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I. BEVEZETÉS 
 

1. Humánerőforrás (helyzetkép, fluktuáció) 

 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat személyi állománya megalakulása óta jelentősen változott, 

bővült. 2013. évi megalakulásunk óta alkalmazotti létszámunk közel duplájára emelkedett. E dicséretes 

tendencia azonban nem jelenti azt, hogy nem rendelkezünk üres álláshelyekkel, szakemberhiánnyal. A 

szakemberek számának növekedésével párhuzamosan nő a szakszolgálati ellátás iránti igény is. 

Fenntartónk, a Székesfehérvári Tankerületi Központ az ellátási igényeknek megfelelően biztosítja az 

intézmény státuszait, amely a beszámolási időszakban mindösszesen 281 álláshely. Az elmúlt hét évben 

intézményünk ismertté vált, gazdag partneri kapcsolatrendszert épített ki, folyamatosan tájékoztatja 

partneri körét és a nyilvánosságot tevékenységéről. Ennek köszönhetően a megye egész területén nagy 

az érdeklődés a szakszolgálati ellátás iránt, nemcsak az ún. klasszikus szakszolgálati feladatok (mint pl. 

a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás), hanem az újabb ellátási formák iránt is (tehetséggondozás, 

iskola-, óvodapszichológiai koordináció). Folyamatosan törekszünk üres álláshelyeink betöltésére, 

törekvéseinket azonban megnehezíti az erős fluktuáció. A tanév kiemelt feladatai között folyamatosan 

célul tűzzük ki a fluktuáció csökkentését. Bár a javuló tendencia kimutatható, egyelőre csak nagyon apró 

lépésekben haladunk. A következő ábra a Szakszolgálat álláshelyeinek változását mutatja az intézmény 

megalakulásától napjainkig. 

 

 

Humánerőforrás 2013-2020 

 

 

 
 

 

 

 

A személyi állomány adatai a 2019/2020-as tanév végén 
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Pedagógus álláshelyek száma:     227 – létszám: 213 

Nem pedagógus álláshelyek száma:    54 – létszám: 59 

Összes álláshely:      281 – létszám:272 

Üres álláshely:       30,5 

Szakvizsgával rendelkezik:  130 – szakvizsga megszerzése folyamatban: 22 

Tanév során távozott:      18 fő 

Tanév során érkezett (09:01-ig):    13 fő 

Tartósan távol:       22 fő 

Helyettesítő:       4 fő 

 

2. Infrastruktúra 

 

Az elmúlt öt esztendőre visszatekintve elmondható, hogy Szakszolgálatunk infrastrukturális helyzete 

leginkább a változó jelzővel jellemezhető. A kezdetektől a 2019/2020-as tanév végéig az intézmény 

telephelyei 16 alkalommal költöztek. A költözések hátterében a legkedvezőbb esetekben az állt, hogy 

sikerült új telephelyet létrehozni. Néhány alkalommal a szakszolgálati feladatellátásra kevésbé alkalmas 

ingatlanból tudtunk egy megfelelőbb helyre költözni. A legtöbb esetekben azonban a szakszolgálattal 

egy épületben működő nevelési-oktatási intézménynek, vagy más szervezetnek szüksége volt a 

szakszolgálat által elfoglalt épületrészre is. Egy szakszolgálati intézmény költöztetése nem kis 

vesződséggel jár, gondoljunk csak az irattárára, vagy eszközkészletére, de a tagintézmények 

alkalmazotti közössége remekül megoldotta a feladatot.  

 

Jelenleg átmeneti helyen működik Sárbogárdi Tagintézményünk. A Sárbogárd, József Attila utca 10. 

szám alatt működő telephely tetőszerkezete olyan mértékig tönkrement, hogy életveszélyessé vált, ki 

kellett költözni belőle. A Klebelsberg Központ 100 millió forint támogatást nyújtott a tetőszerkezet 

felújítására. A munkálatok szeptemberben kezdődnek, és remélhetőleg az év végéig befejeződnek.  

Költözés előtt áll Móri Tagintézményünk is, mivel jelenlegi épülete hamarosan bontásra kerül, egy uniós 

pályázat keretében épülő iskola egy szárnyában kapnak majd helyet. Az átmeneti időszakot 

valószínűsíthetően a Móri Önkormányzat által felajánlott épületben töltik el a kollégák. 

Összességében elmondható, hogy épületeink állapota változó, különösen az Enyingi, Gárdonyi és 

Sárbogárdi Tagintézmény vár felújításra.  

 

3. Funkcionális eszközjegyzéknek megfelelés 

 
Egyes szakfeladatokhoz alapvető eszközök is hiányoznak. A korai fejlesztésben szükséges bútorzat 

(pelenkázó, etetőszék), valamint fejlesztő eszközkészlet több tagintézményben hiányos, vagy 

elhasználódott. A szakértői bizottsági vizsgálatokhoz szükséges tesztek megyei és tagintézményi szinten 

sem elegendőek, illetve hiányosak. A logopédiai kezelőhelyiségek az intézményekben nem mindig 

ideálisan biztosítottak, ezért a logopédusok többsége kénytelen az eszközeit utaztatni, ami növeli az 

amortizációt. A gyógytestnevelés eszközei hamar elhasználódnak és meglehetősen hiányosak is, több 

tagintézményben nem állnak rendelkezésre. Az épületek helyiségeinek berendezési tárgyai hiányosak, 

elhasználódottak. Az iratok rendszerezéséhez, tárolásához korlátozott számban rendelkezésre megfelelő 

szekrények, polcok, a személyes adatok védelme nem biztosított, nincsenek zárható szekrények. A 

tagintézmények egy része nem védett riasztóval, ami mind a személyes adatok, mind az anyagi javak 

megőrzését veszélyezteti. Elnyert pályázatunk (EFOP-3.1.6) keretében azonban jelentős IKT 

fejlesztésre nyílt módunk, és a fejlesztő-diagnosztikai eszközök beszerzése is hamarosan megvalósul. A 
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pályázatban bútorok beszerzésére nincs mód, azt költségvetési forrásból kellene minél hamarabb 

megoldani.  

 

4. Szakmai munka – szakfeladatok 

 

Az elmúlt tanév egyik kiemelkedő eredménye volt az intézményi szakterületi protokollok elkészítése, 

lektorálása, legitimálása. Valamennyi szakfeladat protokollján projektteamek dolgoztak, 2 fő szakmai 

lektor iránymutatásai alapján. A protokollokat az igazgatótanács véleményezte, majd fogadta el.  

Intézményünk a jogszabályban meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatok mindegyikét ellátja. 

A megyei szakértői bizottsági feladat, valamint a pályaválasztási tanácsadás megyei szinten, a 

székhelyintézményben működik. Az előző tanévhez képest jelentős mértékben megszilárdult a megyei 

szakértői bizottság szakalkalmazotti közössége, a fluktuáció szinte teljes mértékben eltűnt. Ez nem 

jelenti azt, hogy nincs szakember hiányunk, azt jelenti, hogy nincs elvándorlás. A pszichodiagnosztika 

területén nagy a szakember hiányunk. Mindezek következtében a bizottság jelentős elmaradással küzd, 

a vizsgálatra várakozási idő néha extrém mértékű. A pályaválasztási tanácsadásban nőtt a szakemberek 

száma, ennek köszönhetően jelentős ellátotti létszámmal dolgoztak. A járási szakértői bizottságokban 

nem jelentkezik extrém mértékű szakember hiány. A legmagasabb ellátotti létszámmal a 

Székesfehérvári Tagintézmény dolgozik.  

Minden tagintézményben kiemelt feladat a korai intervenció, az ellátást igénylő gyermekek minél 

korábbi ellátásba vétele, szakszerű ellátása. Tagintézményeink nevelési tanácsadás és korai fejlesztés 

keretében minden gyermeket fogadnak és ellátnak lehetőség szerint a legminimálisabb várakozási időn 

belül. Ezen a szakfeladaton intézményi szinten a lehető legtöbb féle végzettségű szakember dolgozik 

annak érdekében, hogy a különböző diagnózisú gyermekek mellé minden esetben a megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező szakembert lehessen biztosítani. Magas ellátotti létszámmal dolgozik a 

nevelési tanácsadás. A széles körű szakképzettségi lehetőség miatt ezen a területen kevésbé jelentkezik 

a szakember hiány. A konduktív pedagógiai ellátás minimális létszámmal dolgozik. Ennek hátterében 

az áll, hogy az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények szomatopedagógusai és 

konduktorai is részt vesznek a 3 évesnél idősebb gyermekek, tanulók mozgásfejlesztésében.  

