozása miatt a megyében működő járási tagintézmények segítségét kellett kérni 

a vizsgálatok elvégzéséhez. A megnövekedett vizsgálatok miatt feladat átcsoportosításra volt 

szükség, ami több szakembert érintett. A kiegészítő logopédiai vizsgálatok miatt a főállású 

logopédus leterheltsége nőtt.  

Több olyan felterjesztés érkezett, ahol nem a szakértői vizsgálat jelentené a probléma 

megoldását, hanem pl. a nevelési tanácsadás keretében végzett pszichológiai megsegítés. 

 

3.6 A 2021/2022. tanév összesítő adatai: kontaktban történő ellátás 

 

 Szakszolgálati terület 

1. 

Kontaktban 

ellátottak létszám 

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült  

(fő) 

3. 

 

Összes ellátott 

Korai fejlesztés 11 1 11 

Logopédia ellátás 81 0 81 

Nevelési tanácsadás 193 3 193 

Tehetséggondozás 25 0 25 
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 SZB vizsgálatok száma 182 fő, szakértői vélemények száma, ebből:  
IÉV* Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül, 

állapot változás 

miatt 

kezdeménye-zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgá

lat 

 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

 

 

 

Összesen 

Fő 22 75 27 2 77 3 179 

*IÉV= OH által kirendelt szakértői vizsgálat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Egyéb tevékenységek: 

4.1 Tagintézményi programok az EFOP 3.1.6 fenntartására  

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpont-

ja 

Rendezvény 

célcsoportja 

Megva 

lósítók 

Részt-

ve 

vők  

száma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. Pedagógusok 

Burnout 

prevenciója - 

EFOP-3.1.6 

pályázati 

program 

továbbvitele 

2021. 

11.02. 

szakszolgálat

i dolgozók 

Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

Éva 

7 fő A kollégák 

figyelmének 

felhívása a 

kiégésre utaló 

jelekre, a 

megelőzés 

fontosságára, a 

személyes 

lehetőségek 

megismerése. 

2. Szülőfoglalk

ozás: 

Magatartási 

és 

beilleszkedés

2022. 

03.01. 

szülők Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

Éva 

Rédainé 

5 fő A rendezvény 

elérte a célját, 

elősegítette a 

szülőkkel való 

11

81

193

25

179

0 50 100 150 200 250
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 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 383 

 

 

i, viselkedési 

nehézségek.  

EFOP-3.1.6 

pályázati 

program 

továbbvitele 

Szülőnek 

lenni nehéz, 

és Tematika 

pedagógusok

nak szakmai 

kiadványok 

felhasználásá

val 

Kisnémet 

Nóra 

kapcsolat 

megerősítését. 

3. Pedagógusok 

részére: 

Hátrányos 

helyzetű 

gyerekek 

fonológia 

problémái. - 

EFOP-3.1.6 

pályázati 

program 

továbbvitele. 

Írott nyelvi 

zavarok 

megelőzése a 

fonológiai 

tudatosság 

fejlesztésével 

c. segédanyag 

felhasználásá

val. 

2022. 

04.27. 

óvodapedagó

gusok, 

pedagógusok 

Mályiné 

Koór 

Cecília 

8 fő A rendezvény 

elérte kitűzött 

célját, felhívtuk a 

pedagógusok 

figyelmét a nyelv- 

és beszédfejlődési 

zavar 

veszélyeztetettség 

korai 

életszakaszban 

történő 

felismerésének 

jelentőségére. 

Konkrét 

megoldási módok, 

információk 

átadása. 

4. Pedagógusok 

részére: 

Hátrányos 

helyzetű 

gyerekek/tan

ulók 

tehetségének 

felismerése. 

EFOP-3.1.6 

pályázati 

program 

továbbvitele. 

2022. 

05.24. 

pedagógusok Krómi 

Zoltánné 

Dombrádi 

annamária 

9 fő Pedagógusok  

szakmai műhelye  

keretében a  

pedagógusok  

figyelmének  

felhívása a  

tehetségre felhívó  

jelekre. A  

pedagógusokat  

képessé tenni  

arra, hogy a  

tanulók  

viselkedéséből  

ismereteik alapján  

kiszűrjék a  

tehetségígérteket. 
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5. Nyári 

képességfejle

sztő tábor 

2022. 

08.09. – 

2022. 

08.12. 

nevelési 

tanácsadás 

keretében 

ellátott 

gyermekek 

Krómi 

Zoltánné 

Rádainé 

Kisnémet 

Nóra 

9 fő A program sikeres 

volt. 

 

4.2 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2021/2022. tanévben 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. EFOP pályázat: 

Kezdettől fogva 

kezedet fogva. EFI 

Iroda keretében 

Előadástartás - 

Tiszagyenda 

2021. 

09.18. 

Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

Éva 

A lelki egészség megőrzése a 

Covid járvány ideje alatt. 

Pszichológiai tanácsok, 

felvilágosítás a rendezvényen 

résztvevőknek.  

2. JNSZMPSZ 

Jászberényi 

Tagintézmény új 

épületének átadása 

2021. 

10.12. 

Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

Éva 

Kapcsolattartás 

tagintézményekkel 

3. EFOP pályázat: 

Kezdettől fogva 

kezedet fogva. EFI 

Iroda keretében 

Előadástartás  - 

Kunhegyes 

2021. 

10.16. 

Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

Éva 

A lelki egészség megőrzése a 

Covid járvány ideje alatt. 

Pszichológiai tanácsok, 

felvilágosítás a rendezvényen 

résztvevőknek. 

4. EFI Iroda keretében 

szervezett Szülőklub: 

Előadástartás – Szent  

Imre Katolikus 

Általános Iskola 

2021. 

10.21. 

Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

Éva 

A gyermekek mentális 

egészségének megőrzése a 

pandémia idején. Tanácsok 

szülőknek.  

5. Október 23-i Városi 

ünnepség 

2021. 

10.23. 

Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

Éva 

Szakszolgálat hivatalos 

képviselete 

6. GYEJÓ ágazatközi 

megbeszélés 

2021. 

11.09. 

11.17. 

2022. 

02.21. 

Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

Éva 

Ágazatközi kapcsolattartás, 

információk megosztása 

7. A Kultúra Napja – 

Városi Rendezvény 

2022. 

01.22. 

Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

Éva 

Szakszolgálat hivatalos 

képviselete. A városi 

rendezvényeken való részvétel 

elősegíti a tagintézményi 

kapcsolatokat. 

8 Védőnői 

Munkaértekezlet - 

Karcag 

2022. 

06.01. 

Szabóné 

Bukta 

Ágazatközi kapcsolattartás, 

információk megosztása 
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Henrietta 

Éva 

9. POK- 

Tanévelőkészítő 

szakmai értekezlet – 

előadás tartás 

2021.  

08.26. 

Krómi 

Zoltánné 

Mályiné 

Koór 

Cecília 

A szakmaközi kapcsolatokat 

erősíti a rendezvény, valamint 

lehetőség nyílik a személyes 

találkozásra. 

10. GYEJÓ ágazatközi 

megbeszélés 

(Tiszaszőlős) 

2021. 

11.09. 

Krómi 

Zoltánné 

Ágazatközi kapcsolattartás, 

információk megosztása. 

11. II. Pozitív Pedagógia 

és Nevelés 

Konferencia 

2021. 

11.13. 

Krómi 

Zoltánné 

Tudásmegosztás, gyakorlati 

eszköztár bővülése. 

12. Matehetsz Online 

műhelyfoglalkozás 

2021. 

11.25. 

Krómi 

Zoltánné 

A tehetséggondozással 

kapcsolatos jó gyakorlatokat 

ismertük meg. 

13. NKP-Szakszolgálati 

tagozat Szakmai 

Konferencia 

2022. 

02.07. 

Krómi 

Zoltánné 

Ágazatközi kapcsolattartás, 

információk megosztása. 

14. NKP-Fejlesztő-, 

Konduktori és 

Gyógypedagógiai 

Tagozat Szakmai 

Konferencia 

2022. 

02.14. 

Krómi 

Zoltánné 

A korai fejlesztésben alkalmazható 

ismereteket ad. 

15. Tavaszi Pedagógiai 

Napok 

2022. 

04.05. 

Krómi 

Zoltánné 

Kapcsolatfejlesztés,  

tudásmegosztás. 

16. Online szakmai 

fórum a FMPSZ-tal 

közösen – az 

EFOP.3.1.6 pályázat 

tapasztalatai 

2022. 

03.17. 

Krómi 

Zoltánné 

Kapcsolatfejlesztés, 

tudásmegosztás. 

17. Város Napja – városi 

rendezvény 

2022. 

07.07. 

Szabóné 

Bukta 

Henrietta 

Éva Krómi 

Zoltánné 

Polgármesteri elismerés átvétele. 

A városi rendezvényeken való 

részvétel elősegíti a tagintézményi 

kapcsolatokat. 

18. Logopédiai 

Konferencia - 

Budapest 

2021. 

10.12. 

Mályiné 

Koór 

Cecília 

Logopédiai terápiákon 

hasznosítani az előadáson 

hallottakat. 

4.3 Tagintézmény továbbtanulói a 2021/2022. tanévben  
A tanévben nem vettünk részt továbbképzésen. 

 

4.4 A Tagintézményből a 2021/2022. tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 

Ssz A távozó szakember neve A távozó szakember szakja A távozás 

időpontja 

1. Tóth Judit tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakos gyógypedagógiai tanár 

2022.04.07. 

2. Mályiné Koór Cecília gyógypedagógus logopédia szakirányon 2022. 07. 01. 
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3. Gacsalné Zsoldos Ibolya 

(megbízással) 

gyógypedagógus-tanulásban és 

értelmileg akadályozottak pedagógiája 

szak 

2022.03.01. 

4. Dombrádi Annamária okleveles pszichológus 2022.08.31. 

 

Ssz Az újonnan fölvett 

szakember neve 

Az újonnan fölvett szakember szakja A fölvétel 

időpontja 

1. Miklós Andrea 

(vállalkozóival) 

gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak szakirányon és 

gyógypedagógus autizmus spektrum 

zavarok pedagógiája szakirányon 

2022.03.01. 

2. Marton Ibolya gyógypedagógus – hallássérültek 

pedagógiája szakos tanár 

2022.07.18. 

 

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

tagintézményben 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Dombrádi Annamária 2022.02.23. S 

2. Mályiné Koór Cecília 2022.03.02. S 

 

Ssz Minősítő 

vizsgán/eljárásban részt 

vevő szakember neve 

A minősítés 

időpontja 

Célfokozat S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Dombrádi Annamária 2022.09.21. PED. I. S 

 

4.6 A tagintézmény együttműködései 

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Család- és Gyermekjóléti Központ, 

Tiszafüred 

 

Folyamtatos konzultáció. Kölcsönös ágazatközi 

együttműködés. Szakmai fórumon, kerekasztal 

megbeszélések. Esetmegbeszélés. 

Tiszaszentimrei Református Szociális 

Szolgáltató Központ, Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Folyamtatos konzultáció. Kölcsönös ágazatközi 

együttműködés. Szakmai fórumon, kerekasztal 

megbeszélések. Esetmegbeszélés. 

Tiszafüredi Bölcsőde Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás. 

 

4.7 A tagintézmény 2021/2022. tanév sikerei és nehézségei 

Tagintézmény tanévi sikerei Tagintézmény tanévi nehézségei 

- dolgozói kollektíva rendkívüli 

munkabírása, igénye a minőségi 

munkavégzésre 

- kevés szakembergárda ellenére 

folyamatos ellátást biztosítunk több 

területen 

- a főigazgatóság belső ellenőrzések pozitív 

megállapításai 

- szakemberek hiánya: gyógytestnevelő 

tartós hiánya, logopédus és 

gyógypedagógus kevés.  

- „vírus helyzettel” járó nehézségek: 

órarendek újratervezése, hiányzó-beteg 

szakemberek pótlása, szülői-pedagógusi 

oltottságok kérdése, hozzánk érkező 

oltatlan szülők elhelyezése 

- szakemberek távozása tanév közben 
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- az elégedettségi és eredményesség 

mérések jó eredményei 

- Kunhegyesi Tagintézménynek 

pszichológusi segítség a szakértői 

vizsgálatokban kéthetente 4 órában 

- korai fejlesztés: munkaruhát kaptunk, 

használjuk is  

- TSMT terápia sikeres felhasználása 2 

területen is 

- szakemberek hivatali e-mail címei 

elkészültek, használjuk 

- minden kolléga rendelkezik laptoppal  

- sikeres Ped. I. minősítés (1 fő) és 

pedagógus önértékelés (2 fő) szép 

eredménnyel 

- EFOP-1.9.5-VEKOP-16 kora 

gyermekkori intervenció ágazatközi 

fejlesztése projekt sikeres lezárása 

- Burnout, a kiégés sikeres megelőzése a 

kollégák körében, amely szakmai 

innovációnk is egyben 

- főállású gyógypedagógus felvétele teljes 

állásban  

- a többletkötelezettség vállalás terhére 

szervezett programok, szakmai napok 

- OH által kirendelt iskolába lépéshez 

szükséges vizsgálatok sikeres 

lebonyolítása 

- megbízhatóan működő iktatóprogram 

hiánya 

- a nyári időszakban a fejlesztőszobák és 

- az irodák nagyon magas hőmérséklete 

 

 

4.8 A tagintézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

I. A stratégiai tervek aktuális elemei 

megjelennek az intézményi 

dokumentumokban. 

I. A szakterületenkénti eredményesség 

mérésének finomítása. 

 

III. Az intézmény a partnereivel törekszik 

a kölcsönös kapcsolattartás kiépítésére és 

az információcsere fenntartására. 

A pedagógusok magas szakmai-

pedagógiai felkészültséggel és 

elkötelezettséggel rendelkeznek. 

III. A mérési mutatók elemzése, értékelése. A 

kapott eredmények alapján a mérési, értékelési 

folyamatok fejlesztése, szinten tartása. 

IV. Az intézmény munkatársai számára 

biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való 

hozzáférés. 

 

IV. Nincs 

V. A külső stratégiai partnerekkel történő 

kapcsolatok rendszeres ápolása, 

folyamatos működtetése. 

V. Az intézmény fokozottabb jelenléte a 

különböző társadalmi, szakmai szervezetek 

munkájában és a helyi közéletben. 
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A tagintézmény partneri kapcsolatai a 

munkatervben meghatározott célokkal 

összehangoltak. 

VI. A pedagógusok végzettsége, 

szakképzettsége megfelel a nevelő-oktató 

munka feltételeinek és az intézmény 

deklarált céljainak. 

VI. Szakalkalmazotti létszám bővítése. 

 

4.9 A 2021/2022. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

Tagintézményünk a tanév során nem fogadott főiskolai hallgatót. 

 

  

 

VI.11 A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény  

Szabó Judit 

tagintézmény-igazgató 

 

 

Tagintézmény személyi feltételei a tanév elején 

Szak (kinevezett) Fő 

Gyógypedagógus 6 

Pszichológus 2 

Gyógytestnevelő 1 

Fejlesztőpedagógus 2 

Tehetség koordinátor 1 

Szakszolgálati titkár 1 

Kisegítő dolgozó 1 

  

Megjegyzés: A tehetségkoordinátor a Karcagi Tagintézményben és a Törökszentmiklósi 

Tagintézményben megosztva látja el a feladatait a kötelező óraszámában. 

 

Szak (részmunkaidős, óraadó) Fő 

Gyógytestnevelő 2 

 

Tagintézmény infrastrukturális helyzetének rövid ismertetése:  

A tanév folyamán az ellátási területünk, annak jellegzetességei, a Tagintézmény környezete, valamint 

a fejlesztőszobák száma nem változott.  A 2021-ben megvalósuló nyári átalakításnak köszönhetően 

(kb. 4 m2 irattár, mobilgarázs tárolásra) a zsúfoltság valamelyest csökkent, a foglalkoztató szobákon 

kívül sikerült elhelyezni egy íróasztalt, ahol bármelyik kolléga végezhet adminisztratív feladatokat. 

Az internetünk sebességét bővítették, így a WIFI is használhatóvá vált. Az RRF-0098332 pályázat 

keretében 5 pedagógus kapott új laptopot a rosszul működő gépek helyett. A már szinte 

funkcionálisan használhatatlan fénymásoló lecserélésre került, valamivel modernebbet, kevésbé 

elhasználódott, még jól működő, javítható készüléket kaptunk. A tanév folyamán több helyen beázott 

az épület, melyet jelentettünk a biztosító felé. A nyár folyamán a fal repedéseinek és a beázás okozta 

problémák javítása megtörtént, az épület belső falainak tisztító meszelését elvégezték. 

 

Tagintézmény nyitvatartási rendje 
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hétfő:   7:30 – 16:00 

kedd:   7:30 – 16:00 

szerda:  7:30 – 16:00 

csütörtök:  7:30 – 16:00 

péntek:  7:30 – 13:30 

 

A tagintézmény helyettesítési rendje 

A tagintézmény-igazgatót távolléte esetén tagintézményigazgató-helyettes (telephelyvezető) 

általános jelleggel helyettesíti. Ha a tagintézményigazgató-helyettes (telephelyvezető) ez idő alatt a 

Telephelyen lát el feladatokat a tagintézmény-igazgató szakmai helyettese jár el a tagintézmény-

igazgató által kijelölt feladatokban. További esetekben a tagintézmény-igazgató által kijelölt 

szakalkalmazott rögzíti, majd jelzi a beérkezett kérdéseket, kéréseket, melyek prioritást élvezve 

kerülnek megválaszolásra a vezető ismételt jelenlétekor. 

 

I. 

 

1. A tagintézmény tanév során megvalósított feladatai: 

 

1.1 Szakértői bizottsági tevékenység 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Októberi statisztikához adatok 

szolgáltatása  

Megvalósult. szakalkalmazottak 

2. Statisztika elkészítése Megvalósult. tagintézmény-

igazgató,  

3. szakértői vizsgálat iránti kérelmek 

fogadása, vizsgálatok ütemezése 

A megvalósítás 

folyamatos. 

tagintézmény-

igazgató 

4. alap- és felülvizsgálatok szakszerű 

végzése adekvát tesztválasztással, a 

jelzett probléma és a gyermek 

sajátosságaihoz igazított 

eszközválasztással, új vizsgálati 

eljárások alkalmazása 

A megvalósítás 

folyamatos. 

gyógypedagógus 

pszichológus 

5. szükség esetén mérőeszköz, 

feladatlap összeállítása, alkalmazása, 

korrekciója 

Megvalósult. gyógypedagógus 

6. félévi statisztikai adatok 

szolgáltatása, beszámoló 

Megvalósult. gyógypedagógus 

pszichológus 

7. Oktatási Hivatal kirendelésére 

végzett szakértői vizsgálatok 

fogadása, ütemezése a 

tankötelezettség 

megkezdéséhez/halasztásához  

Megvalósult. tagintézmény-

igazgató 

8. team munka, megbeszélés, diagnózis 

közös meghozatala, szülői 

konzultáció 

A megvalósítás 

folyamatos. 

tagintézmény-

igazgató 

gyógypedagógus 

pszichológus 

9. szakértői vélemények készítése, 

változatos szakirodalmi és internetes 

felületek javaslata 

A megvalósítás 

folyamatos. 

gyógypedagógus 

pszichológus 
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10. dokumentáció vezetése, 

INYR 

A megvalósítás 

folyamatos. 

gyógypedagógus 

pszichológus 

11. a munkaközösségi foglalkozások 

látogatása, 

tapasztalatcsere, új információk 

megosztása a kollégákkal 

A megvalósítás 

folyamatos. 

Szabó Judit, Szabó 

János 

12. önképzés A megvalósítás 

folyamatos. 

gyógypedagógus 

pszichológus 

13. tanév végi összesítés, részstatisztika, 

beszámoló 

Megvalósult. tagintézmény-

igazgató, 

szakalkalmazottak 

 

1.2 Nevelési tanácsadás  

Gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai ellátás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Októberi statisztikához adatok 

szolgáltatása  

Megvalósult. gyógypedagógus 

fejlesztőpedagógus 

2. Statisztika elkészítése Megvalósult. tagintézmény-

igazgató,  

3. 3 évesek szűrés tervezése (KOFA) Megvalósult. tagintézmény-

igazgató 

gyógypedagógus 

fejlesztőpedagógus 

logopédus 

4. szűrővizsgálatok végzése (KOFA) Megvalósult. gyógypedagógus 

fejlesztőpedagógus 

logopédus 

5. tájékoztatás szülők, óvoda felé Megvalósult. gyógypedagógus 

fejlesztőpedagógus 

logopédus 

6. 5 éves és 3 éves korban végzett 

logopédiai szűrések eredményeinek 

rögzítése 

Megvalósult. 

 

gyógypedagógus 

logopédus, 

fejlesztőpedagógus 

7. szűrési statisztika, következtetések Megvalósult. 

 

gyógypedagógus 

logopédus 

fejlesztőpedagógus 

8. ellátás megszervezése, csoportalakítás Megvalósult. gyógypedagógus 

fejlesztőpedagógus 

9. fejlesztési tervek készítése a mérési 

eredmények alapján 

Megvalósult. gyógypedagógus 

fejlesztőpedagógus 

10. folyamatos ellátás biztosítása, 

differenciált foglalkozásszervezés, 

fejlesztő értékelés 

a vezetői látogatás tapasztalatainak, 

javaslatainak hasznosítása,  

Megvalósult. 

 

gyógypedagógusok 

fejlesztőpedagógus 

11. kapcsolattartás szülőkkel, 

pedagógusokkal 

A megvalósítás 

folyamatos. 

gyógypedagógus 

fejlesztőpedagógus 
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12. team-munka, a kliens ellátásában még 

érintett kollégával, szükség esetén 

társintézménnyel megbeszélés 

A megvalósítás 

folyamatos. 

gyógypedagógus 

fejlesztőpedagógus 

13. félévi statisztikai adatok szolgáltatása, 

beszámoló 

Megvalósult. gyógypedagógus 

fejlesztőpedagógus 

14. dokumentáció vezetése, napló és INYR A megvalósítás 

folyamatos. 

gyógypedagógus 

fejlesztőpedagógus 

15. év végi mérés, értékelés, 

dokumentációk zárása 

Megvalósult. gyógypedagógus 

fejlesztőpedagógus 

16. tapasztalatcsere, új információk 

megosztása a kollégákkal 

A megvalósítás 

folyamatos. 

gyógypedagógus 

fejlesztőpedagógus 

17. továbbképzéseken való részvétel, 

önképzés, pályázatok figyelése, 

A megvalósítás 

folyamatos. 

gyógypedagógus 

fejlesztőpedagógus 

18. tanév végi összesítés, részstatisztika, 

beszámoló 

Megvalósult. gyógypedagógus 

fejlesztőpedagógus 

19. nyári feladatellátás megszervezése, 

végzése 

Megvalósult. gyógypedagógus 

fejlesztőpedagógus 

 

1.3 Pszichés gondozás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Októberi statisztikához adatok 

szolgáltatása  

Megvalósult. pszichológusok 

2. Statisztika elkészítése Megvalósult. tagintézmény-

igazgató, 

tagintézményigazg

ató-helyettes 

3. bejelentkezések, kérelmek áttekintése, 

első találkozás, vizsgálat ütemezése 

A megvalósítás 

folyamatos. 

pszichológusok 

4. vizsgálatok végzése szakszerű eszköz- és 

módszerválasztással, szükség esetén 

szakterületi vélemény írása 

A megvalósítás 

folyamatos. 

pszichológusok 

5. terápiák tartása, egyéni illetve csoportos, 

adekvát és változatos technikák 

alkalmazása 

A megvalósítás 

folyamatos. 

pszichológusok 

6. team-munka, a kliens ellátásában még 

érintett kollégával, szükség esetén 

társintézménnyel megbeszélés 

A megvalósítás 

folyamatos. 

pszichológusok 

7. tanácsadás kliensnek, szülőknek, 

pedagógusoknak, 

 

A megvalósítás 

folyamatos. 

pszichológusok 

8. előadások, szülő- és pedagógus csoportok  Nem valósult 

meg. 

pszichológusok 

9. félévi statisztikai adatok szolgáltatása, 

beszámoló 

Megvalósult. pszichológusok 

10. dokumentáció vezetése, 

napló, INYR 

A megvalósítás 

folyamatos. 

pszichológusok 

11. terápiák zárása Megvalósult. pszichológusok 
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12. a munkaközösségi foglalkozások 

látogatása, tapasztalat-csere, új 

információk megosztása a kollégákkal 

A megvalósítás 

folyamatos. 

pszichológusok 

13. továbbképzéseken való részvétel, 

önképzés, pályázatok figyelése, részvétel 

Megvalósult. pszichológusok 

14. tanév végi összesítés, részstatisztika, 

beszámoló 

Megvalósult. pszichológusok 

15. nyári feladatellátás megszervezése, 

végzése 

Megvalósult. pszichológusok 

 

1.4 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Ellátás megszervezése Megvalósult. tagintézmény-

igazgató,  

gyógypedagógusok 

2. Októberi statisztikához adatok 

szolgáltatása  

Megvalósult. gyógypedagógusok  

3. Statisztika elkészítése Megvalósult. tagintézmény-

igazgató, 

tagintézményigazg

ató-helyettes 

4. Státuszmérés, fejlesztési terv készítése Megvalósult. gyógypedagógusok 

5. Ellátás szakszerű eszköz- és 

módszerválasztással, 

a vezetői látogatás tapasztalatainak, 

javaslatainak hasznosítása 

A megvalósítás 

folyamatos. 

gyógypedagógusok 

 

6. Kapcsolattartás szülővel A megvalósítás 

folyamatos. 

gyógypedagógusok 

 

7. Team-munka, a kliens ellátásában még 

érintett kollégával, szükség esetén 

társintézménnyel megbeszélés 

A megvalósítás 

folyamatos. 

gyógypedagógusok 

8. Dokumentáció vezetése, napló INYR A megvalósítás 

folyamatos. 

gyógypedagógusok 

 

9. Félévi statisztikai adatok szolgáltatása Megvalósult. gyógypedagógusok 

 

10. Felülvizsgálatra való felterjesztés Megvalósult. gyógypedagógusok 

tagintézmény-

igazgató 

11. Nyári ellátás szükségessége esetén 

szervezés, ellátás, helyettesítés 

Megvalósult. tagintézmény-

igazgató, 

gyógypedagógusok 

12. Év végi státuszmérés, értékelés, 

dokumentáció zárása 

Megvalósult. gyógypedagógusok 

 

13. A munkaközösségi foglalkozások 

látogatása, 

tapasztalatcsere, információ-megosztás a 

kollégákkal 

A megvalósítás 

folyamatos. 

tagintézmény-

igazgató 

gyógypedagógusok 

14. Továbbképzések, önképzés A megvalósítás 

folyamatos. 

gyógypedagógusok 
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15. Pályázati lehetőségek figyelése, részvétel A megvalósítás 

folyamatos. 

gyógypedagógusok 

16. Tanév végi összesítés, részstatisztika, 

beszámoló 

Megvalósult. gyógypedagógusok 

 

 

1.5 Logopédiai ellátás 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Szűrővizsgálati kérelmek összegzése, ami nem 

valósult meg tavasszal, szűrések ütemezése (Szól-

e?) 

Megvalósult tagintézmény

-igazgató 

logopédus 

2. Októberi statisztikához adatok szolgáltatása  Megvalósult logopédusok 

3. Statisztika elkészítése Megvalósult. tagintézmény

-igazgató,  

4. Szűrővizsgálatok elvégzése, szülők értesítése az 

eredményről 

(Szól-e?) 

Megvalósult. logopédus 

5. KOFA szűrővizsgálatok kiértékelése, szülők 

tájékoztatása 

Megvalósult. 

 

logopédusok/

gyógypedagó

gusok 

6. Beszédvizsgálatok végzése szakszerű eszköz- és 

módszerválasztással,  

Megvalósult. logopédusok 

7. Szülők tájékoztatása Megvalósult. logopédusok 

8. Beszédvizsgálati vélemények elkészítése Megvalósult. logopédusok 

9. Terápiák tartása, csoportos formában az egyéni 

problémák szerint differenciálás, adekvát és 

változatos technikák alkalmazása, fejlesztő értékelés 

A 

megvalósítás 

folyamatos. 

 

logopédusok 

11. Tanköteles korú gyermekek kialakított, rögzített 

beszédhangok automatizálási folyamataiba a nyelv-

és beszédfejlesztő pedagógus bevonása 

Megvalósult. logopédusok 

Nyelv- és 

beszédfejlesz

tő pedagógus 

12. Team-munka, a kliens ellátásában még érintett 

kollégával, szükség esetén társintézménnyel 

megbeszélés 

Megvalósult. logopédusok 

Nyelv- és 

beszédfejlesz

tő pedagógus 

13. Kapcsolattatás, tanácsadás az intézmények 

pedagógusaival, szülőkkel  

A 

megvalósítás 

folyamatos. 

logopédusok 

Nyelv- és 

beszédfejlesz

tő pedagógus 

14. Dokumentáció, naplók, INYR vezetése A 

megvalósítás 

folyamatos. 

logopédusok 

Nyelv- és 

beszédfejlesz

tő pedagógus 

15. Félévi és év végi értékelések, statisztika elkészítése Megvalósult. logopédusok 

Nyelv- és 

beszédfejlesz

tő pedagógus 
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16. A munkaközösségi foglalkozások látogatása, 

tapasztalat-csere, új információk megosztása a 

kollégákkal 

A 

megvalósítás 

folyamatos. 

logopédusok 

 

1.6 Gyógytestnevelés 

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Szűrővizsgálatok ügyében a védőnőkkel 

kapcsolatfelvétel, a szűrések ütemezéséről 

tájékozódás. 

Megvalósult. gyógytestnevelő 

2. Egyeztetés a védőnőkkel az aktuális névsorról, 

melyet megküld az iskola igazgatójának 

Megvalósult. gyógytestnevelő 

3. Órarend és tornaterem beosztásának egyeztetése a 

nevelési-oktatási intézményekben 

Megvalósult. gyógytestnevelő 

4. Folyamatos csoportalakítás a szűrések elvégzését 

követően 

Megvalósult. gyógytestnevelő 

5. A szülők tájékoztatása, pesplanus esetén a 

gyakorlatok kiadása 

Megvalósult. gyógytestnevelő 

6. Októberi statisztikához adatok szolgáltatása  Megvalósult. gyógytestnevelő 

7. Statisztika elkészítése Megvalósult. tagintézmény-

igazgató,  

8. Az 1. és 9. évfolyamon történő szűrési 

eredmények alapján ellátásba vétel 

megszervezése 

Megvalósult. gyógytestnevelő 

9. Iskolaorvosokkal, védőnőkkel személyes 

megbeszélés, egyeztetés 

Megvalósult. gyógytestnevelő 

10. Segíti az iskolavédőnőt szakmai ismereteivel a 

szűréseknél 

Megvalósult. gyógytestnevelő 

11. A testnevelő tanárral való szoros együttműködés, 

segítségadás 

A 

megvalósítás 

folyamatos. 

gyógytestnevelő 

12. Az osztályfőnöknek jelzi a hiányzásokat, vezeti 

az E-naplót 

A 

megvalósítás 

folyamatos. 

gyógytestnevelő 

13. Értesíti az oktatási intézmény igazgatóját a tanuló 

félévi és év végi gyógytestnevelési záró 

érdemjegyéről 

 

Megvalósult. gyógytestnevelő 

14. Kapcsolattartás szülőkkel, pedagógusokkal A 

megvalósítás 

folyamatos. 

gyógytestnevelő 

15. Team-munka, a kliens ellátásában még érintett 

kollégával, szükség esetén társintézménnyel 

megbeszélés 

A 

megvalósítás 

folyamatos. 

gyógytestnevelő 

16. Félévi statisztikai adatok szolgáltatása, 

beszámoló 

Megvalósult. gyógytestnevelő 

17. Dokumentáció vezetése, napló és INYR A 

megvalósítás 

folyamatos. 

gyógytestnevelő 

18. Év végi mérés, értékelés, Megvalósult. gyógytestnevelő 
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dokumentációk zárása 

19. Tapasztalatcsere, új információk megosztása a 

kollégákkal 

A 

megvalósítás 

folyamatos. 

gyógytestnevelő 

20. Továbbképzéseken való részvétel, önképzés, 

pályázatok figyelése, észvétel 

A 

megvalósítás 

folyamatos. 

gyógytestnevelő 

21. Tanév végi összesítés, részstatisztika, beszámoló Megvalósult. gyógytestnevelő 

22. A munkaközösségi foglalkozások látogatása, 

tapasztalat-csere, új információk megosztása a 

kollégákkal 

A 

megvalósítás 

folyamatos. 

gyógytestnevelő 

 

1.7 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Októberi statisztikához adatok szolgáltatása  Megvalósult Tehetséggondozó 

koordinátor 

2. Statisztika elkészítése Megvalósult Tagintézmény-

igazgató 

Tehetséggondozó 

koordinátor 

3. Kapcsolatfelvétel az intézményekkel levél 

formájában. 

Tehetség szűrés szervezése az 4. és 5. 

évfolyamokon.  Illetve az igényeknek 

megfelelően.  

A 2020/2021. tanévi megkezdett szűrések 

folytatása. 

Megvalósult Tagintézmény-

igazgató 

Tehetséggondozó 

koordinátor 

 

4. Az adatbázis és az intézményi igény alapján 

önismereti csoportok beindítása. Tehetség szűrés 

indítása, szervezése. 

Megvalósult Tehetséggondozó 

koordinátor 

5. Tehetségszűrés.  

Önismereti csoportok működtetése. 

Megvalósult Tehetséggondozó 

koordinátor 

6. Tehetségszűrés.  

Önismereti csoportok működtetése. 

Megvalósult Tehetséggondozó 

koordinátor 

7. Tehetségszűrés. Önismereti csoportok lezárása. 

Félévi beszámoló készítése, összegzés, eredmény, 

nehézség. 

Megvalósult Tehetséggondozó 

koordinátor 

8. Tehetségszűrés. 

 Új Önismereti csoport indítása. 

Megvalósult Tehetséggondozó 

koordinátor 

9. Adatbázis létrehozása.  

Új szűrések beindítása. 

Megvalósult Tehetséggondozó 

koordinátor 

10. 7. vagy 8. évfolyam visszamérése igények 

alapján. 

Tehetségazonosítás. 

Megvalósult Tehetséggondozó 

koordinátor 

11. Tehetségazonosítás.  

Szakvélemény írása.  

Megvalósult Tehetséggondozó 

koordinátor 

12. Önismereti csoport lezárása. Tanév végi 

beszámoló készítése. 

Megvalósult Tagintézmény-

igazgató 
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Tehetséggondozó 

koordinátor 

13. Javaslatok a következő tanévhez Megvalósult Tehetséggondozó 

koordinátor 

 

1.8 Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás koordinációja  
 Az ellátási körzetünkben működő intézményekben nem foglalkoztatnak óvoda- és 

iskolapszichológust, így a koordinációs tevékenység sem tud megvalósulni. 

 

II. 

 

1.9 Általános szakszolgálati feladatok 

Ssz Feladat Határidő Felelős 

A tanév során folyamatos, rendszeres tevékenységek 

1. Jogszabályi változások figyelemmel 

kísérése 

A megvalósítás 

folyamatos. 

tagintézmény-igazgató,  

2. Munkaterv megvalósulásának 

ellenőrzése, korrekciók 

Megvalósult. tagintézmény-igazgató,  

3. Partneri igények feltérképezése, 

követése 

A megvalósítás 

folyamatos. 

tagintézmény-igazgató,  

4. Felterjesztések fogadása, kezelése 

 

A megvalósítás 

folyamatos. 

tagintézmény-igazgató,  

5. Nyilvántartási rendszerünk finomítása, 

vezetése 

A megvalósítás 

folyamatos. 

szakszolgálati titkár 

6. Team 

 

Megvalósult. tagintézmény-igazgató,  

7. Behívások, dokumentáció, A megvalósítás 

folyamatos. 

tagintézmény-igazgató,  

8. Szakértői és szakterületi vélemények 

ellenőrzése 

A megvalósítás 

folyamatos. 

tagintézmény-igazgató,  

9. Munkaidő nyilvántartás, adminisztráció 

 

A megvalósítás 

folyamatos. 

szakalkalmazottak 

10. Útiköltség elszámolások, gazdasági 

ügyek stb 

A megvalósítás 

folyamatos. 

szakszolgálati titkár, 

tagintézmény-igazgató,  

11. Heti, havi esetforgalom vezetése, 

ellenőrzése 

A megvalósítás 

folyamatos. 

tagintézmény-igazgató,  

12. Eszközszükséglet jelzése Megvalósult. tagintézmény-igazgató,  

13. Kapcsolattartás az intézményvezetőkkel Megvalósult. tagintézmény-igazgató,  

tehetségkoordinátor 

14. Igazgatótanácsi értekezlet Megvalósult. tagintézmény-igazgató, 

15. Ismeret- és tudásmegosztás 

 

A megvalósítás 

folyamatos. 

szakalkalmazottak 

16. Partnerintézményekkel való 

együttműködés koordinálása 

A megvalósítás 

folyamatos. 

tagintézmény-igazgató,  

Szeptember hónap feladatai 

17 Évindítás, munkaterv elkészítése, leadás Megvalósult. tagintézmény-igazgató, 

18 Terápiák, nyári munka és 

dokumentációik zárásának ellenőrzése 

Megvalósult. tagintézmény-igazgató, 
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19 Megbízási szerződéssel dolgozó 

kollégákkal egyeztetés, szerződések 

előkészítése 

Megvalósult. tagintézmény-igazgató, 

20 Éves önértékelési terv megismerése, 

elfogadása 

Megvalósult. tagintézmény-igazgató, 

21 Tanévindító értekezlet Megvalósult. tagintézmény-igazgató,  

22 Szakmai kapcsolattartás a nevelési-

oktatási és társintézményekkel 

A megvalósítás 

folyamatos. 

minden kolléga 

23 Szülői értekezleteken való megjelenés Megvalósult. tagintézmény-igazgató, 

és/vagy az általa 

megbízott 

szakalkalmazott 

24 Munkaköri leírások aktualizálása Megvalósult. tagintézmény-igazgató,  

25 Eszközpark áttekintése, 

eszközszükséglet jelzése 

Megvalósult. szakalkalmazottak, 

 

26 Éves statisztika előkészítése, elkészítése Megvalósult. tagintézmény-igazgató,  

szakalkalmazottak 

28 Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás Megvalósult. tagintézmény-igazgató,  

Október hónap feladatai 

29 Éves statisztika elkészítésének segítése Megvalósult. tagintézmény-igazgató,  

30 Naplók megnyitása Megvalósult. tagintézmény-igazgató,  

31 Foglalkozások látogatása Nem valósult 

meg. 

tagintézmény-igazgató,  

November – december hónap feladatai 

32 Foglalkozások látogatása Nem valósult 

meg. 

tagintézmény-igazgató, 

33 A gazdasági év zárásának előkészítése, 

összegzés, jövő évi tervezés előkészítése 

Megvalósult. tagintézmény-igazgató, 

szakalkalmazottak 

34 Éves leltár előkészítése Megvalósult. tagintézmény-igazgató, 

szakalkalmazottak, 

szakszolgálati titkár 

Január hónap feladatai 

35 Költségvetés előkészítése, tisztítószerek, 

irodaszerek megrendelésének 

előkészítése 

Megvalósult. tagintézmény-igazgató, 

 

36 OH kirendelésre végzett vizsgálatok 

szervezése, koordinálása, jogszabályi 

előírások követésének ellenőrzése, 

ügyfélkapus ügyintézés 

Megvalósult. tagintézmény-igazgató, 

 

37 Szakfeladatok óraszámának 

felülvizsgálata, második félév 

változtatásainak előkészítése, ha 

szükséges 

Megvalósult. tagintézmény-igazgató, 

szakalkalmazottak 

38 Leltár Megvalósult. tagintézmény-igazgató, 

szakalkalmazottak, 

 

Február-március hónap feladatai 

39 Félévi adatok leadása  Megvalósult. szakalkalmazottak 

40 Félévi beszámoló elkészítése Megvalósult. tagintézmény-igazgató  
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1.10 Heti értekezletek, megbeszélések megvalósítása  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. 

munkaszervezés (órarend, 

terembeosztás) 

Megvalósult. tagintézmény-

igazgató, szakmai 

helyettes 

2. 
szűrések, terápiák indítása, ezek 

tapasztalatai,  

Megvalósult. szakmai helyettes, 

szakalkalmazottak, 

41 Félévi értekezlet Megvalósult. tagintézmény-igazgató, 

 

42 Terápiák félévi értékelései, ahol releváns Megvalósult. szakalkalmazottak 

43 2021/2022. tanévre vonatkozó BTMN 

felülvizsgálati kérelmi dokumentáció 

kiküldése az intézményeknek 

Megvalósult. tagintézmény-igazgató, 

 

44 Foglalkozások látogatása Megvalósult. tagintézmény-igazgató 

45 Pedagógiai Szakszolgálatok Hete 

programjainak előkészítése és 

megvalósítása 

Részben 

megvalósult. 

(később) 

tagintézmény-igazgató, 

szakalkalmazottak, 

szakszolgálati titkár 

Április hónap feladatai 

46 Minősítésre jelentkezés leadása Megvalósult. szakalkalmazottak, 

tagintézmény-igazgató, 

 

47 Többletkötelezettség - vállalás 

elkészítése 

Megvalósult. szakalkalmazottak, 

tagintézmény-igazgató, 

45 Az 5 évesek logopédiai szűrésének 

előkészítése 

Megvalósult. tagintézmény-igazgató 

Május hónap feladatai 

46 Többletkötelezettség – vállalás 

feladatainak végzése 

Megvalósult. 

 

 

szakalkalmazottak, 

tagintézmény-igazgató, 

47 Logopédiai szűrések ütemezése, 

lebonyolítása 

Megvalósult. logopédusok 

Június hónap feladatai 

48 Éves orvosi ellenőrzés 

 

Megvalósult. minden alkalmazott 

49 Többletkötelezettség – vállalás 

feladatainak végzése, arról beszámoló 

készítése 

Megvalósult. szakalkalmazottak 

tagintézmény-igazgató, 

50 Tanév zárásának előkészítése, 

statisztikai adatok, beszámolók leadása, 

összegzés 

Megvalósult. szakalkalmazottak  

51 Éves beszámoló készítése, statisztikai 

adatok összegzése 

Megvalósult. tagintézmény-igazgató, 

 

52 Éves munka értékelése Megvalósult. tagintézmény-igazgató, 

53 Szabadságolás, nyári munkarend 

elkészítése 

Megvalósult. tagintézmény-igazgató,  

54 Beérkező BTMN felülvizsgálati 

kérelmek érkeztetése, áttekintése, 

összesítése 

Megvalósult. ügyintéző, 

tagintézmény-igazgató,  
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A szakértői bizottsági tevékenységhez 

kapcsolódó szakmai műhely 

tapasztalatai, eredményei 

tagintézmény-

igazgató 

3. 

OH kirendelés alapján végzendő 

vizsgálatok előkészítése, a korábbi 

iskolakezdés/iskolahalasztás kapcsán 

Megvalósult. tagintézmény-

igazgató, szakmai 

helyettes 

4. 

A logopédiai szűrések, az ellátásba vont 

3 és 5 éves korú gyermekek 

fejlesztésének tapasztalatai, 

esetmegbeszélés 

Megvalósult. logopédusok, 

gyógypedagógusok 

5. 

gazdasági tervezéshez adatgyűjtés a 

kollégáktól (anyag, eszközigény, 

problémák), beszámoló előkészítése 

szakszolgálatok hetének előkészítése 

Megvalósult. tagintézmény-

igazgató,  

6. 

Közös team: félévi munka értékelése, a 

korai fejlesztéshez kapcsolódó szakmai 

tevékenység tapasztalatai,  

Megvalósult. tagintézmény-

igazgató, korai 

ellátást végző 

gyógypedagógusok 

7. 

nyári szabadságok ütemezése, tervezése, 

továbbtanulási terv elfogadása, nyílt nap 

előkészítése 

Megvalósult. tagintézmény-

igazgató, 

szakalkalmazottak 

8. 

5 évesek logopédiai szűrésének 

előkészítése 

Megvalósult. tagintézmény-

igazgató, 

logopédusok 

9. 