A logopédiai ellátás területén némileg csökkent a szakemberhiány, de ez elsősorban a Székesfehérvári 

Tagintézményt érinti. A kollégákat leterheli az ellátási helyek közötti utazás. Ennek ellenére elismertek 

a tagintézmények, a bennük dolgozó logopédusok ezen a területen is. A szakemberek részt vesznek 

országos kutatásokban, fejlesztésekben, valamint évente több alkalommal tartanak előadást szakmai 

konferenciákon. Az Enyingi járásban a logopédiai ellátás iránti igények nagy részét egy nem állami 

fenntartású EGYMI elégíti ki. A Tagintézmény szakemberhiány miatt csak néhány intézményben tudja 

biztosítani az ellátást.  

A gyógytestnevelés szakfeladat szakemberhiányát némiképp enyhítette, hogy a jogszabály lehetővé 

tette a gyógytestneveléls szakirányú továbbképzéssel rendelkezők felvételét. A tagintézmények óraadók 

alkalmazásával igyekszik pótolni a hiányosságokat, de a megye egyes területein még az óraadók 

alkalmazása sem lehetséges. A szakemberek minden területen nyitottak a szakmai továbblépésre, ami 

abból is látható, hogy a további szakképzettség, egyetemi végzettség, szakvizsga megszerzésére 

irányuló továbbtanulási szándék magas. A koordinációs jellegű feladatok közül a kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók gondozásának már hagyománya és jó gyakorlatai vannak intézményünkben. Az 

iskola-, és óvodapszichológiai ellátás területén már négy tagintézményben megindult a koordináció.  
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5. Ellátotti adatok 

 

A tavalyi tanévhez viszonyítva az ellátottak száma 1710 fővel növekedett. Ellátotti létszámunk jelen 

tanévben 19045 fő. A szakfeladatokon belül a korai fejlesztés, a konduktív pedagógiai ellátás, a nevelési 

tanácsadás, valamint az iskola-és óvodapszichológiai ellátás létszámai kis mértékben csökkentek, a 

szakértői bizottsági tevékenység, a gyógytestnevelés, a logopédiai ellátás esetén enyhe, míg a kiemelten 

tehetséges gyermekek, tanulók gondozásában, a gyógytestnevelésben, valamint a továbbtanulási, 

pályaválasztási tevékenységben hangsúlyos növekedés történt az ellátásban.  

 

 

 

Továbbra is jellemző, hogy a megyeszékhelyen működő tagintézmény, valamint a székhelyintézmény 

ellátotti létszáma a legmagasabb. A Bicskei, Enyingi és Gárdonyi Tagintézmény ellátotti létszáma 

csökkent kis mértékben, a többi tagintézmény esetén növekedés tapasztalható. Különösen érdekes ez 

annak tükrében, hogy 2020. március 16-tól online formában biztosítottuk az ellátást.  
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6. Tanulmányi tevékenység, minősítés, önértékelés 

 

Az intézményünkben dolgozó szakemberek elkötelezett, szakmai munkájukra igényes kollégák. Ez a 

fentebb részletezett szakmai tevékenységeken kívül abból is látható, hogy szakvizsga megszerzésére 

irányuló képzésben az arra kötelezettek többsége részt vett, részt vesz, vagy a következő tanévben 

megkezdi tanulmányait. A szakvizsgával rendelkező pedagógusok száma 130 fő, 22 fő pedig megkezdte 

a tanulmányait.  

Pedagógus önértékelésben 34 fő vett részt. Az ellenőrzések sikeresen lezajlottak. 

Minősítő eljárás lefolytatására 11 esetben került sor, 2 fő Pedagógus I., 6 fő Pedagógus II. fokozat 3 fő 

mesterpedagógus fokozat elérését célozta meg. Valamennyien sikeresen minősültek.  

A szakemberek szakmai rendezvényeken való részvétele is magas, ami szintén szakmai igényességük 

mutatója. Az EFOP-3.1.6 pályázat jelentős szakmai fejlesztéseket /tett/tesz lehetővé, ami céljaink szerint 

a lehető legtöbb szakszolgálati szakembert bevonzza majd.  

 

7. Stratégiai vagy operatív szempontból fejlesztendő területek 

 

A munkatervben megjelölt fejlesztendő területeken a tanév során valamennyi tagintézményünk sokat 

dolgozott, de a célok komplexitása, a megvalósítás hosszú távú időtartama ebben a tanévben is igényli, 

hogy ezeket a területeket továbbra is a fejlesztendők közé soroljuk: a szakmai protokollok 

felülvizsgálata, egységesítése, a szervezeti kultúra fejlesztése, vonzó, biztonságot adó, sikerélményt 

nyújtó munkahelyi légkör kialakítása – fluktuáció csökkentése, valamint a partnerközpontúság, 

ügyfélszolgálati tevékenységeink minőségfejlesztése. A pandémia újabb feladatokat is hozott 

számunkra, amelyeket tudatosabban kell továbbfejlesztenünk: a tervezés, szervezés, megvalósítás 

online módozatainak kidolgozása, valamint a tanügyigazgatási, szakmai dokumentáció digitalizálása. A 

tanfelügyeleti látogatások tapasztalatai alapján továbbra is fontos feladatunk lesz az eredményesség, 

hatékonyság mutatóinak meghatározása is.  

 

8. Szakmai rendezvények, jó gyakorlatok 

 

A tanév során több szakmai rendezvényt is szervezett intézményünk. Ezek közül sok helyi szinten, a 

járási tagintézmények területén valósult meg és az ott élők, dolgozók számára nyújtott információt, 

segítséget. Sajnálatos módon a vírushelyzet miatt elmaradt az egész megyét érintő programsorozat, a 

Pedagógiai Szakszolgálatok Hete, és egyelőre nem tudni, mikor tudjuk majd pótolni. Egyéb 

hagyományos konferenciáinkat is el kellett halasztanunk, mint pl. az enyingi és a sárbogárdi 

rendezvényeket. 

 

A tanévben tovább folytatódott a bázisintézményi program két tagintézményünkben (Gárdonyban és 

Móron). Ez a két intézmény a jó gyakorlataival lehetőséget biztosít a speciális programok 

megismerésére érdeklődők számára. Több szakfeladaton zajlik ezen kívül is jó gyakorlat kidolgozása, 

ismertetése. Mindkét tagintézményünk sikeresen pályázott az újabb bázisintézményi címre, így ezek a 

programok a következő tanévben is folytatódhatnak.  

 

9. Az előző tanévben a munkatervben meghatározottak megvalósulásáról 

A munkatervben meghatározott feladatok megvalósítása többnyire sikeres volt minden tagintézményben 

és a székhelyintézményben is. A fejlesztendő területek azonban nem egy év alatt megvalósítható 

programok, így a következő tanévben is kiemelt feladatként jelöljük meg őket. 
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 
 

I. BEVEZETŐ ADATOK 

 

1. Tagintézmény neve: Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye 

2. A beszámoló készítője: Kaliczáné Szalai Katalin 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 

1. Intézményi névsor (a 2020. augusztus 14-i állománynak megfelelően.  Minden pedagógust kérünk 

felvezetni, aki 2019.09.01 és 2020.08.31 között állományban volt/van, DE a 2020. augusztus 15-ével új 

dolgozóként felvetteket nem) 

ssz. név munkakör munkaközösség tanév közben 

érkezett/távozott 

érk./táv. 

időpontja 

1. Aradi Györgyi gyógytestnevelő gyógytestnevelés   

2. Benke Magdolna logopédus logopédiai   

3. Csernáné Hegyi 

Kinga 

gyógytestnevelő gyógytestnevelés   

4. Csornai Teodóra gyógypedagógus járási SZB   

5. Fehér Gyöngyi konduktor korai fejlesztés   

6. Gergely Péter pszichológus tehetséggondozás   

7. Heiderné Varga 

Katalin 

gyógytestnevelő gyógytestnevelés   

8. Ispány Mónika 

Emília 

logopédus logopédiai   

9. Izmindi István fejlesztőpedagógus nevelési 

tanácsadás 

  

10. Kaliczáné Szalai 

Katalin 

gyógypedagógus járási SZB   

11. Karai Anikó fejlesztőpedagógus nevelési 

tanácsadás 

  

12. Kárpáti Zoltán logopédus logopédiai   

13. Keresztes Magdolna gyógypedagógus járási SZB   

14. Komlós Lászlóné óraadó logopédus    

15. Komlós Veronika logopédus logopédiai   

16. Kószó Andrea pszichológus járási SZB távozott 2019.09. 

17. Kovács Rita pszichológus nevelési 

tanácsadás 

  

18. Kovácsné Majkovics 

Edit 

gyógytestnevelő gyógytestnevelés   

19. Pálffy Júlia konduktor korai fejlesztés   

20. Palotás Péter gyógytestnevelő gyógytestnevelés   

21. Plézerné Krecs Ágota logopédus logopédiai   

22. Simon Ákos Endréné óraadó logopédus    

23. Sinka Anikó gyógytestnevelő gyógytestnevelés   
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24. Százados Zsuzsanna logopédus logopédiai   

25. Tompa László pszichológus IOP érkezett 2020.03.23. 

26. Varga Andrea gyógypedagógus járási SZB   

27. Végh Rozália óraadó 

gyógytestnevelő 

   

28. Vitéz-Szabó Barbara logopédus logopédiai GYES  

29. Wurczinger Dóra logopédus logopédiai   

      

      

 

2. Pedagógus munkakörben dolgozók (csak a tanév végi tényleges záró létszámot kell figyelembe 

venni az a- f. pontokban) 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:   21 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:     3 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

e. Tartósan távol:        1 fő  

f. Óraadók:         3 fő  

g. Tanév közben érkezett:       1 fő  

h. Tanév közben távozott:       0 fő  

 

3. Nem pedagógus munkakörben dolgozók 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:     2 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:     2 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

e. Tartósan távol:        0 fő 

  

4. Pedagógus szakvizsga 

a. Szakvizsgázott pedagógusok száma:     20 fő  

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:      3 fő  

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:      2 fő  

d. Beszámolási időszakban alapképzésben oklevelet szerzett:   0 fő  

e. Beszámolási időszakban mesterképzésben oklevelet szerzett:  0 fő  

f. Beszámolási időszakban szakvizsgát szerzett:    3 fő  

g. Beszámolási időszakban szakirányú továbbképzésben  

újabb oklevelet szerzett:       7 fő  

 

III. INFRASTRUKTÚRA 

1. Ügyviteli telephely címe: 2060 Bicske, Kisfaludy u.50. 

a. Az ingatlan állapota (az előző tanévben megvalósult javítások, felújítások). Kérjük, néhány 

mondatban fejtse ki!   
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Tagintézményünk épülete 2018-ban lett felújítva, így egy jó állapotban lévő, a feladatok ellátására 

alkalmas, korszerű, akadálymentesített infrastruktúra áll rendelkezésünkre. Az elmúlt tanévben 

karbantartási munkálatok zajlottak (pl. csempék cseréje, festés-mázolás javítása, fűtésrendszer javítása, 

ablakok szigetelése, tető vízelvezetése, csatorna javítása, fotocellás ajtó javítása stb.) Hosszabb távon 

szükség lenne a tetőtéri ablakok javítására, cseréjére, a tetőszerkezet javítására, a terasz burkolására. A 

nyári időszakban a tetőtéri terápiás helyiségekben rendkívüli forróság van, szükség lenne klíma 

berendezés beszerelésére, árnyékolókra. 

 

Helyiségek száma:      19 db     

Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:    2 db    

 terápiás, tanácsadó szoba:    0 db    

 vizsgálatra és terápiára is használt szoba:  6 db    

 tornaszoba:      1 db    

 várószoba:      3 db    

 előtér:       1 db    

 mosdó, WC:      4 db    

 raktár, irattár:       1 db    

 iroda:       1 db 

 

b. Tárgyi felszereltség (kérjük néhány mondatban fejtse ki!) 

Tagintézményünk az alapvető működéshez szükséges tárgyi eszközökkel rendelkezik. Az EFOP 3.1.6 

pályázatnak köszönhetően az informatikai eszköztárunk (tablet, laptop) jelentősen növekedett. Azonban 

létszámunk növekedése miatt további eszközökre, főként laptopokra volna szükségünk. Mivel 

tagintézményünk számos intézményben tart előadásokat és rendezvényeket, ezért szükségünk lenne 

projektorra. Kollégáink saját anyagi befektetésüknek köszönhetően, valamint karbantartói munkálatok 

során folyamatosan készülnek új eszközök, bútorok, kiegészítő berendezések. Az udvar és az épület 

karbantartásához, takarításához hiányoznak gépek és eszközök; ezek beszerzése, finanszírozása fontos 

lenne.  

c. Funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés (kérjük néhány mondatban fejtse ki!) 

Szintén az EFOP 3.1.6 pályázatnak köszönhetően tesztekkel és fejlesztő eszközökkel bővült az 

eszközparkunk, azonban a korai életkorú gyermekek vizsgálatához nincs elegendő tesztünk, 

vizsgálóanyagunk. A logopédiai és gyógytestnevelés ellátásához szükséges eszközeinket folyamatosan 

pótolni kellene feladatellátási helyenként. 

 

IV. SZAKMAI MUNKA 

 

A létszámadatokat kérjük, a forgalmi napló 2020. 08. 31-i állapotának megfelelően kitölteni! 

 

1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

a. Ellátási létszám:    13 fő (72 korai nev.tan.) 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma: 2 fő (+5 órában 1 fő) 

c. Járási szakértői bizottság által kiadott, korai fejlesztésre jogosító szakértői vélemények száma:

  

d. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 
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A tanév I. félévében a BEMKK- Nagy Károly Városi Könyvtárba hívtak minket egy játékos 

bemutatkozó délelőttre. Itt az érdeklődő szülők a gyermekkönyvtár vidám, és igazán gyerekbarát 

termében egy rövid bemutatkozás után mondókázós közös éneklésen vehettek részt. Bemutattunk több 

fejlesztő eszközt is, egy-két otthon is végezhető gyakorlatot, illetve kézműves foglalkozást tartottunk. 

A célkorosztály a 0-2 éves korú gyermekek voltak. Még az ősszel meghívtuk magunkhoz az egyik 

bicskei házi gyermekorvost, akinek személyesen mutattuk végig a tagintézményt, kiemelve a korai 

fejlesztésben rejlő lehetőségeket. Azóta több gyermek érkezett már a doktor úrtól. Decemberben járási 

szinten megrendezte tagintézményünk a védőnőknek szóló tájékoztatót. 0-16 éves korig a gyermekeket 

kísérő védőnőknek teljes körű bemutatást tartottunk, hogy pontosan mikor, milyen formában tudnak 

hozzánk irányítani gyermekeket. 3 játszóházunkból a járvány miatt csak egyet tudtunk megtartani, 

hagyományosan a Luca-napi játszóházat, a szülők már számítanak erre az alkalomra. Óvodákkal 

személyes, heti szintű a kapcsolattartásunk (bicskei óvodák, etyeki- és csabdi óvoda) a többi településen 

lévő óvodával telefonon vagy emailen lépünk kapcsolatba. CSBO-os képzéseken vettünk részt, az ott 

tanultakat azonnal alkalmazni tudtuk a gyakorlatban. Ebben a tanévben, a szociális és kommunikációs 

nehézséggel nevelési tanácsadásra jelentkező gyerekeket új formában láttuk el. Csoportos, majd azt 

rögtön követő egyéni tanácsadást, vizsgálatot folytattunk heti 1 alkalommal. Az online ellátást március 

16-tal megkezdtük, a gyermekek elérhetőségeinek, lehetőségeinek (ki hogyan tud kapcsolatba lépni 

velünk) feltérképezésével. Utolsó pillanatban hiúsult meg az autizmus spektrumzavarral küzdő gyerekek 

szülei számára szervezett szülő mentor program. Jelen tanévben is igénybe vettük a siket-vakok 

egyesületének segítségét 1 korai fejlesztésben részt vevő tanulónk számára. A vírushelyzet 

enyhülésével, a biztonsági intézkedéseket betartva azonnal átálltunk a kontakt órák megtartására. 