éves munka szorgalmi időszakának 

zárása, nyári beosztások tervezése, 

következő tanévre vonatkozó ötletek 

Megvalósult. tagintézmény-

igazgató, 

szakalkalmazottak 

10. 
pedagógusnap, tanévzárás Megvalósult. tagintézmény-

igazgató,  

 

1.11 Továbbképzések, tanfolyamok  

Ssz. Szakember neve Továbbképzés megnevezése Továbbképzés helyszíne 

1. Kóródi Anikó tanácsadó szakpszichológus 

szakvizsga  

ELTE, Budapest 

2. Takács Edit Logopédia szak Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és 

Gyógypedagógiai Kar 

Hajdúböszörmény 

3. 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. 

4. Gácsi Margit A jövő gyermekei szakmai 

konferencia, BHRG alapítvány 

Budapest. 2021.11.19-22. 

5. Takács Edit GMP diagnosztikai tanfolyam Budapest, 2022.08.25-27. 

 

1.12 Saját műhelymunkák a 2021/2022. tanévben szülők, pedagógusok részére  
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Ssz A műhelyfoglalkozás témája Idő 

pontja 

Résztvevők 

száma 

Felelőse 

1. Homloklebeny tréning, saját élmény – 

tapasztalatok, (Tagintézmény, 

telephely) 

2021. 09.16. 19 fő Szabó Judit 

Gácsi Margit 

2. Szakértői bizottsági tevékenység 

aktualitásai –műhelyfoglalkozás 

Megjegyzés: Az intézményvezetőkkel 

személyes konzultáció formájában 

valósult meg 

2021.09 hó 

 

14 fő Szabó Judit 

3. Védőnői hálózattal való 

együttműködés – szakértői bizottsági 

tevékenység, korai fejlesztés, 

gyógytestnevelés 

2021.05.24 5 fő 

+ 3 fő 

személyes 

konzultáció 

Szabó Judit 

Fehér Henriett 

Récziné 

Halmai Hédi 

4. Mikulás ünnepség – korai fejlesztésben 

ellátott gyermekeknek 

2021.12. hó Betegségek 

miatt nem 

valósult 

meg 

Juhász Olga 

Fehér Henriett 

5. Prevenciós tevékenység az óvodákban 

– szakmai műhely, saját élményű 

gyakorlatok 

2022.04.19 8 fő 

óvodapedag

ógus 

Stefán Edina 

6. Prevenciós tevékenység az óvodákban 

– szakmai műhely 

2022.05.19 3 

óvodapedag

ógus  

7 gyerek 

Stefán Edina 

7. Varázshangok birodalma – nyílt 

foglalkozás 

2022.05.19. 5fő korai 

fejlesztésbe

n résztvevő 

gyermek,  

5 fő szülő,  

1 fő 

gyógypedag

ógus 

Juhász Olga 

Fehér Henriett 

 

1.13 Vezetői belső ellenőrzések  

A pandémiás helyzetre való tekintettel az első félévben foglalkozás látogatása nem valósult 

meg, és a második félévben is csak a Tagintézmény épületében megvalósított és látogatható 

foglalkozásokon történt hospitálás, mivel az intézmények a külső szakembert még mindig 

kevésbé engedik be. 

A szakmai munka INYR-ben történő ellenőrzése mind a két félév során megtörtént. 

 

Ssz. Ellenőrzött munkatárs neve Időpont Ellenőrzést végző vezető 

1. Burai Zsuzsanna 2021.11.05 Szabó Judit 

2. Farkas István 2021.11.05 Szabó Judit 

3. Kóródi Anikó 2021.11.17 Szabó Judit 

4. Gazdig Dóra 2021.11.17 Szabó Judit 

5. Stefán Edina 2022.02.17 Szabó Judit 

6. Juhász Olga 2022.03.22 Szabó Judit 

7. Fehér Henriett 2022.03.28 Szabó Judit 
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8. Takács Edit 2022.03.31 Szabó Judit 

9. Orosz Máténé 2022.04.11 Szabó Judit 

10 Récziné Halmai Hédi 2022.04.11 Szabó Judit 

 

1.14 A tagintézmény igazgató és igazgató-helyettes tanév során folyamatos végzett ellenőrzési 

feladatai 

Ssz. Ellenőrzött terület Időpont Ellenőrzést végző 

vezető 

1. munkaidő, kötelező óraszámok megvalósulása, 

leterheltség felülvizsgálata ellenőrzése 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Judit 

 

2. az alkalmazottak hó végi dokumentációjának 

ellenőrzése 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Judit 

3. főigazgatóságra beküldendő dokumentáció 

(szakmai, gazdasági, HR), tartalmi és formai 

ellenőrzése 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Judit 

 

4. szakértői tevékenység szervezésének, 

dokumentumforgalmának ellenőrzése, 

szakértői vélemények tartalmi és formai 

ellenőrzése, továbbküldés esetén, a vizsgálati 

dokumentáció hiánytalanságának vizsgálata 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Judit 

 

5. tisztítószerek szabályos tárolása, 

munkavédelmi és tűzvédelmi előírások 

betartása 

A 

megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Judit 

 

6. az épület állagának, a használt berendezések 

működésének figyelemmel kísérése, a javítások 

ellenőrzése, átvétele  

A 

megvalósítás 

folyamatos 

Szabó Judit 

 

 

1.15 Az intézkedési terv megvalósítása az éves intézményi önértékelés eredményei alapján  

Fejleszthető területek Megvalósított intézkedések Az 

intézkedések 

észlelhető 

eredményei 

A szakterületek 

eredményességmérésének 

további finomítása a 

tapasztalatok függvényében 

- A szakterületek eredményesség-

mérésének további finomítása a 

tapasztalatok függvényében  

- Munkaközösségi foglalkozásokon 

jelzés, hogy szakmailag min lehetne 

változtatni, hogy pontosabb, 

megbízhatóbb, informatívabb 

eredményt kaphassunk 

- Jelzése annak, hogy melyek azok a 

mindennapi élethelyzetek, amik az 

eredményeket torzíthatják, és ennek 

kiküszöbölésére egységes eljárásrend 

kidolgozása a Főigazgatósággal és a 

MÉM munkacsoporttal 

A jelzések 

megtörténtek, az 

észrevételek 

megfontolásra 

kerültek. 
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1.16 A tagintézmény eredményesség-mérésének eredményei  

Az eredményesség-mérésének eredményei alapján, a korai fejlesztés területén haladta meg az 

elfogadható százalékos arányt minimálisan (30,4 %) a nem javultak, keveset javultak száma, 

ami abból adódik, hogy ezeknek a gyermekeknek a fejlesztése vagy rövid ideje tart, esetenként 

kevés óraszámban, vagy eü. állapota, kórképe jelentősen befolyásolja a fejlődés lehetőségének 

mértékét. Az intézkedési terv a következő tanévben ezért arra irányul, hogy továbbra is 

szakmailag megfelelő színvonalú ellátást biztosítsunk a gyermekek állapotának megfelelő 

óraszámban, és eszközökkel. 

A gyógytestnevelésnél szintén szükséges a JNSZMPSZ mérési kézikönyve alapján intézkedési 

tervet készíteni (33,59 %), de ezen a szakterületen is érezhető, hogy a tanulók a betegségek 

miatt többet hiányoztak a foglalkozásokról a megszokottnál, illetve beszűkült a pandémiás 

időszakban a mozgásterük. A szakemberekkel történő egyeztetés után a munkatervben 

meghatározásra kerülnek a korrekció főbb paraméterei. 

A szakértői bizottsági tevékenységnél a megszokottnál valamivel magasabb a százalékos arány, 

ez abból adódik, hogy technikai okok miatt több napig nem tudtunk nyomtatni és postázni, így 

1 napot csúsztunk a szakértői vélemény kiküldésével.  

 

Törökszentmiklós korai fejlesztés: 23 fő. Ebből -30,4 %; +69,6% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség van. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 3 4 5 9 2 

% 13,0 17,39 21,73 39,13 8,68 

 

Törökszentmiklós logopédia: 130 fő. Ebből -9,99 %; +90,01% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 3 10 29 36 52 

% 2,30 7,69 22,30 27,69 40 

 

Törökszentmiklós nevelési tanácsadás: 272 fő.  Ebből -6,98 %; +93,02 % A mért eredmények 

alapján intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 4 15 42 107 104 

% 1,47 5,51 15,44 39,33 38,23 

 

Törökszentmiklós gyógytestnevelés: 128 fő. Ebből -33,59 %; +66,41 % A mért eredmények 

alapján intézkedési terv készítésére szükség van. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 11 32 68 9 8 

% 8,59 25 53,12 7,03 6,25 

 

Törökszentmiklós szakértői bizottsági tevékenység: 5 db. Ebből -20 %; +80% A mért 

eredmények alapján intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem készült el Elkészült 

Fő 1 4 
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% 20 80 

 

A beavatkozások eredményesség-mérésének összesítő adatai alapján a korai fejlesztés és 

a gyógytestnevelés tevékenységek javítására intézkedési terv készítése szükséges. 

 

1.17 A tagintézmény partneri elégedettség-mérésének eredményei 

A 2021/2022. tanévben 3 ellátási terület mérése valósult meg.  

A maximálisan elérhető érték minden területen: 4.00 

- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás: Csak szülői kérdőív (11 db) 

került kitöltésre, mivel intézményben nem látunk el gyermeket.  Eredmény: 3,98 

- Logopédiai ellátás: Intézményi (12 db) és szülői (76 db) kérdőív került kitöltésre.  

Eredmény: 3,89 

Intézményi:  3,83 

Szülői:   3,94 

- Nevelési tanácsadás: Intézményi (13 db), szülői (122 db) és tanulói (9 db) kérdőív került 

kitöltésre. Eredmény: 3,91 

Intézményi:  3,92 

Szülői:   3,91 

Tanulói:  3,89 

Összegzés: 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy minden mért területen a szolgáltatással való 

elégedettség közelít a maximális értékhez (legalacsonyabb: 3,83, legmagasabb: 3,98) Az 

elégedettségmérés azt jelzi, hogy a mért területeken beavatkozásra nincs szükség. A 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; logopédiai ellátás; nevelési 

tanácsadás területén a kliensekkel, szülőkkel és az intézményekkel kialakított partneri kapcsolat 

és gyakorlat megfelelő. 

 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei a korai fejlesztés terén 
Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátására 

vonatkozóan 

részletes és érthető 

tájékoztatást 

kaptam. 

A szakszolgálat 

felszereltsége és 

komfortja megfelel 

az igényeinknek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai szükség 

esetén más 

szakemberekkel 

konzultálnak, 

segítséget kérnek 

gyermekem 

érdekében. 

A szakember 

szülőkkel való 

kommunikációja 

érthető, 

együttműködésre 

való törekvés 

jellemzi. 

A fejlesztő 

szakember 

értékelése, 

visszajelzései 

rendszeresek, 

aktuálisak és 

segítők. 

4,00 4,00 3,91 4,00 4,00 
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Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 
A szakszolgálat 

szakembereinek 

szemlélete, 

tevékenységei 

gyermekközpontú

ak. 

A 

foglalkozás

ok 

hozzájáruln

ak a 

gyermek 

fejlődéséhez

. 

A 

gyermekek 

szívesen 

vesznek 

részt a 

foglalkozáso

n. 

Intézményün

k megfelelő 

útmutatást 

kap a 

szakembertő

l a gyermek 

problémáján

ak 

A szakember 

törekszik a 

szülőkkel való 

együttműködés

re. 

A 

szakember 

igény 

esetén 

elérhető, 

kérdésekre 

válaszol, 

segít. 

Megfelelő a 

tájékoztatás a 

szakszolgálat 

által nyújtott 

szolgáltatásokr

ól. 

3,92 3,92 3,83 3,75 3,83 3,83 3,75 

 
 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 
Megfelelő 

tájékoztatást kaptam 

a logopédiai 

szolgáltatásokról. 

Tájékoztatást kaptam 

a gyermekem részére 

nyújtott logopédiai 

ellátásról. 

A szakember igény 

esetén elérhető, 

kérdéseimre 

válaszol, segít. 

A foglalkozások 

hozzájárulnak a 

gyermekem 

fejlődéséhez. 

Megfelelő 

segítséget kapok 

gyermekemmel 

való otthoni 

gyakorláshoz. 

3,96 3,91 3,92 3,95 3,97 

4,00 4,00 3,91 4,00 4,00

Gyermekem szakszolgálati ellátására vonatkozóan részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

A szakszolgálat felszereltsége és komfortja megfelel az igényeinknek.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel konzultálnak, segítséget kérnek

gyermekem érdekében.

A szakember szülőkkel való kommunikációja érthető, együttműködésre való törekvés jellemzi.

A fejlesztő szakember értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak és segítők.

3,92 3,92 3,83 3,75 3,83 3,83 3,75

A szakszolgálat szakembereinek szemlélete, tevékenységei gyermekközpontúak.

A foglalkozások hozzájárulnak a gyermek fejlődéséhez.

A gyermekek szívesen vesznek részt a foglalkozáson.

Intézményünk megfelelő útmutatást kap a szakembertől a gyermek problémájának

A szakember törekszik a szülőkkel való együttműködésre.

A szakember igény esetén elérhető, kérdésekre válaszol, segít.

Megfelelő a tájékoztatás a szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról.
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A partnerintézmények elégedettség-mérésnek eredményei nevelési tanácsadás terén  
Mennyire 

elégedettek az adott 

szakszolgálati 

tagintézményben 

végzett nevelési 

tanácsadás 

szakterülettel 

kapcsolatos 

tájékoztatással, 

információáramlássa

l? 

Mennyire ítélik 

hasznosnak a 

nevelési 

tanácsadásban 

részesült gyermekek 

fejlődése 

szempontjából a 

kapott segítséget? 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire 

elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire 

elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Gyermekközpontúsá

g 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire 

elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Problémakezelés, 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, gyors, 

hasznos, innovatív) 

3,92 4,00 3,92 3,92 3,85 

 
 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén  

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

Megfelelő

tájékoztatást

kaptam a

logopédiai

szolgáltatásokról.

Tájékoztatást

kaptam a

gyermekem

részére nyújtott

logopédiai

ellátásról.

A szakember

igény esetén

elérhető,

kérdéseimre

válaszol, segít.

A foglalkozások

hozzájárulnak a

gyermekem

fejlődéséhez.

Megfelelő

segítséget kapok

gyermekemmel

való otthoni

gyakorláshoz.

3,96 3,91 3,92 3,95 3,97

3,92 4,00 3,92 3,92 3,85

Mennyire elégedettek az adott szakszolgálati tagintézményben végzett nevelési tanácsadás szakterülettel

kapcsolatos tájékoztatással, információáramlással?

Mennyire ítélik hasznosnak a nevelési tanácsadásban részesült gyermekek fejlődése szempontjából a

kapott segítséget?

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó

kollégákkal kapcsolatosan az alábbiak terén: Elérhetőség, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó

kollégákkal kapcsolatosan az alábbiak terén: Gyermekközpontúság
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Gyermekem 

szakszolgálati ellátásáról 

megfelelően részletes és 

érthető tájékoztatást 

kaptam. 

Gyermekem fejlődése 

szempontjából 

hasznosnak bizonyult a 

kapott segítség. 

A pedagógiai 

szakszolgálat munkatársai 

szükség esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, 

gyermekorvos, 

családgondozó, 

gyermekpszichiáter stb.) 

konzultálnak, segítséget 

kérnek gyermekem 

érdekében. 

A szakember igény esetén 

elérhető, kérdéseimre 

válaszol, problémáimat 

meg lehet vele beszélni. 

3,98 3,98 3,74 3,94 

 
 

A tanulók elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén  
A szakember 

bizalmas, nyugodt, 

kölcsönös 

elfogadáson alapuló 

légkört alakított ki. 

A szakember 

igyekezett felkelteni 

és fenntartani az 

érdeklődésemet. 

A foglalkozások 

során a 

visszajelzések 

egyértelműek, 

érthetők voltak. 

A foglalkozásokon a 

problémámnak, 

helyzetemnek 

megfelelő 

segítségnyújtást 

kaptam. 

A foglalkozások 

segítettek abban, 

hogy a mindennapi 

élethelyzetekben 

képes legyek tovább 

fejlődni. 

4,00 3,89 3,78 3,89 3,89 

 
 

1.18 A „Korai Fejlesztés Évének” megvalósult programjai  

3,98 3,98

3,74
3,94

Gyermekem szakszolgálati ellátásáról megfelelően részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

Gyermekem fejlődése szempontjából hasznosnak bizonyult a kapott segítség.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel (pedagógus, óvónő,

gyermekorvos, családgondozó, gyermekpszichiáter stb.) konzultálnak, segítséget kérnek gyermekem

érdekében.

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

A szakember

bizalmas,

nyugodt,

kölcsönös

elfogadáson

alapuló légkört

alakított ki.

A szakember

igyekezett

felkelteni és

fenntartani az

érdeklődésemet.

A foglalkozások

során a

visszajelzések

egyértelműek,

érthetők voltak.

A

foglalkozásokon

a problémámnak,

helyzetemnek

megfelelő

segítségnyújtást

kaptam.

A foglalkozások

segítettek abban,

hogy a

mindennapi

élethelyzetekben

képes legyek

tovább fejlődni.

4,00 3,89 3,78 3,89 3,89
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Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Célcsoportja, 

résztvevők száma 

Felelőse(i) 

1. Védőnői hálózattal való 

együttműködés – 

szakértői bizottsági 

tevékenység, korai 

fejlesztés, 

gyógytestnevelés 

2021.05.24 Védőnők 

5 fő 

+ 3 fő személyes 

konzultáció 

Szabó Judit 

Fehér Henriett 

Récziné 

Halmai Hédi 

3. "Varázshangok 

birodalma" - Az 

akusztikus ingerek, zene 

hatása a korai 

fejlesztésben. 

2021.05.19 Karcagi 

Tagintézmény 

szakemberei,  

Korai fejlesztésben 

résztvevő 

gyermekek és 

szüleik 

11 fő 

Juhász Olga 

Fehér Henriett 

4.  Csoportos kirándulás a 

városban a korai 

fejlesztésben 

résztvevőkkel 

2022. 04.07 szülők, ellátott 

gyermekek  

6 fő 

Juhász Olga 

Fehér Henriett 

 

1.19 Az „Együttműködés Évének” megvalósult programjai 

Ssz Program 

időpontja 

Az együttműködési program 

területe, témája 

Fogadott 

tagintézmény 

A program 

eredménye 

1. 2022.05.19 "Varázshangok birodalma" - 

Az akusztikus ingerek, zene 

hatása a korai fejlesztésben 

Karcagi 

Tagintézmény 

Sikeres volt. A 

következő tanévben 

több szakember 

bevonásával kérésre 

újra megrendezésre 

kerül. 

 

1.20 A tagintézmény környezetvédelmi, környezettudatosságot, fenntarthatóságot célzó, a 

tanév során megvalósított intézkedései  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Intézkedés 

felelőse 

1. Energiahordozók 

gazdaságos 

felhasználása (víz, 

villany, gáz), 

energiatakarékos 

lámpák, égők 

használata 

energiatakarékosság fogyasztás 

csökkentése, 

Természeti 

erőforrások 

felhasználásának 

csökkentése 

Tagintézmény-

igazgató,  

2. Veszélyes hulladék, 

valamint az 

elemekés 

elektronikus 

hulladék előírás 

szerinti gyűjtése, 

Környezet védelme Káros anyagok 

környezetbe 

jutásának 

megakadályozása 

Szakszolgálati 

titkár, technikai 

dolgozó 
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megfelelő helyen 

való leadása 

3. Műanyag palackok 

szelektív gyűjtése, 

szelektív 

hulladékgyűjtőben 

való lerakása 

Környezet védelme Káros anyagok 

környezetbe 

jutásának 

megakadályozása 

Közalkalmazottak 

a Tagintézmény-

igazgató,  

4. Elhasználódott, 

fejlesztőeszközök, 

játékok 

összegyűjtése - 

adományozási, 

felhasználási 

lehetőségek 

megkeresése 

Környezet védelme Káros anyagok 

környezetbe 

jutásának 

megakadályozása, 

újrahasznosítás 

Közalkalmazottak 

a Tagintézmény-

igazgató,  

5. Papírtakarékosság Környezet védelme Természeti 

erőforrások 

felhasználásának 

csökkentése 

Minden dolgozó 

 

1.21 A tagintézmény munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatai a tanév során  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés várt 

eredménye 

Munkavédelmi 

felelős 

Igazgató/ 

helyettes 

 

1. 

Munka-, tűz- és 

balesetvédelmi 

oktatáson való 

részvétel 

prevenció megelőzés Szásziné Nagy 

Krisztina 

Szabó 

Judit 

Szabó 

Ildikó 

 

 

2. 

Az épületek 

bejárása tűz- és 

balesetvédelmi 

szempontból 

történő szemle 

a tanév 

kezdetekor 

baleset 

megelőzés, 

esetleges hibák 

feltérképezése, 

jelzése, javíttatása 

megelőzés Szásziné Nagy 

Krisztina 

Szabó 

Judit 

 

3. Év közben 

jelentkező 

problémák 

azonnali 

jelzése, 

megoldása 

baleset megelőzés hibaelhárítás Szásziné Nagy 

Krisztina 

Szabó 

Judit 

 

 

 

4. 

Szabályzó 

dokumentumok 

érvényességi 

határidejének 

áttekintése 

érvényes 

dokumentáció 

megléte, 

biztosítása 

szabályos 

működés, 

érvényes 

dokumentumok 

Szásziné Nagy 

Krisztina 

Szabó 

Judit 

 

5. Év közben 

érkező kollégák 

munka-, tűz-, és 

prevenció megelőzés Szásziné Nagy 

Krisztina 

Szabó 

Judit 
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balesetvédelmi 

oktatása 

6. Keletkezett 

veszélyes 

hulladék 

elszállíttatása 

 biztonságos 

tárolás, 

felhalmozódás 

megszüntetése 

Szásziné Nagy 

Krisztina 

Szabó 

Judit 

 

7. Téli csúszás-

mentesítés, 

szóróanyag 

biztosítása, 

utánpótlása 

baleset megelőzés baleset 

megelőzés 

Szásziné Nagy 

Krisztina 

Szabó 

Judit 

 

 

2. Egyéb: 

2.1 A tagintézmény belső kapcsolatai  

- A dolgozók és a vezetők jó együttműködésének megőrzése.  