 

Kiegészítő terápiák, szolgáltatások:  

 SZRT 

 HRG 

 AAK 

A tanév során 1 fő gyógypedagógus hallgató végezte gyakorlatát a korai fejlesztés területén. 

 

2. A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám:      437 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   8 fő (21 órában ebből csak 1 fő, a 

többi szakember osztott feladatban dolgozik) 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

2020. március 16-tól a járványügyi intézkedések miatt a személyes találkozásra nem volt lehetőség, ám 

a felülvizsgálatok – amely esetekben ez lehetséges volt – dokumentumelemzés módszerével, szakmai 

team konzultációjával folytak.  

Június 2-től újra indultak a vizsgálatok, azokat a klienseket fogadtuk, akik előzetes telefonos egyeztetést 

követően vállalták a személyes találkozást. A vizsgálatok június végéig zajlottak.  

 

Számadatok:  

Március 4-ig 147 fő tanköteles életkorú (első vizsgálatos, illetve felülvizsgálat-köteles) gyermeket 

vizsgáltunk, ebből 91 fő kezdi meg általános iskolai tanulmányait, további óvodai nevelést javasoltunk 

56 alkalommal.  
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Az Oktatási Hivatal 17 esetben rendelt el szakértői vizsgálatot az iskolai életre való alkalmasság 

megítélése céljából. Ebből 1 fő nem jelent meg, 5 esetben javasoltuk az iskolakezdést, 11 esetben a 

további óvodai nevelést.  

Összes vizsgálatunkat tekintve június 15-ig SNI gyanúval további vizsgálatra küldtünk 25 főt.  

 

Események és egyéb: 

 A személyi változásokon túl jogszabályi változások történtek a fejlesztőpedagógiai ellátással, a 

beiskolázási vizsgálatokkal, valamint a hatósági eljárások kezdeményezésével kapcsolatban, illetve 

a járványügyi intézkedések nyomán. Így sablonjaink, eljárásrendünk módosult, a munkaközösségi 

munkában, munkacsoportokban átdolgoztuk eljárásainkat.  

 A hospitálás, melyet a megyei szakértői bizottságnál terveztünk, elmaradt. 

 Aktívan részt vettünk a munkaközösségi munkában, programokon.  

 Tájékoztató napot tartottunk védőnőknek és óvodavezetőknek a változások kapcsán.  

 Fejlesztőpedagógusoknak szervezett szakmai délutánon vettünk részt a Bicskei Csokonai Vitéz 

Mihály Általános Iskolában. 

 Kipróbáltunk új IÉ vizsgáló eljárást.  

 Diagnosztikus eszköztárunk tovább bővült. 

 A jogszabályi határidőket tartottuk, amennyiben ez rajtunk múlt. A vizsgálatok előkészítése, 

bonyolítása szabály szerint folyt. 

 Minden első vizsgálatot komplex formában végeztünk: gyógypedagógus – pszichológus páros 

végzi, azaz nagy IQ teszt felvétele is megtörténik, ha a gyermek/tanuló terhelhető. Általában egy 

ilyen vizsgálat összesen 3-4 órát vesz igénybe.  

 Panaszügyünk nem volt.  

 Intézményeinkkel a kapcsolattartás többnyire e-mailben történt (minden iskolából van egy fő 

kapcsolattartó kolléga, a kapcsolatok minősége nagyon változó).  

 

Nehézségek:  

 Az esetlegesen több ülésben történő diagnosztikus munka. Lezáratlan vizsgálatot befejezni, 

második alkalomra visszahívni a klienst több esetben gondot okoz. 

 Egy kivétellel a kollégák osztott munkaidőben, vagy vezetőként kevés óraszámban végzik a 

szakértői bizottsági tevékenységet. 

 A tájékozatlanság az óvodák, iskolák, középiskolák részéről, ezzel együtt a hozzánk forduló szülők 

felkészítésének hiánya – jogszabály írja elő, hogy a beküldő intézmény dolga a tájékoztatás. 

 

Várható változások a jövőben:  

 A rendszeres team-megbeszélésekre továbbra is szükség van, a jövőben igyekszünk ezeket olyan 

tartalommal is megtölteni, hogy szakmai szempontból tovább fejlődhessünk.   

 Pszichológiai irányultságú kérdőívek, részletes pedagógiai vélemények használatára buzdítjuk az 

intézményeket, hogy minél több információval rendelkezzünk a vizsgálandó kliensekről.  

 A felülvizsgálatok és a tanköteles életkorú gyermekek vizsgálatának ütemezésében, tervezésében, 

illetve a vizsgálatok kezdeményezése kapcsán változások várhatók.  

 

3. A nevelési tanácsadás 

a. Ellátási létszám:        227 fő 

b. Ebből 3 éves kor alatti ellátottak száma     72 fő 

c. Ellátásban résztvevő pedagógusok, 
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pszichológusok száma:       6 fő (a  6 főből csupán 

1 fő dolgozik 21 órában ebben a feladatban, a többi  szakember osztott munkakörben dolgozik)

   

d. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A nevelési tanácsadás keretében a következő feladatokat láttuk el: 

 Kollégáink tanév eleji szűréseket és tanácsadásokat végeztek a partnerintézmények igényeinek 

megfelelően. Fejlesztőpedagógusaink részt vettek az óvodai szülői értekezleteken. 

 Több intézményben terápiás foglalkozásokat tartottak a BTM státuszú gyermekeknek. 

 Két óvodában TSMT mozgásfejlesztést biztosítanak, előzetes szűrés és kérelem alapján. 

 Elindult a tanévben egy mozgásfejlesztő csoport a tagintézményünk tornaszobájában, mellyel a 

partnereink igen elégedettek. 

 A 3 év alatti gyermekek esetében a kommunikációs nehézséggel küzdő, nevelési tanácsadásra 

jelentkező gyermekek estében csoportos fejlesztések indultak. 

 A 3 év alatti gyermekek esetében a tanácsadások száma folyamatosan növekedett. 

 Pszichológusaink hosszabb és rövidebb terápiákat biztosítottak, valamint tanácsadásban 

részesítették a jelentkezőket. 

 A járványhelyzet kialakulása után is nagyon nagy szükség volt a nevelési tanácsadás keretében 

végzett feladatokra. Valamennyi területen intenzív online, digitális ellátást biztosítottunk, ebben az 

időszakban az ellátotti létszámunk növekedett. 

 Tanév közben érkezett 1 fő pszichológus kolléga, aki az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi 

Általános Iskolában lát el nevelési tanácsadás feladatot. 

 

4. A logopédiai ellátás 

a. Ellátási létszám:     351 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:  9 fő (ebből 2 fő óraadó 10+6 órában, 1 fő 

részmunkaidős) 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az ellátást az előző évekhez hasonlóan elsősorban az iskolákban és az óvodákban biztosítottuk. 

Azonban azokban az esetekben ahol ez nem volt megvalósítható (egyes iskolák), lehetőséget 

adtunk az ambuláns ellátásra is. A tagintézmény telephelyén heti két alkalommal 17 fő vett rész 

ilyen formában az ellátásban. 

 

A logopédiai ellátásban a legfontosabb feladataink a következők voltak:  

 

 Prevenciós tevékenység az óvodában (olvasáskészültség, diszlexia prevenció a fonológiai játékok 

rendszeres gyakorlásával, gyors megnevezés begyakorlása, a rövid távú verbális munkamemória 

trenírozása, grafomotoros előkészítése az írástanulásnak). 

 Alapvizsgálat, beszédszervi állapot és működés vizsgálata, nyelvi rendszer feltárása az 5. 

életévüket betöltött gyermekeknél szeptemberben (SZÓL-E?). A 3 éves nembeszélőknél az 

óvodába érkezéskor történő alapvizsgálat (KOFA), mely egész évre kitolódik, lévén hogy valaki 

novemberben, decemberben vagy januárban, februárban kezdi az óvodát.  

 Állapotfeltárás, anamnézis felvétele, a szülők tájékoztatása a logopédiai terápia szükségességéről a 

3 és az 5 éves gyerekpopulációnál illetve az iskolai első és második osztályban, 

  szeptemberben. 

 A terápia megtervezése, módosulásai, időszakos kontrollvizsgálatok egész évben. 
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 Az óvónők, fejlesztők szakmai tájékoztatása és segítése a felmerülő fejlesztési területek kapcsán 

egész évben. 

 Utógondozás felajánlása és biztosítása felmenő évfolyamoknál év végén.  

 Tanácsadás, home-training felügyelete a három éves nembeszélő gyermekek szüleinek. 

 Idei legjellemzőbb terápiák: nyelvi késés, specifikus tanulási zavar prevenciója beszédpercepciós 

modulokkal nagycsoportban. Artikulációs zavarok (diszláliák, paraláliák, alália), dadogás terápia, 

gyermekkori rekedtség terápiája. 

 Kliensek értékelése, minősítése félévkor és év végén. Az ellátás adminisztrációja egységes 

nyilvántartási formában egész évben. 

 Szülők folyamatos tájékoztatása füzeten keresztül, szülői értekezleten, fogadó órákon, nyílt napon, 

telefonos megkeresések alkalmával szintén egész évben. 

 A vírushelyzet enyhülésével az online és a kontakt ellátás párhuzamosan zajlott. 

 

 

5. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám      fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 

6. A konduktív pedagógiai ellátás 

a. Ellátási létszám      1 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   1 fő (osztott munkakörben) 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Konduktív pedagógiai ellátásban részesült heti két órában egy óvodás gyermek. Az ellátást a Bicskei 

Városi Óvoda Kakas Tagóvodájában kapta. Az óvodával szorosan együttműködve igen nagy 

eredményeket értek el a fejlesztésben és az integráció tekintetében is. A gyermek a következő tanévet 

iskolásként kezdi. A járványhelyzetben is nagyon szoros maradt a kapcsolat a család és a konduktor 

kollégánk között. Napi szinten zajlott a tanácsadás, a segítségnyújtás online formában, majd május 

végétől újra kontakt formában. 

 

7. A gyógytestnevelés 

a. Ellátási létszám     862 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:  7 fő (ebből 1 fő részmunkaidőben, 1 fő osztott 

munkakörben, 1 fő óraadó 2 órában) 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az előző tanévhez hasonlóan zajlottak a gyógytestnevelés órák a járás óvodáiban és iskoláiban. Az 

ellátotti létszámunk továbbra is kiemelkedően magas. Igen nagy a különbség az intézmények 

infrastrukturális feltételei között. Sajnos előfordul még mindig, hogy a kollégáink szűk, sportolásra 

nehezen alkalmas termekbe, pincehelyiségekbe szorulnak nagy létszámú csoportokkal. A szűrések 

eredményeit a legtöbb intézménytől a tanév kezdéséig megkaptuk, ebben nagy szerepük van a 

gyógytestnevelők jól kialakított kapcsolatrendszerének. 

A tornatermek felújítása miatt esetenként más önkormányzati épületekben zajlottak a foglalkozások. A 

Bicskei Tanuszodában folytatódott a gyógyúszás a gyógytestnevelés keretében, ide első sorban bicskei 

gyermekek, tanulók kerültek be. 
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A vírushelyzetre való tekintettel a gyógytestnevelés esetében is március 16-tól áttértünk az online 

ellátásra, a legtöbb intézmény esetében a tanév így is fejeződött be. A tagintézményünk telephelyén 

azonban folytatódott a kiscsoportos gyógytestnevelés foglalkozás a súlyosabb gerincferdüléssel küzdő 

tanulókkal. Ezeknek az óráknak a hatékonyságával nagyon elégedettek lehetünk. A szülőkkel történő 

kapcsolattartás is sokkal intenzívebb ebben a formában.  

Sajnos a gyógytestnevelés ellátáshoz szükséges eszközök száma kevés, egyes eszközök (gumiszalag, 

fitball, labdák) nagyon gyorsan elhasználódnak, feladatellátási helyenként kellene azokat folyamatosan 

pótolni.  

 

8. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

a. Ellátási létszám:      fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 

9. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

a. Ellátási létszám      4 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   1 fő (osztott feladatkörben) 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A tehetség koordinátori tevékenység 5 területre terjedt ki: 

 Kiterjesztett szűrővizsgálatok – 4 ellátott. 

 Konzultáció, illetve hangulati állapotfelmérés a székesfehérvári Jégkorong Akadémia utánpótlás 

csapatánál. 

 Országos rendezvény szervezése a partner szakszolgálatok tehetség munkaközösségeinek 

találkozása céljából. 

 Szülői- illetve intézményi tehetség fórum moderálása. 

 A tehetséggondozás folyamatához pszichológiai készségvizsgálati tesztbattéria összeállítása. 

 

10. Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 

1. KO  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

2. NT  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

3. LO  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

4. PV  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

5. KON 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

6. GYT 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

7. IOP  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

8. TEH 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

 

11. A nyári időszak ellátásainak elemzése humánerőforrás és szakfeladat szerint  

Történt-e igényfelmérés a nyári ellátásra vonatkozóan?   igen nem 

Megvalósult-e a nyári ellátás 2020. 07.01. és 2020. 08. 24. között? igen nem 

Amennyiben nem valósult meg, kérjük, indokolja!  
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Amennyiben igen, mely szakfeladatokat érintette, hány főt láttak el és milyen módon? Hány pedagógus 

vett részt az ellátásban? 

 

12. A beszámolási időszakban önértékelésben vett részt (kérjük, a tapasztalatokat néhány 

mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

1. Csornai Teodóra gyógypedagógus 

2. Gergely Péter pszichológus 

3. Kovács Rita pszichológus 

   

   

 

Az Oktatási Hivatal önértékeléshez kapcsolódó felülete továbbra sem „felhasználóbarát”, ez nehezíti a 

tevékenység gördülékeny elvégzését. Ennek ellenére az önértékelési folyamatokat elvégeztük, a 

kollégák az önfejlesztési tervüket határidőre elkészítették. 

 

13. A beszámolási időszakban tanfelügyeleti ellenőrzésben vett részt (kérjük, a tapasztalatokat 

néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

   

   

   

   

   

 

14. A beszámolási időszakban minősítési eljárásban vett részt (kérjük, a tapasztalatokat néhány 

mondatban fejtse ki!) 

ssz. név eljárás eredmény 

1. Aradi Györgyi PED II. megfelelt 

2. Ispány Mónika PED II. megfelelt 

3. Sinka Anikó PED II. megfelelt 

4. Heiderné Varga Katalin PED I. nem felelt meg 

(Adminisztrációs 

okok miatt, 2020 

novemberében 

újra feltöltheti 

portfólióját.) 

    

 

A pedagógus minősítések során 3 fő esetében nagyon pozitív tapasztalatokat szerezhettünk. Mindhárom 

kolléga 90% fölötti értékelést kapott. Heiderné Varga Katalin GYES-ről tért vissza, előtte már egy 

megkezdett eljárásban vett részt, az óralátogatása hiányzott csak, azonban betegállományba kényszerült, 

majd 4 éven keresztül GYED-en ill. GYES-en tartózkodott. Munkába állása után vártuk az eljárás 

folytatását. Sajnos egy, az Oktatási Hivatal által küldött levél félreértelmezése miatt, nem töltötte föl 

újra a portfólióját, hisz előzetesen a másik eljárásban már feltöltötte. Így eljárását sikertelennek 
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minősítették, az óralátogatás nem valósulhatott meg. Az Oktatási Hivatalnál kérelmeztük, hogy tegyék 

lehetővé az ismételt jelentkezést, két levelünket is elutasították, majd áprilisban értesítést kaptunk arról, 

hogy mégiscsak jelentkeztethetjük őt, nem szükséges kivárni a két évet. 