- A heti teameken felül, ha szükséges szakmai egyeztetések, esetmegbeszélések. 

- Folyamatos információátadás, egymás segítése, támogatása. Bizalmi légkör megtartása. 

- Telephely dolgozóival az együttműködés elmélyítése. 

- A Főigazgatósággal, Tagintézményekkel, Megyei Szakértői Bizottsággal, 

munkaközösségekkel való szakmai kapcsolatok megtartása 

 

2.2 A tagintézmény külső kapcsolatai  

A kliensek érdekeit vettük figyelembe az intézmény működése, a szakmai munka során. A 

nevelési, nevelési-oktatási intézményekkel kialakított szakmai együttműködést továbbra is 

biztosítottuk, több személyes egyeztetés történt. A gyermekvédelmi intézményekkel és 

szakemberekkel a személyes kapcsolattartásra helyeztük a hangsúlyt, a folyamatos változások 

miatt szükséges volt az egyeztetések és megbeszélések számát növelni. Ugyanez mondható el 

a védőnői hálózatról. A gyermekorvosok kevésbé vonhatóak be, de a kommunikáció feléjük is 

folyamatos.  

- Szülők, gyermekek (önként, beutalóval) 

- Pedagógusok 

- Óvodák, iskolák 

- Szakmai közösségek 

- Szociális intézmények: gyermekjóléti szolgálat, családsegítő központ 

- Egészségügyi intézmények: védőnői szolgálat, gyermekorvosok (körzeti orvosok),  

- szakorvosok, gyermek ideggondozó 

- Biztos Kezdet Gyerekház 

- Szakértői bizottságok 

- Felsőfokú képzési intézmények 

- Fenntartó 

- Törökszentmiklós Városi Önkormányzat munkatársai 

- Más megyék szakszolgálati dolgozói (többeket személyesen is ismerünk már) 

- Törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár 

- Járási Hivatal, Gyámhivatal 

- Civil szervezetek 

 

2.3 A tagintézmény egyéb, a tanév során megvalósított szakmai feladatai  

Tagintézményünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek foglalkozásán, az alábbi beosztás szerint 
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Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag 

Nevelési tanácsadás Kóródi Anikó Gazdig Dóra 

Logopédia Farkas István Burai Zsuzsanna 

Szakértői bizottsági tevékenység Szabó Judit Gácsi Margit 

Korai fejlesztés Fehér Henriett Juhász Olga 

Gyógytestnevelés Récziné Halmai Hédi - 

Tehetséggondozás  Orosz Máténé - 

IÖM Szabó Judit - 

 

2.4 Tagintézményi saját innovációk  

Az EFOP 3.1.6-16 pályázat fenntartása: 

- A szakértői vizsgálatok során alkalmazásra kerülnek a pályázat során elsajátított vizsgáló 

eljárások, kapott eszközök. (WPPSI-IV, UNIT, BAYLEY, SEED)  

- A prevenciós foglalkozásokon alkalmazzuk a beszerzett fejlesztő eszközöket, játékokat, 

fejlesztő eljárásokat.  

- A tehetségszűrés terén alkalmazásra kerül a Hátrányos helyzetű tanulók tehetségének 

felismerése c. kiadvány. 

- Műhelyfoglalkozás a szakértői bizottsági tevékenység aktualitásairól, melynek során 

alkalmazásra kerül az Együttnevelési kalauz című kiadvány 

 

2.5 Tagintézményi eseménynaptár 

Ssz

. 

Tevékenység, program 

megnevezése 

Határidő Résztvevők célcsoportja és 

létszáma 

1. Homloklebeny tréning, saját 

élmény – tapasztalatok, 

(Tagintézmény, telephely) 

Megvalósult. Minden dolgozó 19 fő 

2. Szakértői bizottsági tevékenység 

aktualitásai –műhelyfoglalkozás 

Megvalósult. Intézményvezetők, 

pedagógusok 

14 fő 

3. Védőnői hálózattal való 

együttműködés – szakértői 

bizottsági tevékenység, korai 

fejlesztés, gyógytestnevelés 

Megvalósult. Védőnők 

5 fő 

+ 3 fő személyes konzultáció 

 

4. Mikulás ünnepség – korai 

fejlesztésben ellátott 

gyermekeknek 

Nem valósult 

meg. 

(betegségek 

miatt) 

- 

5. "Varázshangok birodalma" - Az 

akusztikus ingerek, zene hatása a 

korai fejlesztésben. 

Megvalósult. Korai ellátásban részesülő 

gyermekek és szülők, Karcagi 

Tagintézmény szakemberei 

11 fő 

6. Prevenciós tevékenység az 

óvodákban – szakmai műhely 

Megvalósult. Óvodapedagógus 8 fő. 

7. Csoportos kirándulás a városban 

a korai fejlesztésben 

résztvevőkkel 

Megvalósult. Korai ellátásban részesülő 

gyermekek és szülők 

 

6 fő 
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8. Nyusziváró – korai fejlesztésben 

résztvevőkkel 

Nem valósult 

meg. 

(betegségek 

miatt) 

- 

9. „Ölelj át!” Érzelmi nevelés 

kisgyermekkorban – (Kiadvány 

bemutatása) 

(EFOP 3.1.6 fenntarthatóság) 

Nem valósult 

meg. 

(szeptemberre 

átütemezve) 

- 

10. Hátrányos helyzetű tanulók 

tehetségének felismerése. 

(Kiadvány bemutatása) 

 (EFOP 3.1.6 fenntarthatóság) 

Nem valósult 

meg. 

(szeptemberre 

átütemezve) 

- 

11. Nyílt nap Megvalósult. 3 fő óvodapedagógus 

7 fő gyermek 

12. Közös kirándulás a Telephellyel. 

NEFAG Zrt. Szolnok 

(csapatépítés) 

Megvalósult. 16 fő 

13. „Vizi Manók” terápiás hét a korai 

fejlesztésben részesülő 

gyermekek és szüleik részére – 

vízhez szoktatási projekt 

Megvalósult. Gyógypedagógusok  

3 fő 

 

2.6 A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai  

Félévkor: 

- INYR ellenőrzés: Az ellátások jól követhetőek, az adminisztráció napra kész, korrekcióra 

nincs szükség a gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, korai fejlesztés szakfeladatában. 

Tehetséggondozásnál az intézményi csoportok lezárása szükséges néhány esetben, 

valamint nem nevesített csoportban kell rögzíteni a kapcsolattartást. Logopédiánál 2x30 

percben kell rögzíteni a tevékenységeket. 

- A teamek információ tartalma erős, az elkészítés szakszerű, a jelenléti ívek megfelelőek. 

A team jegyzőkönyvek iktatását és hitelesítését minden esetben el kell végezni. Az 

óraszámösszesítő táblák vezetése naprakész, kevés kollégánál termelődött elfogadható 

mértékű mínusz óraszám. A rátervezés külső személynek kevésbé nyomon követhető a 

táblákban, de  a vezető átlátja, esetenként előfordul, hogy a szakember, vagy a vezető 

aláírása lemarad a dokumentumról. 

- A szakértői vélemények elkészítése pontos, átlátható, jól követhető. A szakmai 

protokollnak és a formai követelményeknek megfelelnek. Előrehozott kontroll indoklását 

érdemes feltüntetni. A gyermek/tanuló megnevezésre fokozottabb figyelmet kell fordítani. 

 

Év végén:  

- Az INYR vezetése pontos, korrekt. Szakértői tevékenységnél a csatolmányok feltöltésre 

kerültek. A félévi ellenőrzésnél jelzett korrekciók elvégzésre kerültek. 

- A vezető minden ellenőrzött területen (team jegyzőkönyvek, szakmai programok 

beszámolói, belső ellenőrzés) vezetői dokumentációs kötelezettségének eleget tett. A team 

jegyzőkönyvek hitelesítése szabályos. Óraszám összesítő táblák ellenőrzése alapján a 

vezető a tervezési, szervezési, ellenőrzési feladatainak eleget tett, a munkatársai szintén a 

tagintézményben a működési és az ellenőrzési gyakorlat kiváló. Az óraszám összesítő 

táblákat körbélyegzővel kell ellátni, széljegyzeteket ne tartalmazzon. 
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- 3 évnél fiatalabb gyermekek szakértői véleményeinek ellenőrzése valósult meg. 2022-ben 

csak orvosi zárójelentés alapján adtunk ki szakértői véleményt, vizsgálat nem történt. 

Korrekciós javaslatot nem kaptunk. 

 

III. 

 

3. Szakterületi beszámoló  

 

3.1 Korai fejlesztés 

Korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 24 fő 

Tanácsadásba vont: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás: 1 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek és nehézségek a korai fejlesztés terén 

- Jó bizalmi kapcsolatot tudtunk kialakítani a gyermekek szüleivel, a kapcsolattartás 

megfelelő. Egy-egy esetben a telefon hiánya miatt a kommunikáció akadozik, váratlan 

helyzeteket ezáltal nehezebb kezelni. 

- A gyermekek állapota fejlődő tendenciát mutat. A gyermekek örömmel járnak 

foglalkozásokra. A foglalkozásokon való megjelenésük többnyire rendszeres. A szülői 

együttműködés maximális.  

- A korai fejlesztést végző kollégák hatékonyan dolgoznak együtt minden területen 

(terembeosztás, órarend, szakmai munka, egymás támogatása).  

- Pozitívan alakul az intézmény külső kapcsolattartása. A védőnői hálózattal szorosabb és 

folyamatos az együttműködés. 

- A pandémiás helyzet miatt sok a hiányzás még mindig. Az egészségügyi ellátó rendszer 

működési problémái miatt vizsgálatokra nehezebben jutnak be a gyerekek, és ellátásba is 

kevésbé veszik, több gyereket irányítanak hozzánk. 

- Fejlesztő helyiségek hiánya továbbra is problémát jelent. Az akadálymentesítés szintén 

nagyon fontos lenne. Még egy fejlesztő szobát lehetne felszerelni bordás fallal, 

labdafürdővel, és más korai ellátásban meghatározó fejlesztő eszközzel. 

 

3.2 Logopédiai ellátás 

Logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 133 fő 

Tanácsadásba vont: 5 fő 

Ellátatlan, várólistás: 22 fő 

Lemorzsolódott: 6 fő 

 

Sikerek és nehézségek a logopédiai ellátás terén 

- Szeptember és október hónap első feléig szűrések és alapvizsgálatok történtek. A tavalyi 

évhez képest, most a szülők részt vehettek a személyes interjún alapuló anamnézis 

felvételen. Így a vizsgálati dokumentáció a hatályos jogszabálynak megfelelő. 

- A nehezebb feltételek mellett is arányaiban az előző évekhez képest nem változott a 

tünetmentesen zárt terápiák száma. 

- Az idei tanévben lazábbak voltak a járványügyi szabályozások, a jelenléti oktatás 

preferálásával. Ennek ellenére a gyermekek részvétele az óvodai nevelés terén igencsak 

rapszodikus volt. A sok hiányzás miatt a fejlesztés eredményessége nem úgy alakult, 

ahogy azt szerettük volna. Több gyermek esetében nem szűnt meg a beszédhiba, 

iskolásként is szüksége lesz a folytatásra. 
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- A szakember ellátottság nem igazodik az igényekhez, évek óta nehézséget okoz a 

szakmailag megnyugtató ellátás megszervezése. Az óvodás korú gyermekek esetében is 

sokkal több egyéni terápiára, illetve intenzív logopédiai ellátásra lenne szükség, az iskolás 

korosztálynak pedig nem tudjuk biztosítani a folytatást. 

- A Covidos gyermekek között egyre nagyobb arányban fordulnak elő alig vagy nem 

beszélő gyermekek. 

- A szülői ház segítő együttműködése a korábbi évekhez képest nem változott, talán még 

rosszabbnak mondható.  

- A munkakörülmények is romlottak az elmúlt évekhez képest. Egyes óvodákban a 

felújítási munkák elhúzódása, terápiás helység hiánya nem könnyíti meg a helyszíni 

ellátást. 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 309 fő, 

Tanácsadásba vont: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás 17 fő 

Lemorzsolódott: 10 fő 

Ebből pszichológiai gondozás: 106 fő, lemorzsolódott: 8 fő 

Ebből gyógypedagógiai ellátás: 72 fő, lemorzsolódott: 0 fő 

Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 131 fő, lemorzsolódott: 2 fő 

 

Sikerek és nehézségek a nevelési tanácsadás terén: 

Pszichológiai gondozás 

- Nehezebb, összetettebb esetek számának növekedése. Nagyon sok a figyelemzavaros, 

illetve a beszédhibás gyermek (ez utóbbi csoportból kb. 80 %-mál nehezen érthető a 

beszéd, vagy nem beszél). 

- Sokkal több volt idén a nehéz pszichés státuszú gyermek, ahol kombináltan van szükség 

szülői tanácsadásra is. Ezeknek a gyerekeknek a kezelése végighúzódik az egész tanéven, 

így lefogja a kapacitásunkat. 

- A pszichológus kollégák érzelmileg túlterhelődtek 

- Az iskolák egyre nagyobb arányban szabadulnának meg a nehezen kezelhető gyerekektől, 

kevésbé partnerek, felénk sem türelmesek, nagyon rövid időn belül várnának jelentős 

eredményt. 

- A megjelenés a nyári hónapok kivételével szinten tartott, nem voltak kimaradások. 

- Egyre több családtag (apa, nevelőapa, ikertestvér) vonható be a folyamatba. 

 

Gyógypedagógiai ellátás: 

- A pedagógusokkal és a szülőkkel sikerült megfelelő partneri kapcsolatot kialakítani, de a 

kihelyezett ellátásoknál nem minden szülő vonható be optimálisan.  

- A kihelyezett ellátásoknál a fejlesztő helyiség biztosítva volt.  

- Lehetőség adódott konzultálni az óvoda pedagógusokkal, részt venni az intézményben 

szervezett rendezvényeken, ami további lehetőséget nyújtott a gyermekek 

megismerésében.  

 

Fejlesztőpedagógiai ellátás 

- Nehéz a szülők bevonása a fejlesztésbe, nem minden szülő fogadja el, hogy a fejlesztés 

nem csak a szakember feladata. 

- A beszédindító csoportoknál a szülők nehezen motiválhatóak, hogy a tagintézménybe 

elhozzák a gyermeket. Nem szívesen vállalnak további terheket a fejlesztés érdekében, 

gyakran az orvosi vizsgálatok szükségességét is hárítják. 
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- Nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani az óvónőkkel és az óvodavezetéssel, mely 

megkönnyíti az eredményes munkát. 

- 3 óvoda kivételével megfelelő a helyszín kialakítására a fejlesztéshez. Ez javította a 

munka eredményességét, a gyerekek pedig nagy örömmel vesznek részt a foglalkozáson. 

- A kliensekkel való bizalomteljes és rendszeres kapcsolattartás, személyes konzultációk 

sok esetben megvalósult a kihelyezett ellátási forma ellenére. 

- Szakmai nap megrendezése a Százszorszép Tagóvodában, valamint a nyílt foglalkozás 

tartása a Nyitnikék Tagóvodában pozitív élményeket és  sok új ötletet adott az 

óvodapedagógusoknak a visszajelzéseik alapján. 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás 0 fő 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 159 fő  

(Megjegyzés: szűrés 159 fő, ebből önismereti csoportba került 35 fő) 

Ellátatlan, várólistás 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

Tehetségkoordinációba vont intézmény: 6, pedagógus: 16, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma: 62. 

 

Sikerek és nehézségek a tehetség-azonosítás, - gondozás és –koordináció terén  

- A tehetséggondozással foglalkozó iskolákkal jó a szakmai együttműködés, a 

szakszolgálat és az intézmények programjai, tehetséggondozással kapcsolatos céljai jól 

harmonizálhatóak. 

- Nehéz időpontot egyeztetni az önismereti foglalkozások megtartására a gyerekek egyéb 

elfoglaltsága miatt. 

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma. 218 fő, ebből aktuális állapot: 105 fő, felülvizsgálat: 79 fő, várólistás: 3 fő, 

nem jelent meg: 0 fő 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 27 

Fellebbezések száma a tanév során: 0 

 

Sikerek és nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén  

- A megbetegedések miatt (gyermekek, kollégák) sokszor kellett új vizsgálati időpontot 

biztosítanunk, illetve nem mindig lehetett egy napon elvégezni az alapvizsgálatokat. 

- A második félévben folyamatosan, és még júniusban is jöttek új vizsgálati kérelmek, amik 

előre nem voltak tervezhetőek, ezért csúszott a felülvizsgálatok elvégzése, és 

augusztusban is sok vizsgálati időpontot kellett biztosítanunk. A távolmaradók 

vizsgálatának zárását nem biztos, hogy a tanév végéig meg tudjuk valósítani. 

- Januártól egy szakértői tevékenységet is ellátó kollégával csökkent a létszámunk. 

- A nehézségek ellenére a jogszabályi határidőket többnyire tudtuk tartani.  

- Fellebbezés nem volt, a szülők elfogadták a szakmai véleményünket és a kapott 

segítséget, tájékoztatást. 

 

3.6   Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 137 fő 

Ellátatlan: 94 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 
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Sikerek és nehézségek a gyógytestnevelés terén  

- 1 állami általános iskola kivételével minden ellátási igényt ki tudtunk elégíteni a főállású 

és a két megbízással foglalkoztatott kollégával. 

- A Pánthy Endre Katolikus Általános Iskolában nagyon pozitív fogadtatást kapott a 

gyógytestnevelés. Mind a vezetés, mind a tanárok segítették az ellátás megszervezését, 

gördülékeny menetét. A gyerekek rendszeresen vettek részt a foglalkozásokon. A 

gyógytestnevelés feladat ellátása így már két intézményben, részben délelőtti órákkal 

párhuzamosan történt.  

- A csoportok kialakításánál sajnos az elsődleges és egyetlen szempont az időpont maradt, 

így nincs lehetőség homogén diagnózisú csoportok létrehozására. A differenciált 

feladatvégzés a kezdeti nehézségek után egyre jobban haladt. 

 

3.7 A 2021/2022. tanév összesítő adatai: kontaktban történő ellátás  

 

 

 Szakszolgálati terület 

1. 

Kontaktban 

ellátottak létszám 

(fő) 

Korai fejlesztés 24 

Logopédia ellátás 133 

Nevelési tanácsadás 309 

Tehetséggondozás 159 

Gyógytestnevelés 137 

Óvoda-és  iskolapszich. 0 

 

 SZB vizsgálatok száma 184 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 
Aktuális 

állapot 

vizsgálat 

 

Kiegé

szítő 

vizsg

álat 

Soron kívül, 

állapot változás 

miatt 

kezdeménye-zett 

felülvizsgálat 

(szülő/intéz-

mény) 

 

Elvégzett hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

 

Dokumentum 

elemzés alapján 

készített szakértői 

vélemény 

 

 

 

 

Összesen 

Fő 105  24  0  79  7  218 
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4. Egyéb tevékenységek: 

 

4.1 Tagintézményi programok az EFOP 3.1.6 fenntartására 

 „Ölelj át!” Érzelmi nevelés kisgyermekkorban, valamint a Hátrányos helyzetű tanulók 

tehetségének felismerése kiadványok bemutatása nem valósult meg, mivel az érintett 

célcsoportokkal nem tudtunk olyan időpontot egyeztetni, ami mindenkinek megfelel. Ennek 

oka, hogy a vírushelyzet feloldásával mindenkinek rövid időn belül kellett megvalósítania 

kontakt formában kötelező feladatokat, jogszabályi határidőhöz igazodva, ezért az 

eredményesség érdekében, közös megegyezéssel 2022 szeptemberére halasztottuk a 

megvalósítás időpontját. 

Megvalósult tevékenységek: 

Az EFOP 3.1.6-16 pályázat fenntartása: 

- A szakértői vizsgálatok során alkalmazásra kerültek a pályázat során elsajátított vizsgáló 

eljárások, kapott eszközök. (WPPSI-IV, UNIT, BAYLEY, SEED)  

- A prevenciós foglalkozásokon alkalmazzuk a beszerzett fejlesztő eszközöket, játékokat, 

fejlesztő eljárásokat.  

- A tehetségszűrés terén alkalmazásra kerül a Hátrányos helyzetű tanulók tehetségének 

felismerése c. kiadvány. 

 

4.2 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2021/2022. tanévben 

Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpont-

ja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

1. NPK Szakmai 

konferencia  

2022.  

02.14.,  

Stefán Edina Fejlesztő-, konduktori és 

gyógypedagógiai területre 

vonatkozó szakmai tudás bővítése, 

látókör szélesítése. 

0

200

400

24
133

309
159 137

0

218

A 2021/2022. TANÉV ÖSSZESÍTŐ ADATAI
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI TAGINTÉZMÉNY
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2. NPK Szakmai 

konferencia 

2022. 

02.07.  

Stefán Edina Pedagógiai szakszolgálati területre 

vonatkozó szakmai tudás bővítése, 

látókör szélesítése. 

3.  NILD Hungary 

 

2022. 

04.23.  

Stefán Edina Fonológiai Tudatosság Teszt, 

felvételének és kiértékelésének 

elsajátítása. 

4. Alternatív 

Pedagógiák 

Módszertani 

Központ 2022. 

tavaszi online 

szakmai Műhely 

2022.  

05.05.  

Stefán Edina Jó gyakorlatok - Bepillantás egy-

egy pedagógiai műhelybe 

Online szakmai Műhely 

5. AOSZ által 

szervezett szakmai 

délután 

2022. 

05.09.  

Stefán Edina 

Szabó Judit 

Gazdig Dóra 

Juhász Olga 

Farkas István 

A szakértői vizsgálatok 

akadálymentesítése autistáknak 

6. Fülszöveg 

beszélgetéssorozat 

 

2022. 

05.12.  

Stefán Edina „Aki hallja, adja át!” - Az 

érzékszervi állapot szerepe az 

állapotmegismerésben 

7. Terápiák és 

módszerek a 

mozgásfogyatékoss

ággal élő gyerekek 

fejlesztésére III. 

online szakmai nap 

 

2022. 08. 

26. 

2022.  

05.19. 

Stefán Edina Nild, homloklebeny terápiák 

hasznossága  

8. MHE műhely - 

Árkovits Amaryl: 

"…nem túlélő 

akarok lenni, 

hanem élő” 

2022. 06. 