 

15. Vezetői szempontból elemezze az intézménye humánerőforrásait! (kapacitás, szükségletek, 

leterheltség, képzettségi szint, szakfeladatok közötti átjárhatóság stb.) 

Tagintézményünk több ellátási területen is megfelelő létszámú szakemberrel rendelkezik. Jelenleg 1,5 

fő üres logopédus álláshellyel, valamint 1 fő üres pszichológus álláshellyel rendelkezünk. Ezen 

feladatok esetében mutatkozik szakemberhiány, amit túlórákkal és megbízással dolgozó kollégákkal 

igyekszünk pótolni. A gyógytestnevelés esetében rendkívül magas az ellátotti létszámunk, így a 

kollégák gyakran igen magas csoportlétszámokkal dolgoznak. Sajnos több intézményben nem sikerül 

megvalósítani csoportonként heti egy óránál többet, holott igazi eredményt legalább heti 2-3 órával 

lehetne elérni. 

 

16. Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület megvalósulásának 

értékelése (gondoljon a munkaterv kiemelt feladataira) 

A tanév kiemelt feladatai között szerepeltek: 

 A szakmai protokollok egységesítése. 

 A klímamérés tapasztalatainak beépítése a szervezeti kultúrába: az információáramlás és a 

kommunikáció fejlesztése. 

 Partnerközpontúság, ügyfélközpontúság fejlesztése, kommunikációs eljárásrend készítése. 

 Eredményesség, hatékonyság mutatóinak meghatározása szakterületenként. 

 Munkaközösségek működésének hatékonyabbá tétele. 

 A tagintézményi munkacsoportok hatékonyságának a növelése. 

A kiemelt feladatok közül megtörtént a szakmai protokollok egységesítése, elfogadása, felülvizsgálatuk 

folyamatban van. A tagintézményünk klímavizsgálatának eredménye rendkívül pozitív volt, úgy 

gondolom, ezeket az eredményeket sikerült megőriznünk. A kommunikációs eljárásrend, valamint az 

eredményesség, hatékonyság mutatóinak meghatározása elsősorban munkaközösségi feladat volt. A 

munkaközösség által kidolgozottakat beépítjük a tagintézmény munkájába. Tagintézményünk két 

munkaközösség számára is szakmai napot szeretett volna szervezni, azonban a járványhelyzet miatt ez 

nem tudott megvalósulni. Úgy gondolom, hogy kollégáim ebben a tanévben sokkal intenzívebben vettek 

részt a munkaközösségi feladatokban. Online előadásokat tartottak, részt vettek a protokollok 

javításában, felülvizsgálatában, az EFOP 3.1.6. pályázat keretein belül számos szakmai munkában részt 

vettek. A sajnálatos járványhelyzetnek szerencsére voltak pozitív hozadékai is. Egyik ilyen pozitív 

hozadék a tagintézményi munkacsoportok rendkívüli aktivitása, napi szintű konzultációk, szakmai 

tudásmegosztás, folyamatos együttműködés jellemezte őket. 

 

17. A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának értékelése 

(sikeres, kevésbé sikeres események, tevékenységek, elképzelések, fejlesztésre szoruló területek, 

jól működő, terjeszthető gyakorlatok, stb.) 

A részletes ütemtervben szerepeltek közül számos tervezett tevékenység megvalósult. Közvetlenül az 

ellátással kapcsolatos feladatainkat maradéktalanul elvégeztük, a határidőket tartottuk. A járványhelyzet 

miatt azonban március 16-tól hirtelen újratervezésre volt szükség, át kellett állnunk az online, digitális 
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feladatellátásra. Az átállás gyorsan és zökkenőmentesen zajlott, köszönhető mindez kollégáink 

kreativitásának, szakmaszeretetének, hivatástudatának. A legtöbb szülőt, gyermeket, tanulót sikerült 

ilyen formában elérnünk, az esetleges sikertelenség nem a szakembereinken múlott. 

 

18. A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése  

A belső ellenőrzést terv szerint kiviteleztük. Havonta ellenőriztük a személyi naplókat, az INYR-t. 

Folyamatosan ellenőrzésre kerültek a logopédiai vélemények, szakértői vélemények, pedagógiai 

vélemények, fejlesztési tervek. Havi rendszerességgel ellenőriztük a munkába járással, kiküldetéssel, 

túlórákkal, megbízási szerződésekkel kapcsolatos dokumentumokat. Az óraátogatások tervezett száma 

azonban nem tudott megvalósulni, helyette az önértékelésben részt vevő kollégák óráinak látogatása 

történt meg. A munkaköri leírásokat felülvizsgáltuk, aktualizáltuk. 

Március 16-tól átálltunk az online, digitális ellátásra, így újfajta ellenőrzési formát volt szükséges 

bevezetni. A főigazgatóság irányításával elkezdtük használni a FMPSZ honlapjáról elérhető Moodle-

rendszert. A felület lehetővé teszi a kollégák által készített szakmai anyagok, beszámolók tárolását, a 

határidők beállítását, a feltöltött dokumentumok ellenőrzését. A feltöltött állományok heti 

rendszerességgel ellenőrzésre kerültek, a kollégák minden esetben visszajelzést kaptak róla. 

Folyamatban van egy un. „digitális irattár” létrehozása és használata ezen a felületen, megkönnyítve 

ezzel az adminisztrációs folyamatok egy részét. 

A járványhelyzet időszakában heti rendszerességgel online tagintézményi értekezletet tartottunk, ahol 

minden alkalommal megbeszéltük az elmúlt hét tapasztalatait, valamint kijelöltük az aktuális 

feladatainkat. 

 

V. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 

 

A tanév során több információs napot is tartottunk a tagintézményünk telephelyén, az óvodavezetők, 

valamint a védőnői szolgálat számára. Témánk elsősorban a megváltozott jogszabályok értelmezése, az 

iskolaérettségi vizsgálatok új eljárásrendjének ismertetése, valamit a korai fejlesztés jelentősége, a 

védőnői együttműködés kiemelt fontosságának erősítése volt. Mindegyik rendezvény sikeresen zárult. 

Rendszeresen részt vettek a kollégáink szülői értekezleteken, előadást tartottak a bicskei bölcsődében, 

a városi könyvtárban. Meghívtuk a Bicskei Egészségügyi Központ gyermekorvosát, akinek 

megmutattuk a tagintézmény telephelyét, különös tekintettel a korai fejlesztésben rejlő lehetőségekre. 

Sajnos a járványhelyzet miatt a szakszolgálati hétre tervezett rendezvényeink, programjaink elmaradtak, 

a játszóházak közül is csak egy tudott megvalósulni.  

Az online, digitális feladatellátásra történő átállás után azonban felvettük a kapcsolatot a Bicskei TV-

vel valamint Bicske Város Önkormányzatával. Kollégáinkkal a telephelyünkön készült egy interjú, 

bemutatkozás, mellyel igyekeztünk tájékoztatást nyújtani a speciális formában történő ellátásunkról, a 

szakszolgálat igénybevételének lehetőségeiről. Nagy örömünkre a riportot leadták a Bicskei Híradó 19. 

számában, valamint felkerült a Bicskei TV YouTube- csatornájára is. A bicskei újságban pedig készült 

egy tartalmas összefoglaló a szakmai munkánkról. Úgy gondoljuk, sikerült mindezzel tagintézményünk 

imázsát növelni, ismertségét kiterjeszteni. 
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VI. A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL  

 

A rendszeres tagintézményi értekezletek előtt a tagintézményi tanács megbeszélte a legfontosabb 

teendőket, megtervezte az értekezletek napirendi pontjait. Fontos szempont, hogy a tagintézményi 

tanácsunk egy tagja külső feladatellátási helyen dolgozik, így fontos tájékoztatást tud nyújtani azokról 

a területekről, ellátásokról, amelyek nem a tagintézmény telephelyén zajlanak. 