01.  

Stefán Edina A transzgenerációs traumák 

hetedízigleni hatásairól 

9. „Beszéljünk közös 

nyelvet!” 

Beszéljünk az 

autizmusról- 

konferencia 

2022. 

05.30. 

Szabó Judit 

Takács Edit 

Autizmussal érintett gyermekek 

korai fejlesztésének lehetőségei. 

Bibiána Alapítvány Autisták 

Általános Iskolájának megismerése. 

10. Tehetségkoordináto

rok megbeszélése a 

MATEHETSZ-szel 

2021. 

11.25.. 

Orosz Máténé A koordinátorok munkájának 

fontossága a szakszolálatoknál az 

iskolák számára. 

11. Online szakmai 

konferencia 

Nemzeti Pedagógus 

Kar 

2022. 

02.15. 

Orosz Máténé Hogyan végzik a tehetséggondozást 

az általános és a középiskolákban, 

szakmai műhelymunkákba 

betekintés. 

12. Online előadás 

tartása a Fejér 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Tehetség 

2022. 

03.17. 

Orosz Máténé Az elért eredmények megosztása 

egymással. A tehetségkoordináció 

az intézményünkben. 
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munkaközösségéne

k 

13. Alulteljesítés 

lehetséges 

háttértényezői és a 

képességek 

kibontakoztatása 

2022. 

05.03. 

Orosz Máténé Használható tesztek a kiszűréshez. 

14. Érzelmi készségek 

fejlődése és 

fejlesztése 

tehetségek körében. 

2022. 

06.14. 

Orosz Máténé Jól használható feladatok és tesztek 

a fejlesztés során. 

15. A jövő gyermekei I. 

online konferencia 

(BHRG) 

2021. 

11.19 

Gácsi Margit Szakmai tudás bővítése, látókör 

szélesítése. 

 

4.3 Tagintézmény továbbtanulói a 2021/2022. tanévben  

Ssz Tovább tanuló 

kolléga neve  

Képzés típusa  Képző intézmény  Évfolyam 

1. Takács Edit Gyógypedagógia szak, 

logopédia szakirány BA 

Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és 

Gyógypedagógiai Kar 

Hajdúböszörmény 

2. 

2. Kóródi Anikó tanácsadó 

szakpszichológus 

szakvizsga  

ELTE, Budapest 1. 

 

4.4 A Tagintézményből a 2021/2022. tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 

Ssz A távozó 

szakember 

neve 

A távozó szakember szakja A távozás 

időpontja 

1. Gácsi Margit gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon és értelmileg 

akadályozottak pedagógiája szakirányon 

2022.03.07. 

 

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

tagintézményben 

Ssz Az önértékelt szakember 

neve 

Az önértékelés időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Szabó Judit (pedagógus) 2022.03.01 S 

2. Stefán Edina 2022.03.29. S 

 

Ssz Tanfelügyelt szakember 

neve 

A tanfelügyelet időpontja S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Szabó Judit (vezető) 2022.06.02  S 
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Ssz Minősítő 

vizsgán/eljárásban 

részt vevő 

szakember neve 

A minősítés 

időpontja 

Célfokozat S=Sikeres 

Ns=Nem sikeres 

1. Stefán Edina 2022.03.22. Ped. II S 

2. Fehér Henriett 2022.03.25 Ped. II S 

 

4.6 A tagintézmény együttműködései 

Tagintézmény együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 

5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 

126. IV. em. 

  

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás 

Bethlen Gábor Református Általános 

Iskola, Óvoda 

5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 

1. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás. 

Hunyadi Mátyás Magyar - Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

5200 Törökszentmiklós, Hunyadi J. u. 6. 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás. 

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey 

Ferenc Általános Iskolája  

5200 Törökszentmiklós, Kölcsey Ferenc 

u. 21.  

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás. 

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium 

és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda  

5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás. 

Karcagi SZC Lábassy János Technikum 

és Szakképző Iskola 

5200 Törökszentmiklós, Almásy út 51.  

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás. 

Székács Elemér Református Gimnázium 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium 

5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás. 

Törökszentmiklósi Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 

126/a. IV. em. 

 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás,  

együttműködés a gyermekek, tanulók 

vizsgálaton való megjelenésének segítése 

érdekében, 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

Törökszentmiklósi Család- és 

Gyermekjóléti Központ - Biztos Kezdet 

Gyerekház 

Szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. 

Tudásmegosztás 
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5200 Törökszentmiklós, Bacsó Béla u. 

2/a. 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 

Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet, 

Védőnői Szolgálat 

5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 

126/a. 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, 

egyeztetések, 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás, együttműködés 

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje 

5200 Törökszentmiklós, Petőfi Sándor u. 

50. 

 

Szakmai fórumokon való részvétel, ágazatközi 

műhelyfoglalkozásokra való meghívás. 

Tudásmegosztás 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 

Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet, 

gyermekorvosok, háziorvosok, 

gyermekneurológus 

5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 

126/a.  

Együttműködés, szakmai munka az alábbi 

szakterületekkel: szakértői bizottság, korai 

fejlesztés, nevelési tanácsadás 

Tiszapüspöki Óvoda  

5211 Tiszapüspöki, Fő út 9. 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás 

Tiszapüspöki Általános Iskola  

5211 Tiszapüspöki, Fő u. 85. 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás. 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

  

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás,  

együttműködés a gyermekek, tanulók 

vizsgálaton való megjelenésének segítése 

érdekében, 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

Tiszapüspöki, Védőnői Szolgálat 

5211 Tiszapüspöki, Szabadság u. 1. 

 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, 

egyeztetések, 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás, együttműködés 

Tiszapüspöki Orvosi Rendelő 

5211 Tiszapüspöki, Liszt Ferenc u. 1 

 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi 

szakterületekkel: szakértői bizottság, korai 

fejlesztés, nevelési tanácsadás 

Gyöngyvirág Művészeti Óvoda  

5082 Tiszatenyő, Dózsa György út 51. 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás 

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola 

5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-8. 

Intézmény vezetője: Tóth Éva 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás. 

Tiszatenyő Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás,  



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 421 

 

 

5232 Tiszatenyő, Alkotmány u. 26. 

  

együttműködés a gyermekek, tanulók 

vizsgálaton való megjelenésének segítése 

érdekében, 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

Tiszatenyő, Védőnői Szolgálat, Orvosi 

Rendelő 

5232 Tiszatenyő, Alkotmány u. 28. 

 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, 

egyeztetések, 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás, együttműködés 

Kuncsorbai Intézményfenntartó 

Önkormányzati Társulás Óvodája  

5412 Kuncsorba, József Attila u. 10/a.  

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás 

Napsugár Művészeti Modellóvoda, és 

Bölcsőde 

5083 Kengyel, Áchim András u. 12.  

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás 

Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola  

5083 Kengyel, Kossuth L. utca 100. 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás.  

Védőnői Szolgálat  

5083 Kengyel, Kossuth Lajos u. 139. 

 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, 

egyeztetések, 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás, együttműködés 

Kengyel Községi Önkormányzat 

Gyermekjóléti Szolgálata 

5231 Kengyel, Sallai út 16. 

 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás,  

együttműködés a gyermekek, tanulók 

vizsgálaton való megjelenésének segítése 

érdekében, 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

BHRG Alapítvány 

1033 Budapest, Tavasz u. 5. 

Képzéseken, továbbképzéseken való részvétel, 

szakmai konzultáció 

Alapozó Terápiák Alapítvány 

1113 Budapest, Bocskai út 77-79. 

Képzéseken, továbbképzéseken való részvétel, 

szakmai konzultáció 

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati 

Intézmény 

1089 Budapest, Üllői út 86 

 A gyermekek szakorvosi vizsgálatára ezt az 

intézményt javaslom (neurológia, látás, hallás) 

Rubrica Gyógyműhely 

1114 Budapest, Kanizsai u. 4/C 1em. 8. 

Vizsgálat: rejtett kancsalság specialista 

Metoché Kft.  

9023 Győr, Bem tér 14/c 

 

Vizsgálat: beszédészlelési, bedszédértési 

problémák esetén, főleg állandósult 

váladékpangás esetén. 



 

 JNSZMPSZ Beszámoló 2021/2022. tanév 422 

 

 

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. 

Kiadványok használata, eseményeiken való 

részvétel. 

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Tehetséggondozó 

Munkaközössége 

4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. utca 45. 

Képzéseken, továbbképzéseken való részvétel, 

szakmai konzultáció 

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

és Kollégium 

1145 Budapest Mexikói út 59-60 

Képzéseken, továbbképzéseken való részvétel, 

szakmai konzultáció 

Nemzeti Pedagógus Kar Szakszolgálati 

Tagozatának Gyógytestnevelés csoportja 

1085 Budapest, Könyves Kálmán körút 

40. 

 Képzéseken, továbbképzéseken való részvétel, 

szakmai konzultáció 

Gyógytestnevelés a Gyermekekért 

Országos Egyesület 

1123 Budapest, Alkotás utca 44. 

Képzéseken, továbbképzéseken való részvétel, 

szakmai konzultáció 

Békés Megyei Központi Kórház, Pándy 

Kálmán Tagkórház, Gyermek- és 

Ifjúságpszichiátriai Osztály 

5700 Gyula, Semmelweis u. 1. 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi 

szakterületekkel: nevelési tanácsadás 

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula 

Egyetemi Kórház - Gyermekgyógyászati 

Klinika 

4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi 

szakterületekkel: korai fejlesztés,  

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula 

Egyetemi Kórház - Gyermek- és 

Ifjúságpszichiátriai Osztály 

4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi 

szakterületekkel: nevelési tanácsadás 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi 

Géza Kórház- Rendelőintézet - 

Gyermekpszichitriai Szakrendelés, és 

Gondozó 

5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi 

szakterületekkel: nevelési tanácsadás 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi 

Géza Kórház - neonatológia, audiológia, 

gyermek neurológia, csecsemő- és 

gyermekosztály 

5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi 

szakterületekkel: korai fejlesztés, nevelési 

tanácsadás 

 

4.7 A tagintézmény 2021/2022. tanév sikerei és nehézségei 

Tagintézmény tanévi sikerei Tagintézmény tanévi nehézségei 

A tanév folyamán az ellátás minden 

szakterületen folyamatos volt, a 

továbbtanuló kollégák és a távozó kolléga 

mellett is. 

A dolgozói létszámot tekintve kevés a fejlesztő 

szoba, és nincs közösségi tér/tanári. 

Az OH kirendelésre végzett vizsgálatok 

elvégzése zökkenőmentes volt. 

A kihelyezett ellátásoknál gyakran nem 

megfelelő a környezet. 
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A járványügyi előírásokat be tudtuk 

tartani, tartatni, a fertőtlenítés folyamatos 

volt. 

Egy gyógypedagógus kolléga távozott a tanév 

folyamán. 

A főigazgatóság ellenőrzései és a belső 

ellenőrzések, jelentős hiányosságokat nem 

jeleztek, kisebb korrekciókra volt csak 

szükség. 

A második félévben folyamatosan érkeztek az új 

vizsgálati kérelmek, amik nem voltak előre 

tervezhetőek, ennek eredményeként nehezebben 

tartottuk a jogszabályi határidőket. 

Az eredményességmérés kiértékelése 

alapján csak egy területen van szükség 

intézkedési tervre 

A pandémiás helyzet megnövelte a pszichés 

gondozásra jelentkezők számát. Súlyosabb 

esetek is gyakrabban jelentek meg. E mellett az 

átlagosnál több gyermeknél jeleznek tanulási, 

vagy beszédfejlődési problémát. 

Az elégedettségmérés eredményeinek 

kiértékelése alapján intézkedési tervre 

nincs szükség 

A betegségek miatt (gyermekek rendszertelen 

óvodáztatása, magas hiányzási arány, 

szakemberek megbetegedése), a terápiák 

hatékonysága egyes esetekben nem volt ideális. 

A Tankerülettel sikerült selejtezni a 

módszertani segédanyagokat, 

kiadványokat, amik elhasználódtak. 

Az INYR-nem működik mindig megfelelően, 

adatvesztés is tapasztalható. A szűrési funkciók 

működése, gyakran megnehezíti az ellenőrzést. 

Gazdagodtunk informatikai eszközökkel. A hálózat túlterhelése, viharkárok és egyéb 

problémák miatt az internet szolgáltatás gyakran 

bizonytalan, kis sebességű, vagy nem működő. 

A nyár folyamán megtörtént a tető javítása 

és az épület tisztító festése.  

Az intézmények a nyár folyamán küldtek sok új 

felterjesztést, illetve elmaradt kontroll vizsgálati 

kérelmeket, mivel az intézmények 

visszanyitásakor kezdtek evvel foglalkozni. A 

vizsgálatkéréseknél sok esetben nem veszik 

figyelembe, hogy az adott 1-2 osztályos 

gyermek, nagyon rövid ideig vett részt kontakt 

órákon és az ismeretanyag nem lett rögzítve. 

 

4.8 A tagintézményi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

A stratégiai dokumentumok összhangjának 

megvalósítása, a változásokra való 

rugalmas reagálás. 

A szakterületek eredményességmérésének 

további finomítása, a tapasztalatok 

függvényében. 

Évente megtörténik a partneri elégedettség 

mérése. 

 

Többcsatornás kapcsolatrendszer 

működtetése, a visszacsatolások 

biztosítása. 

 

Az egyenletes terhelésre való törekvés, a 

meglévő szakemberek megtartása. 

 

 

4.9  A 2021/2022. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

Ssz Felsőoktatási intézmény neve Hallgatók szakja Fő 

1. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és 

Gyógypedagógiai Kar Hajdúböszörmény 

Gyógypedagógia 4 
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VI.12 A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely 

Szabó Ildikó 

tagintézményigazgató-helyettes 

 

 

Telephely személyi feltételei a tanév elején 

Szak (kinevezett) Fő 

Gyógypedagógus 4 

Pszichológus 1 

Szakszolgálati titkár 1 

Kisegítő dolgozó 1 

  

Szak (részmunkaidős, óraadó) Fő 

Gyógypedagógus 2 

 

Telephely infrastrukturális helyzetének rövid ismertetése 

A telephely a város központjában fekszik, tömegközlekedéssel jól megközelíthető. Az épület előtt 

parkolási lehetőség adott. A telephelyen helyben a szakértői bizottsági tevékenység, a pszichés 

gondozás és a korai fejlesztés egyes típusainak feltételei adottak. A logopédiai ellátást és a preventív 

jellegű részképesség-fejlesztést a gyermekek nevelési intézményében biztosítottuk ebben a tanévben 

is, ambuláns ellátás szervezésére rendkívül korlátozott számban van lehetőségünk. Fegyvernek, 

Örményes és Tiszabő település gyermekpopulációját fogadjuk, látjuk el.   

A telephely eszközellátottsága az utóbbi években mind a bútorzatot, mind pedig a teszt- és 

fejlesztőeszközök leltárát tekintve jelentősen gyarapodott. A kicserélt nyílászárók sokkal 

esztétikusabbak, könnyen tisztán tarthatóak és energetikai szempontból is kedvező volt cseréjük. A 

későbbiekben szeretnénk még egy klíma berendezést az ügyviteli irodába, amennyiben a költségvetés 

ezt lehetővé teszi. 

 

Telephely nyitvatartási rendje 

hétfő:   7:30 – 16:30 

kedd:  7:30 – 16:30 

szerda:  7:30 – 16:00 

csütörtök:  7:30 – 16:00 

péntek:  7:30 – 13:30 

 

Telephely helyettesítési rendje 

A telephelyen a telephelyvezető és a szakszolgálati titkár helyettesítését az SZMSZ szabályozza. 

- A tagintézményigazgató - helyettes, telephelyvezetőt - hiányzása, akadályoztatása esetén - az 

általa megbízott szakalkalmazott helyettesíti.  

- A szakszolgálati titkárt távolléte esetén, a feladatokat a telephelyvezető a szakalkalmazottak 

bevonásával legjobb belátása szerint végzi el. 

 

I. 

 

1. A telephely tanév során megvalósított feladatai: 
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1.1 Szakértői bizottsági tevékenység  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Októberi statisztikához adatok 

szolgáltatása 

megvalósult telephelyvezető, 

gyógypedagógus, 

pszichológus 

2. Statisztika elkészítése megvalósult telephelyvezető 

3. Szakértői vizsgálat iránti kérelmek 

fogadása, vizsgálatok ütemezése 

folyamatos telephelyvezető 

4. Alap- és felülvizsgálatok szakszerű 

végzése adekvát tesztválasztással, a 

jelzett probléma és a gyermek 

sajátosságaihoz igazított 

eszközválasztással, új vizsgálati 

eljárások alkalmazása 

folyamatos gyógypedagógus, 

pszichológus 

5. Szükség esetén mérőeszköz, 

feladatlap összeállítása, alkalmazása, 

korrekciója 

folyamatos gyógypedagógus 

6. Félévi statisztikai adatok 

szolgáltatása, beszámoló 

megvalósult gyógypedagógus, 

pszichológus 

7. Oktatási Hivatal kirendelésére 

végzett szakértői vizsgálatok 

fogadása, ütemezése a 

tankötelezettség 

megkezdéséhez/halasztásához 

megvalósult telephelyvezető 

8. Team munka, megbeszélés, diagnózis 

közös meghozatala, szülői 

konzultáció 

folyamatos telephelyvezető, 

gyógypedagógus, 

pszichológus 

9. Szakértői vélemények készítése, 

változatos szakirodalmi és internetes 

felületek javaslata 

folyamatos gyógypedagógus, 

pszichológus 

10. Dokumentáció vezetése, 

INYR 

folyamatos gyógypedagógus, 

pszichológus 

11. A munkaközösségi foglalkozások 

látogatása, 

tapasztalatcsere, új információk 

megosztása a kollégákkal 

megvalósult telephelyvezető, 

gyógypedagógus 

12. Önképzés folyamatos gyógypedagógus, 

pszichológus 

13. Tanév végi összesítés, részstatisztika, 

beszámoló 

megvalósult telephelyvezető, 

gyógypedagógus, 

pszichológus 

 

1.2 Nevelési tanácsadás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Októberi statisztikához adatok 

szolgáltatása 

megvalósult telephelyvezető, 

gyógypedagógus, 

pszichológus 

2. Statisztika elkészítése megvalósult telephelyvezető 
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3. 5 éves és 3 éves korban végzett 

logopédiai szűrések eredményeinek 

rögzítése 

megvalósult logopédus, 

gyógypedagógus 

4. Bejelentkezések, kérelmek 

áttekintése, első találkozás, vizsgálat 

ütemezése 

folyamatos pszichológus 

5. Szűrési statisztika, következtetések megvalósult logopédus, 

gyógypedagógus 

6. Ellátás megszervezése, 

csoportalakítás 

megvalósult gyógypedagógus 

7. Fejlesztési tervek készítése a mérési 

eredmények alapján 

megvalósult gyógypedagógus 

8. Folyamatos ellátás biztosítása, 

differenciált foglalkozásszervezés, 

fejlesztő értékelés, 

a vezetői látogatás tapasztalatainak, 

javaslatainak hasznosítása, 

megvalósult gyógypedagógus 

9. Kapcsolattartás szülőkkel, 

pedagógusokkal 

team-munka, a kliens ellátásában még 

érintett kollégával, szükség esetén 

társintézménnyel megbeszélés 

folyamatos gyógypedagógus 

10. Félévi statisztikai adatok 

szolgáltatása, beszámoló  

megvalósult gyógypedagógus, 

pszichológus 

11. Dokumentáció vezetése, napló és 

INYR 

folyamatos gyógypedagógus, 

pszichológus 

12. Év végi mérés, értékelés, 

dokumentációk zárása 

megvalósult gyógypedagógus, 

pszichológus 

13. Tapasztalatcsere, új információk 

megosztása a kollégákkal 

folyamatos gyógypedagógus, 

pszichológus 

14. Továbbképzéseken való részvétel, 

önképzés, pályázatok figyelése, 

folyamatos gyógypedagógus, 

pszichológus 

15. Tanév végi összesítés, részstatisztika, 

beszámoló 

megvalósult gyógypedagógus, 

pszichológus 

16. Nyári feladatellátás megszervezése, 

végzése 

megvalósult gyógypedagógus, 

pszichológus 

 

1.3 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Ellátás megszervezése megvalósult  

telephelyvezető 

2. Októberi statisztikához adatok 

szolgáltatása 

megvalósult telephelyvezető 

3. statisztika elkészítése megvalósult telephelyvezető 

4. Státuszmérés, fejlesztési terv 

készítése 

megvalósult gyógypedagógus 

5. Ellátás szakszerű eszköz- és 

módszerválasztással, 

megvalósult gyógypedagógus 
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a vezetői látogatás tapasztalatainak, 

javaslatainak hasznosítása 

6. Kapcsolattartás szülővel folyamatos gyógypedagógus 

7. Dokumentáció vezetése, napló INYR folyamatos gyógypedagógus 

8. Félévi statisztikai adatok 

szolgáltatása 

megvalósult gyógypedagógus 

9. Nyári ellátás szükségessége esetén 

szervezés, ellátás 

megvalósult telephelyvezető 

10. Év végi státuszmérés, értékelés, 

dokumentáció zárása 

megvalósult gyógypedagógus 

11. A munkaközösségi foglalkozások 

látogatása, tapasztalatcsere, 

információ-megosztás a kollégákkal 

megvalósult gyógypedagógus 

12. Továbbképzések, önképzés megvalósult gyógypedagógus 

13. Tanév végi összesítés, részstatisztika, 

beszámoló 

megvalósult gyógypedagógus 

 

1.4 Logopédiai ellátás  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Szűrővizsgálati kérelmek összegzése, ami nem 

valósult meg tavasszal, szűrések ütemezése (Szól-

e?) 

megvalósult telephelyvezető, 

logopédus 

2. Októberi statisztikához adatok szolgáltatása megvalósult logopédus 

3. Statisztika elkészítése megvalósult telephelyvezető 

 

4. 

Szűrővizsgálatok elvégzése, szülők értesítése az 

eredményről (Szól-e?) 

megvalósult logopédus 

5. KOFA szűrővizsgálatok kiértékelése, szülők 

tájékoztatása 

megvalósult logopédus 

6. Beszédvizsgálatok végzése szakszerű eszköz- és 

módszerválasztással, 

megvalósult logopédus 

7. Szülők tájékoztatása megvalósult logopédus 

8. Beszédvizsgálati vélemények elkészítése megvalósult logopédus 

telephelyvezető 

9. Terápiák tartása, csoportos formában az egyéni 

problémák szerint differenciálás, adekvát és 

változatos technikák alkalmazása, fejlesztő 

értékelés 

folyamatos logopédus 

10. Team-munka, a kliens ellátásában még érintett 

kollégával, szükség esetén társintézménnyel 

megbeszélés 

folyamatos logopédus, 

gyógypedagógus 

11. Kapcsolattatás, tanácsadás az intézmények 

pedagógusaival, szülőkkel 

folyamatos logopédus 

12. Dokumentáció, naplók, INYR vezetése folyamatos logopédus 

13. A munkaközösségi foglalkozások látogatása, 

tapasztalat-csere, új információk megosztása a 

kollégákkal 

megvalósult logopédus 

14. Félévi és év végi értékelések, statisztika 

elkészítése 

megvalósult logopédus 
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1.5 Gyógytestnevelés  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Szűrővizsgálatok ügyében a védőnőkkel 

kapcsolatfelvétel, a szűrések ütemezéséről 

tájékozódás. 

megvalósult telephelyvezető 

 

2. Egyeztetés az iskolákkal az aktuális névsorról,  megvalósult telephelyvezető 

 

1.6 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Októberi statisztikához adatok szolgáltatása megvalósult tehetség-

koordinátor, 

 

2. Statisztika elkészítése megvalósult tehetség-

koordinátor, 

telephelyvezető 

3. Kapcsolatfelvétel az intézményekkel levél 

formájában, tehetségszűrés szervezése  

megvalósult tehetség-

koordinátor, 

telephelyvezető 

4. Adatbázis készítése az intézményi igény alapján  megvalósult tehetség-

koordinátor, 

5. Tehetségszűrés  megvalósult tehetség-

koordinátor, 

6. Szülői tájékoztatás megvalósult tehetség-

koordinátor 

7. Önismereti csoportok működtetése megvalósult tehetség-

koordinátor, 

pszichológus 

8. A Nemzeti Tehetségügyi Adatbázis, a Nemzeti 

Tehetség Program pályázati kiírásainak 

figyelemmel kísérése 

folyamatos tehetség-

koordinátor 

9. Szakmai és szakmaközi kommunikáció megvalósult tehetség-

koordinátor 

10. Dokumentáció vezetése, INYR folyamatos tehetség-

koordinátor 

11. Félévi beszámoló készítése, összegzés, eredmény, 

nehézség 

megvalósult tehetség-

koordinátor, 

12. Önismereti- és képességcsoport lezárása.  megvalósult tehetség-

koordinátor, 

13. Tanév végi beszámoló készítése megvalósult tehetség-

koordinátor, 

                                                  

II. 

 

1.7 Általános szakszolgálati feladatok  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

    

A tanév során folyamatos, rendszeres tevékenységek 

1. Jogszabályi változások figyelemmel kísérése folyamatos telephelyvezető 
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2. Munkaterv megvalósulásának ellenőrzése, 

korrekciók 

megvalósult telephelyvezető 

 

3. Partneri igények feltérképezése, követése folyamatos telephelyvezető 

4. Felterjesztések fogadása, kezelése folyamatos telephelyvezető 

5. Nyilvántartási rendszerünk finomítása, 

vezetése 

folyamatos telephelyvezető 

6. Team megvalósult telephelyvezető 

7. Behívások, dokumentáció,  telephelyvezető 

8. Szakértői és szakterületi vélemények 

ellenőrzése 

folyamatos telephelyvezető 

9. Munkaidő nyilvántartás, adminisztráció folyamatos szakalkalmazottak 

10. Útiköltség elszámolások, gazdasági ügyek stb folyamatos szakszolgálati 

titkár, 

telephelyvezető 

11. Heti, havi esetforgalom vezetése, ellenőrzése folyamatos telephelyvezető 

12. Eszközszükséglet jelzése folyamatos telephelyvezető, 

szakalkalmazottak 

13. Kapcsolattartás az intézményvezetőkkel folyamatos telephelyvezető, 

tehetségkoordinátor 

14. Igazgatótanácsi értekezlet megvalósult IÖM vezető 

15. Ismeret- és tudásmegosztás megvalósult szakalkalmazottak 

16. Partnerintézményekkel való együttműködés 

koordinálása 

folyamatos telephely-vezető 

Szeptember hónap feladatai 

17. Évindítás, munkaterv elkészítése, leadás megvalósult telephelyvezető 

18. Tanévindító értekezlet megvalósult telephelyvezető 

19. Terápiák, nyári munka és dokumentációik 

zárásának ellenőrzése 

megvalósult telephelyvezető 

20. Megbízási szerződéssel dolgozó kollégákkal 

egyeztetés, szerződések előkészítése 

megvalósult telephelyvezető 

21. Éves önértékelési terv megismerése, 

elfogadása 

megvalósult telephelyvezető 

22. Szakmai kapcsolattartás a nevelési-oktatási és 

társintézményekkel 

folyamatos szakalkalmazottak 

23. Munkaköri leírások aktualizálása megvalósult telephelyvezető 

24. Eszközpark áttekintése, eszközszükséglet 

jelzése 

megvalósult szakalkalmazottak, 

telephelyvezető 

25. Éves statisztika előkészítése, elkészítése megvalósult telephelyvezető, 

szakalkalmazottak 

26. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás megvalósult telephelyvezető 

Október hónap feladatai 

27. Éves statisztika elkészítésének segítése megvalósult telephelyvezető 

28. Vezetői ellenőrzés megvalósult telephelyvezető 

November – december hónap feladatai 

29. Vezetői ellenőrzés megvalósult telephelyvezető 

30. A gazdasági év zárásának előkészítése, 

összegzés, jövő évi tervezés előkészítése 

megvalósult telephelyvezető, 

szakalkalmazottak 

31. Éves leltár előkészítése megvalósult telephelyvezető, 

szakszolgálati titkár 
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Január hónap feladatai 

32. Költségvetés előkészítése, tisztítószerek, 

irodaszerek megrendelésének előkészítése 

megvalósult telephelyvezető, 

szakszolgálati titkár 

33. OH kirendelésre végzett vizsgálatok 

szervezése, koordinálása, jogszabályi 

előírások követésének ellenőrzése, 

ügyfélkapus ügyintézés 

megvalósult telephelyvezető 

34. Szakfeladatok óraszámának felülvizsgálata, 

második félév változtatásainak előkészítése, 

ha szükséges 

megvalósult telephelyvezető 

35. Leltár megvalósult telephelyvezető 

Február – március hónap feladatai 

36. Félévi adatok leadása beszámolóhoz megvalósult szakalkalmazottak 

37. Félévi beszámoló elkészítése megvalósult telephelyvezető 

38. Félévi értekezlet megvalósult telephelyvezető 

39. Terápiák félévi értékelései, ahol releváns megvalósult szakalkalmazottak 

40. 2022/2023. tanévre vonatkozó BTMN 

felülvizsgálati kérelmi dokumentáció 

kiküldése az intézményeknek 

megvalósult telephelyvezető 

41. Vezetői ellenőrzés megvalósult telephelyvezető 

42. Pedagógiai Szakszolgálatok Hete 

programjainak előkészítése és megvalósítása 

nem valósult 

meg 

telephelyvezető, 

szakalkalmazottak, 

szakszolgálati titkár 

43. Éves orvosi ellenőrzés lebonyolítása megvalósult alkalmazottak 

Április – május hónap feladatai 

44. Többletkötelezettség - vállalás elkészítése megvalósult telephelyvezető 

45. 5 évesek logopédiai szűrésének előkészítése megvalósult telephelyvezető, 

logopédus 

46. Többletkötelezettség – vállalás feladatainak 

végzése 

megvalósult telephelyvezető 

47. Logopédiai szűrések ütemezése, lebonyolítása megvalósult logopédusok 

Június – július - augusztus hónap feladatai 

48. Többletkötelezettség – vállalás feladatainak 

végzése 

megvalósult telephelyvezető 

49. Tanév zárásának előkészítése, statisztikai 

adatok, beszámolók leadása, összegzés 

megvalósult szakalkalmazottak 

50. Éves beszámoló készítése, statisztikai adatok 

összegzése 

megvalósult telephelyvezető 

51. Szabadságolás, nyári munkarend elkészítése megvalósult telephelyvezető 

52. Beérkező BTMN felülvizsgálati kérelmek 

érkeztetése, áttekintése, összesítése 

megvalósult telephelyvezető, 

szakszolgálati titkár 

 

1.8 Heti értekezletek, megbeszélések megvalósítása  

Ssz. Feladat Határidő Felelős 

1. Munkaszervezés (órarend) megvalósult telephelyvezető, 

szakalkalmazottak 

2. Szűrések, terápiák indítása, ezek 

tapasztalatai,  

megvalósult szakalkalmazottak 
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3. OH kirendelés alapján végzendő 

vizsgálatok előkészítése, a korábbi 

iskolakezdés/iskolahalasztás kapcsán 

megvalósult telephelyvezető 

4. Logopédiai szűrések, az ellátásba vont 3 

és 5 éves korú gyermekek fejlesztésének 

tapasztalatai, esetmegbeszélés 

megvalósult logopédus, 

gyógypedagógusok 

5. Gazdasági tervezéshez adatgyűjtés a 

kollégáktól (anyag, eszközigény, 

problémák), beszámoló előkészítése 

szakszolgálatok hetének előkészítése 

megvalósult telephelyvezető, 

szakalkalmazottak 

6. Félévi munka értékelése, a korai 

fejlesztéshez kapcsolódó szakmai 

tevékenység tapasztalatai, 

megvalósult telephely-vezető, 

gyógypedagógus 

7. Nyári szabadságok ütemezése, tervezése, 

továbbtanulási terv elfogadása 

megvalósult telephelyvezető, 

alkalmazottak 

8. 5 évesek logopédiai szűrésének 

előkészítése 

megvalósult telephelyvezető, 

logopédus 

 

9. 

A szakértői bizottsági tevékenységhez 

kapcsolódó szakmai műhely tapasztalatai, 

eredményei 

megvalósult telephelyvezető 

 

10. 

Éves munka szorgalmi időszakának 

zárása, nyári beosztások tervezése, 

következő tanévre vonatkozó ötletek 

megvalósult telephelyvezető, 

szakalkalmazottak 

11. Közös kirándulás a tagintézménnyel megvalósult telephelyvezető 

 

1.9 Továbbképzések, tanfolyamok  

Ssz. Szakember 

neve 

Továbbképzés megnevezése Továbbképzés 

helyszíne 

1. Szabó János Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. „Trianon 

100” című akkreditált pedagógus továbbképzés  

Cegléd 

 

1.10 Saját műhelymunkák a 2021/2022. tanévben szülők, pedagógusok részére  

Ssz  

A műhelyfoglalkozás témája 

Idő 

pontj

a 

Résztvevők 

száma 

Felelőse 

1. A meteor-poi használatának lehetőségei a 

részképesség fejlesztésben 

2022.

03.26. 

5 fő Szabó János 

2. Szakértői bizottsági tevékenység aktualitásai 

–műhelyfoglalkozás 

2022. 

05.24. 

9 fő Szabó Ildikó 

 

1.11 Vezetői belső ellenőrzések  

Ssz. Ellenőrzött munkatárs neve Időpont Ellenőrzést végző vezető 

1. Csíkné Gábli Erika 2021.11.15. 

2022.03.16. 

2022.04.06. 

2022.05.16. 

Szabó Ildikó 

2. Farkasné Rózant Ildikó 2021.11.15. 

2022.03.25. 

2022.05.16 

Szabó Ildikó 
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3. Szabó János 2021.11.15. 

2022.04.06. 

2022.04.14. 

2022.05.16 

Szabó Ildikó 

4. Varga Mária 2021.11.15. 

2022.04.25. 

2022.05.16 

Szabó Ildikó 

5. Bordásné Nagy Ildikó 2021.11.15. 

2022.05.16 

Szabó Ildikó 

6. Szabó Lajosné 2021.11.15. 

2022.05.16 

Szabó Ildikó 

 

1.12 A tagintézmény igazgató és igazgató-helyettes/telephelyvezető tanév során folyamatos 

végzett ellenőrzési feladatai  

Ssz. Ellenőrzött terület Időpont Ellenőrzést 

végző vezető 

1. Munkaidő, kötelező óraszámok megvalósulása, 

leterheltség felülvizsgálata ellenőrzése 

folyamatos Szabó Ildikó 

2. Az alkalmazottak hó végi dokumentációjának 

ellenőrzése 

folyamatos Szabó Ildikó 

3. Főigazgatóságra beküldendő dokumentáció 

(szakmai, gazdasági, HR), tartalmi és formai 

ellenőrzése 

folyamatos Szabó Ildikó 

4. Szakértői tevékenység szervezésének, 

dokumentumforgalmának ellenőrzése, szakértői 

vélemények tartalmi és formai ellenőrzése, 

továbbküldés esetén, a vizsgálati dokumentáció 

hiánytalanságának vizsgálata 

folyamatos Szabó Ildikó 

5. Tisztítószerek szabályos tárolása, munkavédelmi és 

tűzvédelmi előírások betartása 

folyamatos Szabó Ildikó 

6. Az épület állagának, a használt berendezések 

működésének figyelemmel kísérése, a javítások 

ellenőrzése, átvétele 

folyamatos Szabó Ildikó 

 

1.13 Az intézkedési terv megvalósítása az éves intézményi önértékelés eredményei alapján  

Fejleszthető területek Megvalósított intézkedések   Az intézkedések észlelhető 

eredményei 

A szakterületek 

eredményességmérésének 

további finomítása a 

tapasztalatok függvényében 

Munkaközösségi foglalko-

zásokon jelzés, hogy 

szakmailag min lehetne 

változtatni, hogy pontosabb, 

megbízhatóbb, informa-

tívabb eredményt kaphas-

sunk 

A javaslatok megfontolásra 

kerültek. 

 

1.14 A telephely eredményesség-mérésének eredményei  

 

Fegyvernek korai fejlesztés: 2 fő. Ebből -0 %; +100% A mért eredmények alapján intézkedési 

terv készítésére szükség nincs. 
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 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 0 2 0 0 

% 0 0 100 0 0 

 

Fegyvernek logopédia: 99 fő. Ebből -6,06 %; +93,94% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 0 6 27 42 24 

% 0 6,06 27,27 42,42 24,24 

 

Fegyvernek nevelési tanácsadás: 153 fő. Ebből -7,18 %; +92,82% A mért eredmények alapján 

intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem javult Keveset 

javult 

Részben 

javult 

Lényegesen 

javult 

Tünetmentes 

Fő 4 7 53 75 14 

% 2,61 4,57 34,64 49,01 9,15 

 

Fegyvernek szakértői bizottsági tevékenység: 8 db. Ebből -0 %; +100 % A mért eredmények 

alapján intézkedési terv készítésére szükség nincs. 

 Nem készült el Elkészült 

Fő 0 8 

% 0 100 

 

*Szakemberhiány miatt a tagintézményben a gyógytestnevelés szünetel.   

  

Összegzés:  

Az eredményességmérés minden területén a fejlesztések hatására tapasztalható volt a tanév 

végére fejlődés, a vizsgált időszakban készített szakértői vélemények a jogszabályi határidőn 

belül elkészültek. Az eredmények alapján intézkedési terv készítésére nincs szükség.  

 

1.15 A telephely partneri elégedettség-mérésének eredményei 

 

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén  
Mennyire elégedettek 

az adott szakszolgálati 

tagintézményben 

végzett nevelési 

tanácsadás 

szakterülettel 

kapcsolatos 

tájékoztatással, 

információáramlással? 

Mennyire ítélik 

hasznosnak a 

nevelési 

tanácsadásban 

részesült 

gyermekek 

fejlődése 

szempontjából a 

kapott segítséget? 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire 

elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire elégedettek 

a nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Gyermekközpontúság 

Kérjük, jelölje meg, 

mennyire 

elégedettek a 

nevelési tanácsadás 

szakszolgálati 

tevékenységben 

dolgozó kollégákkal 

kapcsolatosan az 

alábbiak terén: 

Problémakezelés, 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, gyors, 

hasznos, innovatív) 

3,67 3,33 4,00 4,00 3,67 
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A szülők elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén  
Gyermekem 

szakszolgálati ellátásáról 

megfelelően részletes és 

érthető tájékoztatást 

kaptam. 

Gyermekem fejlődése 

szempontjából 

hasznosnak bizonyult a 

kapott segítség. 

A pedagógiai 

szakszolgálat munkatársai 

szükség esetén más 

szakemberekkel 

(pedagógus, óvónő, 

gyermekorvos, 

családgondozó, 

gyermekpszichiáter stb.) 

konzultálnak, segítséget 

kérnek gyermekem 

érdekében. 

A szakember igény esetén 

elérhető, kérdéseimre 

válaszol, problémáimat 

meg lehet vele beszélni. 

3,98 3,98 3,74 3,94 

 

 
 

A tanulók elégedettség-mérésének eredményei nevelési tanácsadás terén 
A szakember 

bizalmas, nyugodt, 

kölcsönös 

elfogadáson alapuló 

légkört alakított ki. 

A szakember 

igyekezett felkelteni 

és fenntartani az 

érdeklődésemet. 

A foglalkozások 

során a 

visszajelzések 

egyértelműek, 

érthetők voltak. 

A foglalkozásokon a 

problémámnak, 

helyzetemnek 

megfelelő 

A foglalkozások 

segítettek abban, 

hogy a mindennapi 

élethelyzetekben 

3,67
3,33

4,00 4,00
3,67

Mennyire elégedettek az adott szakszolgálati tagintézményben végzett nevelési tanácsadás szakterülettel
kapcsolatos tájékoztatással, információáramlással?

Mennyire ítélik hasznosnak a nevelési tanácsadásban részesült gyermekek fejlődése szempontjából a kapott
segítséget?

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó kollégákkal
kapcsolatosan az alábbiak terén: Elérhetőség, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó kollégákkal
kapcsolatosan az alábbiak terén: Gyermekközpontúság

Kérjük, jelölje meg, mennyire elégedettek a nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenységben dolgozó kollégákkal
kapcsolatosan az alábbiak terén: Problémakezelés, szakmai segítségnyújtás (aktuális, gyors, hasznos, innovatív)

3,99 3,98
3,87

4,00

Gyermekem szakszolgálati ellátásáról megfelelően részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

Gyermekem fejlődése szempontjából hasznosnak bizonyult a kapott segítség.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel (pedagógus, óvónő, gyermekorvos,
családgondozó, gyermekpszichiáter stb.) konzultálnak, segítséget kérnek gyermekem érdekében.

A szakember igény esetén elérhető, kérdéseimre válaszol, problémáimat meg lehet vele beszélni.
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segítségnyújtást 

kaptam. 

képes legyek tovább 

fejlődni. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 
 

Összegző elemzés 

A nevelési tanácsadás terén négy intézménynek volt lehetősége az online kérdőív kitöltésére, 

mellyel három óvoda élt. A kollégák elérhetősége, a gyermekközpontúságuk terén maximális 

elégedettségüket fejezték ki. Alacsonyabb (3,67) értéket kapott a tájékoztatás, 

információáramlás, és a problémakezelés, szakmai segítségnyújtás. Oda kell figyelnünk e két 

területre, bár 3 kitöltő esetében ez az eredmény még magasnak számít. A legalacsonyabb (3,33) 

értékelést a gyermek fejlődése szempontjából kapott segítség mértékére adták. Erre a területre 

jobban kell koncentrálnunk a továbbiakban, a partnerintézmények ez irányú igényét újra 

egyeztetnünk szükséges, s a reális, teljesíthető igényeknek megfelelően kell alakítanunk a 

pedagógusok segítését a gyermekekkel való foglalkozásuk terén. Szülői elégedettségét 121 

szülő fejezte ki, mely az előző évekhez viszonyítva jelentős emelkedést mutat. A 

legalacsonyabb érték 3,87, a legmagasabb 4. Az eredmények alapján elmondható, hogy a szülők 

elégedettek szakmai munkánkkal és a velük való kapcsolattartással annak ellenére is, hogy az 

óvodák a szülőket az intézménybe nem engedik be továbbra sem, holott a pandémiás 

szigorítások jelentősen enyhültek. A kérdőívet egy 13 éves vagy idősebb tanuló töltötte ki, aki 

maximális értékekkel jelzett vissza munkánkat illetően. 

 

Partnerintézmények elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén  
A 

szakszolgálat 

szakemberein

ek szemlélete, 

tevékenységei 

gyermekközp

ontúak. 

A 

foglalkozások 

hozzájárulnak 

a gyermek 

fejlődéséhez. 

A gyermekek 

szívesen 

vesznek részt 

a 

foglalkozáson

. 

Intézményünk 

megfelelő 

útmutatást 

kap a 

szakembertől 

a gyermek 

problémájána

k 

A szakember 

törekszik a 

szülőkkel 

való 

együttműködé

sre. 

A szakember 

igény esetén 

elérhető, 

kérdésekre 

válaszol, 

segít. 

Megfelelő a 

tájékoztatás a 

szakszolgálat 

által nyújtott 

szolgáltatások

ról. 

3,67 4,00 3,67 3,33 2,33 3,67 3,67 

 

 

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

A szakember
bizalmas,
nyugodt,
kölcsönös

elfogadáson
alapuló légkört

alakított ki.

A szakember
igyekezett

felkelteni és
fenntartani az

érdeklődésemet.

A foglalkozások
során a

visszajelzések
egyértelműek,

érthetők voltak.

A
foglalkozásokon a
problémámnak,
helyzetemnek

megfelelő
segítségnyújtást

kaptam.

A foglalkozások
segítettek abban,

hogy a
mindennapi

élethelyzetekben
képes legyek

tovább fejlődni.

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
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Intézkedési terv készítése indokolt, a 2.33 pontérték alacsony elégedettséget jelez.  

 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei logopédiai ellátás terén 
Megfelelő 

tájékoztatást kaptam 

a logopédiai 

szolgáltatásokról. 

Tájékoztatást 

kaptam a 

gyermekem részére 

nyújtott logopédiai 

ellátásról. 

A szakember igény 

esetén elérhető, 

kérdéseimre 

válaszol, segít. 