 

Kelt.: Bicske, 2020. augusztus 12. 

 

         Kaliczáné Szalai Katalin 

aláírás  
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 
 

 

I. BEVEZETŐ ADATOK 

 

1. Tagintézmény neve: Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 

2. A beszámoló készítője: Kissné Korsós Ágnes 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 
 

1. Intézményi névsor (a 2020. augusztus 14-i állománynak megfelelően.  Minden pedagógust kérünk 

felvezetni, aki 2019.09.01 és 2020.08.31 között állományban volt/van, DE a 2020. augusztus 15-ével 

új dolgozóként felvetteket nem) 

ssz

. 

név munkakör munkaközösség tanév közben 

érkezett/távozott 

érk./táv. 

időpontja 

1.  Alexi Ágota  logopédus  Logopédiai 

ellátás 

 -  - 

2.  Exner Szabina  logopédus Logopédiai 

ellátás 

 -  - 

3.  Párkányi Mónika  logopédus Logopédiai 

ellátás 

 -  - 

4.  Várnagy-Horváth 

Anett 

 logopédus Logopédiai 

ellátás 

 -  - 

5.  Jámbor Adrienn  logopédus Logopédiai 

ellátás 

 -  - 

6.  Kovács Ágnes  logopédus Logopédiai 

ellátás 

 -  - 

7.  Takácsné Csór 

Marianna 

 logopédus Logopédiai 

ellátás 

 -  - 

8.  Rábavölgyi Éva  logopédus Logopédiai 

ellátás 

 -  - 

9.  Fogasné Földesi 

Eszter 

 logopédus Logopédiai 

ellátás 

 -  - 

10.  Bedécs Eszter  logopédus Logopédiai 

ellátás 

 -  - 

11.  Szentmihályi Brigitta  logopédus Logopédiai 

ellátás 

 -  - 

12.  Kissné Korsós Ágnes  logopédus Logopédiai 

ellátás 

 -  - 
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13. Prohászka Frigyes logopédus Logopédiai 

ellátás 

- - 

14. Domokos-Horváth 

Edit 

gyógypedagógus Nevelési 

tanácsadás 

- - 

15. Szilágyiné Gyöngyösi 

Erika 

gyógypedagógus Szakértői 

bizottsági tev. 

- - 

16. Berczeli Krisztina gyógypedagógus Szakértői 

bizottsági tev. 

érkezett 2019.10.15 

17. Horváth Sándor 

Zsoltné 

gyógypedagógus Szakértői 

bizottsági tev. 

- - 

18. Dragon Orsolya pszichológus Szakértői 

bizottsági tev. 

érkezett 

távozott 

2019.10.15. 

2020.01.31. 

19. Sebestyénné Kajtár 

Piroska 

gyógypedagógus Szakértői 

bizottsági tev. 

távozott 2019.09.23. 

20. Zsirai Claudia pszichológus Szakértői 

bizottsági tev. 

távozott 2019.10.04. 

21. Schmidt-Geri Csilla pszichológus Szakértői 

bizottsági tev. 

távozott 2019.10.04. 

22. Huszár Zsófia pszichológus - - - 

23. Eipel Ilona pszichológus IOP - - 

24. Kochán Krisztina gyógypedagógus Gyógypedagógia

i tanácsadás, 

korai fejlesztés 

- - 

25. Bordácsné Ágoston 

Ktisztina 

gyógypedagógus Gyógypedagógia

i tanácsadás, 

korai fejlesztés 

- - 

26. Gróf Johanna konduktor Gyógypedagógia

i tanácsadás, 

korai fejlesztés 

- - 

27. Nagyné Antal Mária gyógytestnevelő Gyógytestnevelé

s 

- - 

28. Lakos Angéla tehetségkoordináto

r 

Kiemelten 

tehetséges 

gyermekek, 

tanulók 

- - 

 

2.  Pedagógus munkakörben dolgozók (csak a tanév végi tényleges záró létszámot kell figyelembe 

venni az a- f. pontokban) 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:    28 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    0 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

e. Tartósan távol:        4 fő  

f. Óraadók:         7 fő  



22 
 

g. Tanév közben érkezett:       2 fő  

h. Tanév közben távozott:       4 fő  

 

1. Nem pedagógus munkakörben dolgozók 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:     5 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    0 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

e. Tartósan távol:        0 fő  

 

2. Pedagógus szakvizsga 

a. Szakvizsgázott pedagógusok száma:      20 fő  

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:      0 fő  

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:      4 fő  

d. Beszámolási időszakban alapképzésben oklevelet szerzett:   0 fő  

e. Beszámolási időszakban mesterképzésben oklevelet szerzett:   0 fő  

f. Beszámolási időszakban szakvizsgát szerzett:    2 fő  

g. Beszámolási időszakban szakirányú továbbképzésben  

újabb oklevelet szerzett:       1 fő  

 

III. INFRASTRUKTÚRA 
 

1. Ügyviteli telephely címe: 2400 Dunaújváros, Bóna István u. 7. 

 

a. Az ingatlan állapota (az előző tanévben megvalósult javítások, felújítások). Kérjük, néhány 

mondatban fejtse ki!   

2018. június 1-től új telephelyre költöztünk. Az épület jól megközelíthető, mégis csendes helyen 

található. A környéken biztosított az ingyenes parkolási lehetőség. Nagyméretű udvara folyamatos 

gondozást igényel. Az udvar területén található fákról időjárástól függően különböző méretű ágak esnek 

le. Időszerűvé vált egyes nagyobb méretű fák átvizsgálása, szükség esetén karbantartása, vagy kivágása. 

Az éves szinten gyűjtött növényi hulladék (vágott fű, falevél) elhelyezése egyre nagyobb nehézséget 

jelent. Az épületben a működési céloknak megfelelően alakítottak ki helyiségeket. Az épület többi 

részén az alapvető felújítási, karbantartási munkák megtörténtek. A vízvezeték cseréje sürgetővé vált. 

Ebben a tanévben is volt csőtörés az alagsorban. A hibát ideiglenesen elhárítottuk, így elkerültük a 

nagyobb károkat. A rendszer cseréjének szükségességét - árajánlat csatolásával együtt - jeleztük a 

fenntartónak.  

3 óvodai gyermekmosdó átalakítása nem történt meg. Ezek a helyiségek a szakszolgálat számára 

kihasználatlanok. Folyamatosan gondoskodnunk kell a lefolyók vízzel történő elárasztásáról, mert 

kiszáradás esetén a kártevők megjelenésére kell számítanunk. Hosszabb távon célszerű lenne ezekben a 

helyiségekben terápiás/vizsgáló helyiségeket kialakítani. 

A nyári időszakban komoly gondot okoz, hogy az épület árnyékolása, klimatizálása nem megoldott. A 

magas hőmérséklet ebben az időszakban megnehezíti az intézményben folyó szakmai munkát. 

Az épület földszinti elhelyezkedésű, de a bejutás akadálymentesítése nem megoldott. 
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Helyiségek száma:      26 db     

Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:    db    

 terápiás, tanácsadó szoba:    db    

 vizsgálatra és terápiára is használt szoba:  13 db    

 tornaszoba:      2 db    

 várószoba:      db    

 tanári:       1 db    

 mosdó, WC:      6 db    

 raktár, irattár:       1 db    

 iroda:       3 db 

 

b. Tárgyi felszereltség (kérjük néhány mondatban fejtse ki!) 

Az EFOP 3.1.6.  programnak köszönhetően korszerűsödött informatikai eszközparkunk. Jelenleg 

minden utazó kollegának biztosított laptop és tablet használata. A vizsgáló szobák mindegyikében is 

található informatikai eszköz. A vészhelyzetben bevezetett online oktatás azonban olyan kapacitást 

igényelt, amelynek a régebbi típusú eszközök nem minden esetben tudtak megfelelni. Az adatok 

biztonságos tárolását a NAS rendszer biztosítja. A különböző programok, előadások lebonyolítását 

projektor segíti.  