A foglalkozások 

hozzájárulnak a 

gyermekem 

fejlődéséhez. 

Megfelelő segítséget 

kapok 

gyermekemmel való 

otthoni 

gyakorláshoz. 

3,91 3,98 3,95 4,00 3,96 

 

 
 

Összegző elemzés: 

A logopédiai ellátás terén is négy intézménynek volt lehetősége munkánkkal való 

elégedettségét kifejezni. E területen is három óvoda értékelt bennünket az online kérdőíven. A 

visszajelzések alapján a legmagasabb értéket (4) a gyermekek fejlődéséhez való hozzájárulás 

kapta, három területen 3 egész fölötti értékelést kaptunk. A szakemberek szülőkkel való 

együttműködési törekvése alacsony eredményt ért el (2,33), így e területen beavatkozásra van 

szükség. Az érték alacsony voltát az intézményekkel való eddigi kommunikáció nem támasztja 

3,67
4,00

3,67
3,33

2,33

3,67 3,67

A szakszolgálat szakembereinek szemlélete, tevékenységei gyermekközpontúak.

A foglalkozások hozzájárulnak a gyermek fejlődéséhez.

A gyermekek szívesen vesznek részt a foglalkozáson.

Intézményünk megfelelő útmutatást kap a szakembertől a gyermek problémájának

A szakember törekszik a szülőkkel való együttműködésre.

A szakember igény esetén elérhető, kérdésekre válaszol, segít.

Megfelelő a tájékoztatás a szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról.

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00
3,81 3,81 3,77

3,96 3,84
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alá, jelzés nem érkezett. Minden esetben óvodában végezzük az ellátást, ambuláns kezelésünk 

nincs. Az óvodák a pandémia elmúlt közel három évében a szülőket az intézménybe nem 

engedik be, a szigorítások enyhítése után sem változtatták meg ezt a szabályt. Így a 

szakemberek telefonon, óvodai messenger csoportban, utcán kommunikálnak a szülőkkel, 

melyről sok esetben az óvoda vezetésének nincs is tudomása. A szülőkkel való együttműködés 

megítélését a kitöltött 97 szülői kérdőív kiértékelése sem támasztja alá a fentebb említett 

intézményi alacsony átlagot. A szülői kérdőívek átlagai 3,91 és 4-es érték közöttiek. A 

beavatkozás során szükségesnek tartjuk az intézményi igényfelmérést a szülői kapcsolattartás 

terén, ugyanakkor az intézmények részéről is feltételnek tartjuk az intézményes keretek közötti 

kapcsolattartás lehetőségének biztosítását.  

 

Partnerintézmény elégedettség-mérésének eredményei korai fejlesztés terén 
Elérhetőség, 

kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás 

Partnerközpontú 

szemlélet 

Gyermekközpon-

túság 

Problémakezelés 

(szociális 

érzékenység, 

segítőkészség) és 

szakmai 

segítségnyújtás 

(aktuális, szakszerű, 

hasznos) 

Adott gyermek 

szakszolgálati 

ellátásával 

kapcsolatos 

tájékoztatás 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 
 

A szülők elégedettség-mérésének eredményei korai fejlesztés terén 
Gyermekem 

szakszolgálati 

ellátására 

vonatkozóan 

részletes és érthető 

tájékoztatást kaptam. 

A szakszolgálat 

felszereltsége és 

komfortja megfelel 

az igényeinknek. 

A pedagógiai 

szakszolgálat 

munkatársai szükség 

esetén más 

szakemberekkel 

konzultálnak, 

segítséget kérnek 

gyermekem 

érdekében. 

A szakember 

szülőkkel való 

kommunikációja 

érthető, 

együttműködésre 

való törekvés 

jellemzi. 

A fejlesztő 

szakember 

értékelése, 

visszajelzései 

rendszeresek, 

aktuálisak és 

segítők. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Elérhetőség, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Partnerközpontú szemlélet

Gyermekközpontúság

Problémakezelés (szociális érzékenység, segítőkészség) és szakmai segítségnyújtás (aktuális, szakszerű,
hasznos)

Adott gyermek szakszolgálati ellátásával kapcsolatos tájékoztatás
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4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 
 

Összegző elemzés: 

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladatellátás területén jelen 

tanévben két kisgyermeket látunk el, szüleik a kérdőív mind az öt területén maximális 

elégedettségüket fejezték ki a szakemberek munkájával kapcsolatban, mint ahogyan a 

visszaérkezett két kérdőívet kitöltő ágazatközi együttműködésünkben részt vevő intézmény is 

kiemelkedőnek ítéli meg munkánkat, kapcsolattartásunkat. A maximálisan adható 4-es értéket 

kaptuk. E téren beavatkozásra nincs szükség. 

 

1.16 A „Korai Fejlesztés Évének” megvalósult programjai   

Ssz

. 

Rendezvény megnevezése Rendez-

vény 

időpontja 

Célcsoportja, 

résztvevők száma 

Felelőse(i) 

1. A logopédia szerepe a korai 

fejlesztésben 

2022.05.02. Kunhegyesi 

Tagintézmény 

szakalkalmazottain

ak fogadása 

összesen: 8 fő 

Szabó Ildikó 

Farkasné 

Rózant Ildikó 

2. Vízi Manók – korai fejlesztés a 

Karcagi Tagintézményben 

2022.05.30. Tapasztalatszerzés 

2 fő 

Szabó Ildikó 

 

1.17 Az „Együttműködés Évének” megvalósult programjai  

Ssz Program 

időpontja 

Az együttműködési 

program területe, 

témája 

Fogadott 

tagintézmény 

A program 

eredménye 

1. 2022.05.02. A logopédia szerepe a 

korai fejlesztésben 

Kunhegyesi 

Tagintézmény 

tapasztalatcsere a 

korai fejlesztésen 

belül történő 

logopédiai ellátás 

lehetőségeiről 

 

- Az Együttműködés Éve keretében szorosan együttműködtünk az idei tanévben is a 

Gyermekjólét Szolgálatokkal, Fegyverneken a járványhelyzet enyhülése után minden 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Gyermekem szakszolgálati ellátására vonatkozóan részletes és érthető tájékoztatást kaptam.

A szakszolgálat felszereltsége és komfortja megfelel az igényeinknek.

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai szükség esetén más szakemberekkel konzultálnak, segítséget kérnek gyermekem
érdekében.

A szakember szülőkkel való kommunikációja érthető, együttműködésre való törekvés jellemzi.
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hónap utolsó csütörtökén képviseltük a szakszolgálatot a szakmaközi megbeszéléseken 

és az éves értekezleten is. 

- A Megyei Szakértői Bizottsággal is lezajlott a kerekasztal beszélgetésünk, melynek során 

aktuális esetekben és tágabb körben is tudtunk szakmai megbeszélést folytatni. 

- Az EFOP 3.1.2 - Nyíregyházi Egyetem - KAP záró Workshopján is részt vettünk, mely 

online formában zajlott, ahol is a pályázatban részt vevő általános iskolák mutatkoztak be 

a programban való szakmai munkavégzésük mentén. 

 

1.18 A telephely környezetvédelmi, környezettudatosságot, fenntarthatóságot célzó, a tanév 

során megvalósított intézkedései  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Intézkedés 

felelőse 

 

 

 

1. 

Energiahordozók 

gazdaságos 

felhasználása (víz, 

villany, gáz), 

energiatakarékos 

lámpák, égők 

használata 

energiatakarékosság az 

energiafogyasztás 

szinten tartása, 

csökkenése 

telephelyvezető 

 

 

 

2. 

Veszélyes 

hulladék, valamint 

az elemek és 

elektronikus 

hulladék előírás 

szerinti gyűjtése, 

megfelelő helyen 

való leadása 

környezet védelme káros anyagok 

környezetbe 

jutásának 

megakadályozása 

szakszolgálati 

titkár, takarító, 

telephelyvezető 

 

3. 

Műanyag palackok 

szelektív gyűjtése, 

szelektív 

hulladékgyűjtőben 

való lerakása 

környezet védelme Káros anyagok 

környezetbe 

jutásának 

megakadályozása 

alkalmazotti 

közösség 

 

 

 

 

4. 

Elhasználódott, 

fejlesztőeszközök, 

játékok 

összegyűjtése - 

adományozási, 

felhasználási 

lehetőségek 

megkeresése 

környezet védelme Káros anyagok 

környezetbe 

jutásának 

megakadályozása, 

újrahasznosítás 

alkalmazotti 

közösség 

 

5. 

Papírtakarékosság környezet védelme Természeti 

erőforrások 

felhasználásának 

csökkentése 

szakalkalmazottak, 

szakszolgálati 

titkár 

 

1.19 A telephely munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatai a tanév során  

Ssz Intézkedés 

megnevezése 

Intézkedés 

célja 

Intézkedés 

eredménye 

Munkavédelmi 

felelős 

Igazgató/ 

helyettes 
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1. 

Munka-, tűz- és 

balesetvédelmi 

oktatáson való 

részvétel 

prevenció baleset-

megelőzés,  

Szásziné Nagy 

Krisztina 

Szabó 

Ildikó 

 

2. 

Az épületek bejárása 

tűz- és 

balesetvédelmi 

szempontból történő 

szemle a tanév 

kezdetekor 

prevenció baleset-

megelőzés 

Szásziné Nagy 

Krisztina 

Szabó 

Ildikó 

 

 

3. 

Szabályzó 

dokumentumok 

érvényességi 

határidejének 

áttekintése 

érvényes 

dokumentáció 

megléte, 

biztosítása 

szabályos 

működés, 

érvényes 

dokumentumok 

Szásziné Nagy 

Krisztina 

Szabó 

Ildikó 

 

 

4. 

Év közben érkező 

kollégák munka-, 

tűz-, és 

balesetvédelmi 

oktatása 

prevenció baleset-

megelőzés 

Szabó Ildikó Szabó 

Ildikó 

 

5. 

Keletkezett 

veszélyes hulladék 

elszállíttatása 

 biztonságos 

tárolás, 

felhalmozódás 

megszüntetése 

2022.02.01-től 

Tóth-Sipos 

Angelika Klára 

Szabó 

Ildikó 

6. Téli csúszás-

mentesítés, 

szóróanyag 

biztosítása, 

utánpótlása 

baleset-

megelőzés 

baleset-

megelőzés 

Szabó Ildikó 

Tóth-Sipos 

Angelika Klára 

Szabó 

Ildikó 

 

2. Egyéb: 

2.1 A telephely belső kapcsolatai  

- A dolgozók és a vezetők jó együttműködésének megőrzése.  

- A heti teameken felül, ha szükséges szakmai egyeztetések, esetmegbeszélések. 

- Folyamatos információátadás, egymás segítése, támogatása. Bizalmi légkör megtartása. 

- Telephely dolgozóival az együttműködés elmélyítése. 

- A Főigazgatósággal, tagintézményekkel, Megyei Szakértői Bizottsággal, 

munkaközösségekkel való szakmai kapcsolatok megtartása 

 

 

2.2 A telephely külső kapcsolatai  

A nevelési, nevelési-oktatási intézményekkel kialakított szakmai együttműködést továbbra is 

biztosítjuk, törekszünk a lehető legszorosabb kapcsolattartásra. A gyermekvédelmi 

intézményekkel és szakemberekkel a személyes kapcsolattartásra helyeztük a hangsúlyt. A 

védőnői hálózatról szakembereivel is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. A gyermekorvosok 

kevésbé vonhatóak be, de a kommunikáció feléjük is folyamatos.  

- Szülők, gyermekek (önként, beutalóval) 

- Pedagógusok 

- Óvodák, iskolák 
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- Szakmai közösségek 

- Szociális intézmények: gyermekjóléti szolgálat, családsegítő központ 

- Egészségügyi intézmények: védőnői szolgálat, gyermekorvosok (körzeti orvosok), 

szakorvosok, gyermek ideggondozó 

- Biztos Kezdet Gyerekházak (Tiszabő) 

- Szakértői bizottságok 

- Felsőfokú képzési intézmények 

- Fenntartó 

- Fegyvernek Város Önkormányzat munkatársai 

- Más megyék szakszolgálati dolgozói (többeket személyesen is ismerünk már) 

- Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár 

- Járási Hivatalok 

- Civil szervezetek 

 

2.3 A telephely egyéb, a tanév során megvalósított szakmai feladatai  

Telephelyünk szakemberei részt vesznek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Munkaközösségeinek foglalkozásán, az alábbi beosztás szerint 

Munkaközösség neve Tagintézmény delegált 

tagja 

Látogató tag 

Nevelési tanácsadás Csíkné Gábli Erika 
 

Logopédia Farkasné Rózant Ildikó 
 

Szakértői bizottsági tevékenység Szabó János Szabó Ildikó 

Korai fejlesztés Varga Mária Farkasné Rózant Ildikó 

Tehetséggondozás  Varga Mária 
 

IÖM Szabó Ildikó 
 

 

2.4 Telephelyi saját innovációk  

Főiskolai hallgató fogadása:  

- A Telephely első alkalommal fogadott főiskolai hallgatót. A Törökszentmiklósi 

Tagintézményből nálunk töltötte 20 órás gyakorlatát Takács Edit logopédia szakos 

gyógypedagógus hallgató. 

Előadás vállalása a munkaközösségi foglalkozáson: 

- Csíkné Gábli Erika a nevelési tanácsadás munkaközösség foglalkozásán az iskolai 

zaklatás témájában. 

- Farkasné Rózant Ildikó a logopédia munkaközösség foglalkozásán a SEED fejlődési 

skála eszközét mutatta be.  

Az EFOP 3.1.6-16 pályázat fenntartása: 

- A szakértői vizsgálatok során alkalmazásra kerülnek a pályázat során elsajátított vizsgáló 

eljárások, kapott eszközök. (WPPSI-IV, UNIT, BAYLEY, SEED)  

- A prevenciós foglalkozásokon alkalmazzuk a beszerzett fejlesztő eszközöket, játékokat, 

fejlesztő eljárásokat.  

- Önismereti csoport vezetése pszichológus által: alkalmazásra kerül a korábbi csoport 

tematikája, a Kamaszodik a gyerekem! és Az iskolai zaklatás című kiadvány.  

- A tehetségszűrés és képességfejlesztő csoport működtetése során alkalmazásra kerül a 

Hátrányos helyzetű tanulók tehetségének felismerése c. kiadvány. 

- Műhelyfoglalkozás a tehetséggondozás témájában fókuszálva a hátrányos helyzetre, 

melyben felhasználásra kerül a Hátrányos helyzetű tanulók felismerése című kiadvány 

- Műhelyfoglalkozás a szakértői bizottsági tevékenység aktualitásairól, melynek során 

alkalmazásra kerül az Együttnevelési kalauz című kiadvány 
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2.5 Telephelyi eseménynaptár  

Ssz

. 

Tevékenység, program 

megnevezése 

Határidő Résztvevők célcsoportja és 

létszáma 

1. Homloklebeny tréning, saját 

élmény – tapasztalatok 

megvalósult A tagintézmény és a telephely 

munkatársai 19 fő 

2. Szakértői bizottsági tevékenység 

aktualitásai –műhelyfoglalkozás 

megvalósult Köznevelési intézmények 7 fő 

 

3. 

Több szempontú 

megközelítésben az online 

oktatás – tapasztalatmegosztó 

ágazatközi műhelyfoglalkozás 

járványhelyzet 

miatt nem 

valósult meg 

- 

 

 

 

 

4. 

„Szól-e?” szűrőeljárás 

eredménye alapján szervezett, a 

nevelési tanácsadás keretei 

között működő csoportok 

kialakításával és működésével 

kapcsolatos eddigi tapasztalatok, 

a meteor poi eszköz fejlesztésben 

való alkalmazhatósága - belső 

műhelyfoglalkozás 

megvalósult A telephely munkatársai 5 fő 

 

5. 

Nyílt foglalkozások a telephely 

által ellátott óvodákban – 

Szakszolgálatok hete 

járványhelyzet 

miatt nem 

valósult meg 

- 

 

 

6. 

A logopédia szerepe a korai 

fejlesztésben – kerekasztal 

megbeszélés, a Kunhegyesi 

Tagintézmény fogadása – 

Szakszolgálatok hete 

megvalósult A Kunhegyesi Tagintézmény és 

a Telephely pedagógusai 8 fő 

7. Karácsonyi ünnepség megvalósult A telephely munkatársai 6 fő 

 

8. 

Tehetséggondozás és hátrányos 

helyzet – műhelyfoglalkozás 

tartós betegség 

miatt nem 

valósult meg 

- 

9. Pedagógusnapi ünnepség nem valósult 

meg 

- 

 

10. 

„Vizi Manók” terápiás hét a korai 

fejlesztésben részesülő 

gyermekek és szüleik részére – 

vízhez szoktatási projekt  

megvalósult Szakmai tapasztalatgyűjtés 2 fő 

11. Közös kirándulás a 

tagintézménnyel NEFAG Park 

Szolnok 

megvalósult Csapatépítés 16 fő 

 

12. 

„Vizi Manók” terápiás hét a korai 

fejlesztésben részesülő 

gyermekek és szüleik részére – 

vízhez szoktatási projekt  

megvalósult Részvétel a Karcagi 

Tagintézmény korai fejlesztés 

körében tartott programján, 

tapasztalatgyűjtés 2 fő 

 

2.6 A Főigazgatóság belső ellenőrzésének megállapításai  

Félévkor: 
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- Főigazgatói ellenőrzés: tárgya az egyenletes leterhelés volt, megállapításra került, hogy 

az óraszám összesítő táblák vezetése precíz, naprakész. A vezetői rátervezés megfelelő. 

Korrekciós javaslat nem került rögzítésre. 

- Általános főigazgató-helyettesi ellenőrzés: az ellenőrzött szakértői vélemények 

elkészítése pontos, átlátható, a szakmai protokollnak és a formai követelményeknek 

megfelelő, intézkedési terv készítése nem szükséges. 

- Szakmai főigazgató-helyettesi ellenőrzés: Az INYR ellenőrzése alapján az 

adminisztrációs fegyelem, az INYR szabályzatnak megfelelő adminisztrációs 

tevékenység került rögzítésre, korrekciós javaslat nem történt. 

Év végén:  

- Főigazgatói ellenőrzés: Az ellenőrzésre kerülő területek dokumentumai a formai és 

tartalmi követelményeknek megfeleltek, korrekciós javaslat nem került megfogalmazásra 

- Általános főigazgató-helyettesi ellenőrzés: Az ellenőrzésre kerülő dokumentum a formai 

és tartalmi követelményeknek megfelelt, korrekciós javaslat nem került 

megfogalmazásra. 

- Szakmai főigazgató-helyettesi ellenőrzés: Az ellenőrzésre került területek mindegyikén 

naprakész, pontos dokumentációs munkát tapasztaltak, korrekciós javaslat nem került 

megfogalmazásra. 

 

III. 

 

3. Szakterületi beszámoló  

3.1 Korai fejlesztés 

Korai fejlesztésbe vont gyermeklétszám: 2 fő 

Tanácsadásba vont: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás: 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek a korai fejlesztés terén  

- A szülők rendszeresen hozták foglalkozásra a gyermekeiket, aktíva részt is vettek a 

fejlesztésben. 

- Az otthonra kapott gyakorló feladatokat szívesen és lelkesen végezték. 

- A gyermekek fejlődése beindult, egyenletesnek mondható. 

- Mindkét kisgyermek beóvodázása megtörtént. 

 

Nehézségek a korai fejlesztés terén 

- Az ellátási körzetünkben élő korai fejlesztést igénylő gyermekek közül infrastruktúra és 

szakemberhiány miatt a mozgásfejlesztést igénylő klienseket nem tudjuk helyben ellátni, 

fejlesztésüket a Törökszentmiklósi Tagintézmény biztosítja.  

 

3.2 Logopédiai ellátás 

Logopédiai ellátásba vont gyermeklétszám: 104 fő 

Tanácsadásba vont: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás 7 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek a logopédiai ellátás terén 

- A logopédus kollégák rutinosan végezték a szűréseket, vizsgálatokat, majd a csoportok 

kialakítását is.  

- A csoportos terápiák általában 3-4 fős csoportokban történtek.  
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- A gyerekek szívesen vettek részt a foglalkozásokon, zömében javulás regisztrálható a 

beszéd állapotában. 

- Az óvodapedagógusok együttműködőek, a problémákat jelzik, tanácsot kérnek az óvodai 

megsegítéshez. 

- Vannak érdeklődő, aktív szülők is, akik igyekvőek az otthoni rendszeres gyakorlásban, 

mely a gyermek beszédfejlődésében tetten is érhető. 

 

Nehézségek a logopédiai ellátás terén 

- Még mindig több az érdektelen szülő, akik gyermekükkel otthon nem gyakorolnak, így a 

fejlődés is lassabb ütemű. 

- Nehézséget okozott az a járványügyi intézkedés, mely a köznevelési intézménybe 

belépők körét drasztikusan leszűkítette. Így az érdeklődő szülőkkel telefonon, az utcán, 

messengeren keresztül tudtak a kollégák kommunikálni. 

- A munka zökkenőmentes és további magas színvonalú végzéséhez elkerülhetetlen 

továbbra is a fogyóeszközök pótlása (minőségi fénymásolópapír, minőségi színes ceruza, 

ragasztó stb…). 

 

3.3 Nevelési tanácsadás 

A nevelési tanácsadás keretében ellátásba vont összesített gyermeklétszám: 161 fő, 

Tanácsadásba vont: 0 fő 

Ellátatlan, várólistás 0 fő 

Lemorzsolódott: 4 fő 

Ebből pszichológiai gondozás: 40 fő, lemorzsolódott: 4 fő 

Ebből gyógypedagógiai ellátás: 121 fő, lemorzsolódott: 0 fő 

Ebből fejlesztőpedagógiai ellátás: 0 fő, lemorzsolódott: 0 fő 

 

Sikerek a nevelési tanácsadás terén 

- A prevenciós ellátás keretében ellátottak száma magas ebben a tanévben is. 

- Az idei tanévben több hároméves gyermek került be a fejlesztésbe a KOFA III alapján, a 

nagyobb hányadot azonban idén is azok az ötévesek tették ki, akik a SZÓL-E? 

szűrőeljárás során az anyanyelvi fejlettség és/vagy írás-, olvasáskészültség terén mutattak 

nagyobb elmaradást. 

- Az ellátást meg tudtuk szervezni. 

- Az ellátott intézmények pedagógusaival építő jellegű, jó kapcsolatot ápolunk. 

- A gyerekek szeretik a foglalkozásokat, szívesen vesznek részt. 

- A kiscsoportos preventív jellegű részképesség-fejlesztő csoportokban az EFOP 3.1.6-16 

pályázat fenntartásaként alkalmazzuk az OKOSKOCKA eszközt, a Kulcsár-féle 

mozgásterápia elemeit, valamint a Meteor-poi eszközt is, melynek fejlesztésben való 

alkalmazásához a tematika is elkészült. 

- A fejlődés minden gyermek esetében önmagához mérten érzékelhető volt, melyet a 

kimeneti mérés is alátámasztott. 

- A pszichés gondozást igénylő kliensek mindegyikénél meg tudtuk kezdeni az ellátást. 

- Jelentősebb számban vannak mára az önkéntes igénybe vevők, a szülők keresik a 

lehetőséget, kérik a segítséget 

- Számos krízishelyzet adódott, nemcsak a mi ellátási körzetünkben, melyeket sikerült 

megfelelően a kellő mederben tartani 

 

Nehézségek a nevelési tanácsadás terén 
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- Sok kisgyermek esetében jelentős és halmozott elmaradás mutatkozik a részképességek 

és a beszéd terén egyaránt, mely komplex ellátást, két szakember együttes fejlesztő 

tevékenységét igényli. 

- A foglalkozások megszervezése nehezített az óvodai programok miatt, de megoldható. 

- Nehézséget okozott az a járványügyi intézkedés, mely a köznevelési intézménybe 

belépők körét drasztikusan leszűkítette. Így az érdeklődő szülőkkel telefonon, az utcán, 

messengeren keresztül tudtak a kollégák kommunikálni. 

- A fejlesztő helyiségek adottsága egyes óvodákban nem kedvező pl. a 

mozgásfejlesztésnek. 

- A szülőkkel való kapcsolattartás nehezen volt megvalósítható, melyet tovább rontott a 

pandémiás helyzet is. 

- A pszichés gondozás megszervezése a gyermekek iskolai délutánig tartó órarendje miatt 

nehezített. 

- Megszaporodott az iskolai kortárs bántalmazások száma, több esetünk óvoda- illetve 

iskolapszichológusi kompetencia 

- Továbbra is magas a pszichés problémákat mutató fiatalok száma (pánik, depresszió, 

evészavar stb.), többüket szakorvosi rendelésre irányítottuk 

 

3.4 Tehetség-azonosítás, - gondozás, - koordináció 

Tehetség-azonosításba vont gyermeklétszám: 68 fő 

Ellátatlan, várólistás 0 fő) 

Tehetség-gondozásba vont gyermeklétszám: 25 fő 

Ellátatlan, várólistás 0 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

Tehetségkoordinációba vont intézmény: 2, pedagógus: 7, tehetségkoordinációs konzultációk 

száma: 23 

 

Sikerek a tehetség-azonosítás, - gondozás és - koordináció terén 

- A tehetségszűrésben résztvevő intézmény vezetőinek, kapcsolattartóinak és a szűrésben 

résztvevő gyermekek osztályfőnökeinek rugalmas, támogató hozzáállása a szűrés 

megszervezésében és kivitelezésében. 

- A szűrések eredményeihez való pozitív, megerősítő hozzáállás jellemző volt mind a 

szülők mind pedig az osztályfőnökök részről. 

- A meglévő kapcsolatok ápolásának lehetőségei.  

- Szakmai nap terhére online konferencián, képzéseken való részvétel lehetősége idén is 

pozitívum volt. 

Nehézségek a tehetség-azonosítás, - gondozás és - koordináció terén: 

- Az ígért segítségek/megbeszélések/egyeztetések csak részben valósultak meg, 

visszajelzés, megerősítés nem történt. 

- A szűrés eredményéről való tájékoztatás során gondot okozott a szülők elérése a 

járványhelyzet miatt, illetve több szülő passzív hozzáállása is megnehezítette a 

tervezettek megvalósítását. 

 

3.5 Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Vizsgálatok száma: 127, ebből aktuális állapot: 42, felülvizsgálat: 69, várólistás: 3,  

nem jelent meg: 11 

OH kirendelés alapján végzett IÉV vizsgálat: 16 

Fellebbezések száma a tanév során: 0 

 

Sikerek a szakértői bizottsági tevékenység terén 
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- A hivatalból történő felülvizsgálatokat el tudtuk végezni a tanév végéig.  

- A jogszabály által előírt határidőket tudtuk tartani, kivéve a pandémia ideje alatt 

beérkezett alapvizsgálatokat. 

- Az OH kirendelések alapján végzett vizsgálatokat is határidőre elvégeztük. 

- Minden korosztály számára rendelkezünk pszichológiai teszttel. 

- A vizsgálaton való megjelenést az intézmények idén is jelentősen segítették a szülők 

felkeresésével, a vizsgálaton való megjelenés szükségességének nyomatékosításával.  

- Eredményes az együttműködés a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat családgondozóival. 

 

Nehézségek a szakértői bizottsági tevékenység terén: 

- A műhelyfoglalkozások ellenére még mindig akadnak hiányosan kitöltött felterjesztések. 

- Gyakori volt az első illetve az ismételt vizsgálati időpontban való meg nem jelenés, sőt 

az idén magas a közigazgatási hatósági behíváson való meg nem jelenésszáma is. 

- A diagnosztizálást az alsó tagozatos, főként 1-2. osztályosoknál megnehezíti a pandémiás 

időszak online oktatása, az ismerethiány, elmaradás miatt is vizsgálatokat kérnek, 

mindezek megnehezítik a diagnosztizálást 

- Sok energiát igényel a pontos diagnózis megállapításához szükséges szakorvosi 

vizsgálatok, illetve hallásvizsgálat elvégeztetése, a szülők több esetben nem érzik a 

probléma fontosságát. 

- Több összetett, komplex ártalommal érkező klienst vizsgáltunk, a diagnosztizálás és 

fejlesztés egyre nagyobb komplexitást és szakértelmet kíván. 

 

3.6   Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelésbe vont tanulólétszám: 0 fő 

Ellátatlan: 67 fő 

Lemorzsolódott: 0 fő 

 

Nehézségek a gyógytestnevelés terén  

- A gyógytestnevelés feladatellátást a telephelyen szakember hiánya miatt nem sikerült 

megvalósítani a tanév során. Több csatornán keresztül igyekeztünk szakembert 

biztosítani, mely a tanév folyamán nem járt sikerrel. A környék gyógytestnevelői teljes 

leterheltséggel dolgoznak. Ez a magas ellátatlan létszám egy intézményből került ki, 

segítség lenne, ha az iskola testnevelő szakos kollégája a gyógytestnevelés szakirányú 

képzést elvégezné. 

 

3.7 A 2021/2022. tanév összesítő adatai:  

 

 Szakszolgálati terület 

1. 

Kontaktban 

ellátottak létszám 

(fő) 

2. 

Online ellátásban 

részesült  

(fő) 

3. 

 

Összes ellátott 

Korai fejlesztés 2 0 2 

Logopédia ellátás 106 0 106 

Nevelési tanácsadás 161 0 161 

Tehetséggondozás 68 0 68 

Gyógytestnevelés 0 0 0 

Óvoda-és  iskolapszich. 0 0 0 

 
  SZB vizsgálatok száma 127 fő, szakértői vélemények száma, ebből: 
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IÉV Aktuá-

lis 

állapot 

vizsgálat 

Kiegészítő 

vizsgálat 

Soron kívül, 

állapot változás 

miatt 

kezdeménye-

zett 

felülvizsgá-lat 

(szülő/intéz-

mény) 

Elvégzett 

hivatalból 

történő 

felülvizsgálat 

Dokumentum 

elemzés 

alapján 

készített 

szakértői 

vélemény 

 

 

Össze- 

sen 

Fő 16 42 8 3 61 5 127 

 

 
 

4.Egyéb tevékenységek: 

4.1 Telephelyi programok az EFOP 3.1.6 fenntartására 

Ssz. Rendezvény 

neve 

Rendez 

vény 

időpon

tja 

Rendezvény 

célcsoportja 

Megva 

lósítók 

Résztve 

vők 

száma 

Rendezvény 

eredményessége 

 

1. A meteor-poi 

használatának 

lehetőségei a 

részképesség 

fejlesztésben – 

ismeretszerzés 

és ötletbörze 

2022. 

03.26. 

telephely 

pedagógusai 

Szabó 

János 

5 Néhány gyakor-

laton keresztül 

megismerkedhett

ünk az eszközzel, 

annak tulajdon-

ságaival, illetve a 

fejlesztő munkába 

való bevonha-

tóságával. 

További lehető-

ségek ötletelése. 

 

4.2 Külső rendezvényeken való munkatársi részvétel a 2021/2022. tanévben 
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Ssz Rendezvény neve Rendez 

vény 

időpontja 

Résztvevők 

felsorolása 

Rendezvény haszna 

 

 

 

 

1. 

EFOP 3.2.1-15 

„Tehetségek 

Magyarországa 

Program” kiemelt 

projekt 

zárórendezvénye 

 

2021.12.13. Varga Mária Új szűrőeljárás megismerése. 

 

 

 

 

2. 

MATEHETSZ 

Tehetséggondozó 

koordinátori feladatok 

tapasztalatai és új 

lehetőségei a 

pedagógiai 

szakszolgálatoknál – 

műhelymunka online 

2021.11.25. Varga Mária 

Szabó Ildikó 

Szakszolgálati 

tehetséggondozásban az 

elmúlt években bekövetkezett 

változások, a fejlődés 

perspektívája és az 

együttműködés 

lehetőségeinek 

feltérképezése. Kapcsolati 

tőke építése. 

 

 

 

3. 

Nagykőrösi 

Tanítványok 

Tehetségsegítő Tanács 

„Tehetségeink 

gazdagítása” - 

előadássorozat  

2022.04.12. 

2022.05.03. 

2022.06.14. 

Varga Mária A tehetséggondozásban 

alkalmazható eljárások, 

módszerek és eszközök 

megismerése, alkalmazási 

területekkel való 

megismerkedés. Kapcsolati 

tőke és szakmai anyagtár 

bővítése.  

 

4. 

 

Online rajzelemzés 

havonta két 

alkalom 

Csíkné Gábli 

Erika 

Gyermekrajzok szakszerű, 

pontos elemzése, 

következtetések, 

megállapítások értelmezése. 

 

5. 

Nyelvfejlődés 

csecsemőkortól 

kamaszkorig - 

konferencia 

2022.02.02. Farkasné 

Rózant Ildikó 

Információszerzés a korai 

nyelvfejlődésről, a narratív 

készségek fejlesztéséről és a 

nyelvi-kommunikációs 

készségek zavaráról. 

 

4.3 Telephely továbbtanulói a 2021/2022. tanévben  
A telephelyen továbbtanulói kolléga a tanév során nem volt. 

 

4.4 A telephelyről a 2021/2022. tanév során távozó szakemberek száma, újonnan fölvett 

alkalmazottak száma, neve, szakja 

A telephelyről szakember nem távozott és nem is érkezett. 

 

A Telephelyről a tanév során egy alkalmazott távozott és két alkalmazott került felvételre. 

távozó alkalmazott:  

- szakszolgálati titkár: Szásziné Nagy Krisztina távozás időpontja: 2022.01.03. 

felvett alkalmazottak: 
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- kisegítő dolgozó: Mendler Gáborné Szedlák Szilvia felvétel időpontja: 2021.09.15. 

- szakszolgálati titkár: Tóth – Sipos Angelika Klára felvétel időpontja: 2022.02.01. 

 

4.5 Sikeres és sikertelen önértékelés, tanfelügyelet, minősítő vizsga és eljárás 

A tanév során a Telephelyen nem volt önértékelés, tanfelügyeleti és minősítési eljárás. 

 

4.6 A telephely együttműködései:  

Telephely együttműködő partnerei Az együttműködés célja 

Fegyvernek védőnők 

5231 Fegyvernek, Szent E. út 128/a. 

 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, 

egyeztetések, 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás, együttműködés 

Védőnői Szolgálat  

5232 Tiszabő, Petőfi S. út 2. 

 

gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatások, 

egyeztetések, 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás, együttműködés 

Csorba Mikro-térségi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

5231 Fegyvernek, Szent E. út 173. 

 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás,  

együttműködés a gyermekek, tanulók 

vizsgálaton való megjelenésének segítése 

érdekében, 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

Családsegítés és Gyermekjóléti 

Szolgáltatás 

5232 Tiszabő, József A. út 51. 

 

ágazatközi műhelyfoglalkozásokra való 

meghívás,  

együttműködés a gyermekek, tanulók 

vizsgálaton való megjelenésének segítése 

érdekében, 

esetmegbeszélések,  

szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői 

Margaréta Óvoda  

5232 Tiszabő, Fő utca 74. 

 

korai fejlesztéshez infrastrukturális szerződéssel 

fejlesztő helyiség biztosítása az óvodában, 

kihelyezett szűrő- és szakértői vizsgálatok 

számára helyiség biztosítása,  

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és 

Bölcsőde 

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.  

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás.  

Kuncsorbai Intézményfenntartó 

Önkormányzati Társulás Óvodája 

Örményesi Tagóvoda 

5222 Örményes, Iskola út 23/a. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon, 

előadásokon való részvétel. Tudásmegosztás.  

 

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda 

5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2.  

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás.  

Fegyverneki Móra Ferenc Általános 

Iskola 

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 
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 részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás.  

Fegyverneki Móra Ferenc Általános 

Iskola Szalai Sándor Tagintézménye 

5222 Örményes, Iskola u. 24. 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás.  

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői 

Általános Iskola 

5232 Tiszabő, Május 1. út 3/a. 

 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás.  

Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Tiszagyenda 

Tagintézmény 

5233 Tiszagyenda, Ady E. utca 6. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése, szakmai fórumokon való 

részvétel, ágazatközi műhelyfoglalkozásokra 

való meghívás. Tudásmegosztás.  

Karcagi SZC Lábassy János 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Iskola címe:5200 Törökszentmiklós, 

Almásy út 51. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

FPSZ Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

1147 Budapest, Cinkotai út 125-137. 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi 

szakterületekkel: szakértői bizottság 

hallásvizsgálatok, látásvizsgálatok kérése 

Kádas György Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 

Kollégium 

Szakmai kapcsolat, rendezvénylátogatás. 

 

Móricz Zsigmond Református Kollégium, 

Gimnázium, Szakgimnázium és Általános 

Iskola 

5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

Székács Elemér Református Gimnázium, 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium. 

Az intézmény által kérelmezett szakszolgálati 

feladatok végzése. 

Gyermekorvosi Szolgálat  

Dr. Kukszova Valentyina 

5231 Fegyvernek, Szent E. út 128/a. 

Együttműködés, szakmai munka az alábbi 

szakterületekkel: szakértői bizottság, korai 

fejlesztés, nevelési tanácsadás 

dr. Darvas Éva 

5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 

126. 

aktivitás-és figyelemzavar, autizmus 

spektrumzavar gyanúja miatt az odairányított 

kliensek vizsgálata, diagnosztizálása 

Fegyvernek Mezőgazdasági 

Városüzemeltetési és Fejlesztési 

Intézmény 

5231 Fegyvernek, Szent E. út 171. 

karbantartási munkálatok elvégzése esetén 

megbízás 

Fegyverneki Művelődési Központ és 

Könyvtár 

5231 Fegyvernek, Szent E. út 184. 

Rendezvények, konferenciák, előadások 

helyszínének biztosítása 
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4.7 A telephely 2021/2022. tanév sikerei és nehézségei: 

Telephely tanévi sikerei Telephely tanévi nehézségei 

a tanév során sikerült biztosítanunk a 

folyamatos működést 

a kollégák átdolgozása más tagintézménybe 

jelentős alkalmazkodást kíván továbbra is mind 

a szakemberektől, mind pedig az operatív 

munkaszervezést illetően 

sikerült megtartanunk a két megbízással 

dolgozó logopédus kollégát 

néhány köznevelési intézményben a fejlesztő 

helyiség adottsága nem ideális 

fertőtlenítő- és tisztítószerekkel, valamint 

védő felszereléssel ellátottak vagyunk, 

dokumentációjuk vezetése naprakész 

a jelentős mennyiségben érkezett fertőtlenítő- és 

tisztítószerek szavatossági ideje bizonyos 

esetekben rövid, illetve tárolásukat nehezen 

tudjuk megoldani a tároló helyiség szűkössége 

miatt 

dokumentációs munkánk pontos, precíz az INYR többször akadozó, a naplók letöltése 

több esetben nem lehetséges 

a saját belső vezetői ellenőrzés során 

jelentős hiány nem volt tapasztalható 

az INYR felületen a szűrés funkció nem 

működik megfelelően, az ellenőrzés nehezített, 

időigényessé válik 

a főigazgatóság vezetői ellenőrzései 

hiányosságot, korrekciós szükségletet 

nem rögzítettek 

- 

az eredményességmérés kiértékelése 

alapján intézkedési tervre nincs szükség 

az otthoni gyakorlás hiány a logopédiában, 

illetve a hanyagoló szülői attitűd megnehezíti a 

hatékony segítségnyújtást 

az elégedettségmérés lezajlott a szülői kapcsolattartás terén intézkedési terv 

készítése vált szükségessé az eredmények 

alapján, bár a járványhelyzet miatt az 

intézmények hosszan fenntartották azt a 

szabályt, hogy az intézménybe nem léphetnek 

be a szülők, így a szülői konzultációk 

csökkenését maga az intézmény idézte elő 

a leltárt elkészítettük  az eszközeink egy része központilag kissé 

hiányosan, illetve keveredve más 

tagintézménnyel került rögzítésre 

a járványügyi helyzetben az előírások 

betartása és betartatása sikeres volt 

a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező 

szülők száma nagyon magas volt, a 

kapcsolattartás ez által nehezítetté vált 

a veszélyes hulladékot a jogszabálynak 

megfelelően tároljuk 

- 

 

4.8A telephelyi önértékelés kiemelkedő és fejleszthető területei 

Kiemelkedő területek Fejleszthető területek 

I. Pedagógiai folyamatok területén: 

A stratégiai dokumentumok összhangjának 

megvalósítása, a változásokra való 

rugalmas reagálás. 

I. Pedagógiai folyamatok területén: 

A szakterületek eredményességmérésének 

további finomítása, a tapasztalatok 

függvényében. 

III. Az intézményben folyó pedagógiai 

munkával összefüggő eredmények: 
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Évente megtörténik a partneri elégedettség 

mérése. 

IV. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció területén: 

Többcsatornás kapcsolatrendszer 

működtetése, a visszacsatolások 

biztosítása. 

 

V. Az intézmény külső kapcsolatai 

területén: 

Erős a személyes kapcsolattartás, ahol az 

azonnali visszajelzés biztosított. 

 

VI. A pedagógiai működés feltételei 

területén: Az egyenletes terhelésre való 

törekvés, a meglévő szakemberek 

megtartása 

 

 

4.9A 2021/2022. tanévben fogadott főiskolai hallgatók 

Ssz Felsőoktatási intézmény neve Hallgatók szakja Fő 

1. DE GYGYK logopédia 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Zárszó 

Az éves tevékenység összefoglalója, intézményvezetői értékelése 

 

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a 2021/2022. tanévi beszámolók alapján, 

melyeket a főigazgató-helyettesek, a Gazdasági-HR irodavezető, a tagintézmények és telephelyek 

vezetői, illetve a munkaközösségek vezetői készítettek, nehéz, és mégis rendkívül sikeres tanévet 

zárt. A beszámolókban szereplő ellátási adatokra az Intézmény dolgozói és a vezetőség egyaránt 

nagyon büszkék. Az adatok hűen azt igazolják, hogy a székhelyintézményben, a szakszolgálati 

tagintézményekben és telephelyeken hivatásuk iránt elkötelezett, a gyermekek ügyét és mindenek 

feletti érdekét szem előtt tartó szakemberek dolgoznak. A tanév során szakmai sikerek koronázták az 

intézmény szakmai tevékenységét, ezt a mérési adatok igazolják. Az „Együttműködés Éve JNSZ 

Megyében” keretében szervezett számos tagintézményi és telephelyi, illetve székhelyintézményi 

rendezvény, egymás jó gyakorlatának megismerésére szolgáló szakmai együttműködési program, 

magas diagnosztikai és terápiás ellátotti létszám, az ellátottak állapotának javulási arányai, a sikeres 

terápiák után a rendszerből való elbocsátás aránya, illetve a szülők, pedagógusok, köznevelési 

intézmények köszönő, méltató levelei, a partneri elégedettségi mutatók, illetve az intézmény 

beavatkozások eredményesség mérésének mutatói igazolnak. Sikeres lépéseket tettünk a terhelés 
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egyenletessé tétele útján is. Fenntartói támogatással, költségvetésből történő finanszírozással, 

esetenként önerőből több állagmegóvó, javító munkálatot végeztünk, illetve számos olyan szakmai 

rendezvény megvalósításában voltunk sikeresek, melyeket a többletkötelezettség-vállalás terhére 

szervezhettünk, akár tagintézményi, akár székhelyintézményi szinten. Szabályzatainkat javítottuk, 

újakat is készítettünk, megújult az SZMSZ-ünk, tökéletesedtek folyamatleírásaink, az INYR-

szabályzat is jobbá, hasznosíthatóbbá vált. Jól használható a korrigált Mentorálási Szabályzatunk, 

megújult a Mérés-értékelési Kézikönyvünk a MÉM Munkaközösség munkája révén, az IÖM 

Munkaközösség a belső önértékelések során kiváló munkát végzett. Továbbtanulóink száma a 

csúcson, a pedagógus szakvizsgát megszerzők aránya már átlépte a 71%-ot. Természetesen vannak 

nehézségeink is, de a gazdagodó szakmai együttműködés, egymás szakmai és emberi támogatása, a 

jó kapcsolatok ápolása és a szervezeti kultúra folyamatos fejlődése a nehézségek megoldásában 

támpontokat képez, így hiszem, hogy a későbbiekben áthidalhatjuk azokat. 

 

 

 

 

                                                                                                                   Csibi Enikő 

                                                                                                                     főigazgató 

 

 

 

 