Nagy hiányosság, hogy a vizsgálatra, terápiára várakozók, vagy nagyobb rendezvényeinkre érkezők 

számára nem áll rendelkezésre elegendő szék. A kisebb gyermekek ellátásához szükség lenne további 

óvodai asztalok beszerzésére. A költözések erősen megviselték az amúgy is régi, elavult bútorzatunkat. 

Több megrongálódott, használhatatlanná vált. A lehetséges javításokat megtettük, de szükség lenne új 

bútorzat beszerzésére is. 

 

c. Funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés (kérjük néhány mondatban fejtse ki!) 

Az utóbbi években jelentősen bővült diagnosztikai eszköztárunk. A szükségletek azonban újabbnál 

újabb eszközöket igényelnek. A terápiákhoz szükséges megfelelő számú és minőségű eszközzel csak 

részben rendelkezünk. Kollegáink gyakran saját készítésű, vagy tulajdonú eszközzel biztosítják a 

feladatellátást.  

Nagy segítséget jelent a „Város kenyere” program keretében elnyert 500.000 forint támogatás, amelyet 

szenzoros fejlesztéshez használható eszközök beszerzésére kívánunk fordítani. Terveink között szerepel 

egy szenzoros szoba kialakítása. 

 

IV. SZAKMAI MUNKA 
 

A létszámadatokat kérjük a forgalmi napló 2020. 08. 31-i állapotának megfelelően kitölteni! 

 

1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

a. Ellátási létszám      28 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   2 fő 

c. Járási szakértői bizottság által kiadott, korai fejlesztésre jogosító szakértői vélemények száma: 2 fő 

d. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Nagy hangsúlyt fektettünk a szülőkkel, és a más területen dolgozó szakemberekkel történő 

kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra, együttműködésre, a már meglévő kapcsolatok erősítésére. Jó partneri 
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kapcsolatot ápolunk a járásban tevékenykedő több gyermekorvossal, a védőnői szolgálattal, 

bölcsődékkel, óvodákkal, az Egészségmegőrzési Központtal, valamint az Útkeresés Szolgálat 

munkatársaival. A Bölcsődében szeptemberben szülői értekezletet tartottunk. A hagyományoknak 

megfelelően ebben a tanévben is meghívást kaptunk a bölcsődei vezetők év eleji értekezletére. Júniusban 

a szokásos módon egyeztetésre hívtuk a Dunaújvárosi Óvoda fejlesztő teamjét. A megbeszélés témája 

a szakszolgálat által fejlesztett, óvodába lépő gyermekek ellátása volt. 

Decemberben együttműködtünk a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, és gondozás 

szakszolgálati protokolljának véglegesítésében. 

Új kezdeményezésként Szülőklubbot indítottunk, amely lehetőséget nyújtott a szülők által fontosnak 

tartott témák átbeszélésére, közös gondolkodásra: 

2019.10.18. Az autizmus jelentése, jelei, tünetei, és fejlesztési lehetőségeik. Felelős: Bordácsné Ágoston 

Krisztina gyógypedagógus. 

2019.11.21. Baj van a gyermekemmel? Miért problémás a gyermekem? Felelős: Eipel Ilona 

pszichológus. 

2019.12.09. Jön a Mikulás, Jézuska! Kell ez a mesevilág, ez a játék? Ajándékvásárlás! De mit vegyek? 

Milyen a jó játék? Felelős: Bordácsné Ágoston Krisztina gyógypedagógus. 

A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is több sikeres játszóházat szerveztünk az 

ellátásunkban lévő gyermekek és családjuk számára.  

Képviseltettük magunkat a munkaközösségek munkájában, valamint a tagintézmények nagyobb 

rendezvényein. 

2020.03.16-tól a járványügyi helyzetre való tekintettel online ellátásra tértünk át. A szakemberek 

felvették a kapcsolatot a szülőkkel a különböző felületeken, feltérképezték a családok lehetőségeit, 

eszközét, helyzetüket. Elindultak az ellátások a különböző online felületeken (Viber, Messenger, Skype, 

e-mail), de kaptak szülők feladatokat, tanácsokat MSN-en, telefonon és postai úton is. Sikerült 

megoldani az új kliensek ellátását is, tanácsadás jelleggel. Számos szakmai anyag készült, amely 

segítséget nyújtott a családoknak. A kollégák IKT kompetenciái ebben a nehéz helyzetben sokat 

fejlődtek. 2020. 06. 02 -től a vírushelyzet elmúltával a tagintézményekben visszatért a személyes 

találkozásra épülő ellátás.  

 

2. A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám      795 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   9 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Egész tanévben nagy problémát okozott a pszichológus kollégák hiánya, így a hivatalból történő 

felülvizsgálatoknál csak különösen indokolt esetben áll módunkban pszichológiai vizsgálatot végezni.  

A vizsgálatra várakozás időtartama ebben a tanévben közelített a jogszabályi előírásokhoz. Kiemelt 

feladatként fogjuk továbbra is kezelni a vizsgálatra behívott gyermekek távolmaradását, hiszen az 

elmaradt megjelenések tovább rontják a szűk kapacitásból adódó helyzetet.  

Ebben a tanévben 3 alkalommal tartottunk információs napot óvodáknak, iskoláknak. Fő téma a 

szakértői vizsgálat iránti kérelmek informatív kitöltése, és a tankötelezettségre vonatkozó szabályok 

változása volt. Két alkalommal kaptunk meghívót az összevont védőnői értekezletre, amelyen 

tájékoztatást adtunk a korai fejlesztéssel és az iskolaérettséggel kapcsolatban. 

Képviseltettük magunkat a munkaközösségek munkájában, valamint a tagintézmények nagyobb 

rendezvényein.  

Esetkonferencián, esetmegbeszéléseken vettünk részt meghívottként az Útkeresés Szolgálatnál. 
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A pandémiás időszakban szakértői tevékenységünket felülvizsgálatok esetében dokumentumelemzés 

módszerével folytattuk, illetve előkészítettük azokat a vizsgálatokat, amelyek elvégzése személyes 

jelenlétet igényelt. A szakmailag megalapozott javaslatok érdekében a pedagógiai véleményhez, és a 

szülői interjúhoz kérdőívet dolgoztunk ki, és juttatunk el online módon az érintettekhez. 

 

3. A nevelési tanácsadás 

a. Ellátási létszám      152 fő 

b. Ebből 3 éves kor alatti ellátottak száma   98 fő 

c. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   6 fő 

d. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A tagintézmény hosszú évek óta szakemberhiánnyal küzd, amely miatt az intézményen belül a szakmai 

munka hangsúlya a vizsgálatok felé tolódott el. A korai fejlesztésben és a szakértésben dolgozó 

szakemberek bizonyos óraszámban nevelési tanácsadással kapcsolatos feladatokat is ellátnak. Ebben a 

tanévben 2 fő korai fejlesztő, 2 fő pszichológus, 1 fő szakértésben dolgozó kollega kapcsolódott be a 

nevelési tanácsadásba.  

Projekt jellegű ellátási formaként az általános iskolások számára ismételten tanulásmódszertani 

csoportot indítottunk, a hagyományosan egyéni és kiscsoportos fejlesztések mellett. 

Képviseltettük magunkat a munkaközösségek munkájában, valamint a tagintézmények nagyobb 

rendezvényein. A munkaközösség szervezésének köszönhetően intézménylátogatás keretében új 

módszerekkel ismerkedtünk meg. A járvány időszakában az ellátást online módon biztosítottuk. 

 

4. A logopédiai ellátás 

a. Ellátási létszám      711 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   13 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az idei tanévben is fő feladatunk volt a szűrések, vizsgálatok elvégzése, a terápiás foglalkozások 

megszervezése és a tanítási órák megtartása. Végeztük ezeket Dunaújvárosban és az ellátási 

területünkbe tartozó 15 településen. 

Tanév elején fogadó órák keretében tájékoztattuk a szülőket a terápiás lehetőségekről és a vizsgálati 

eredményekről.  A szervezési feladatokat követően a logopédusok a körzeteikben elkezdték a terápiás 

foglalkozásokat.  A korábbi évekhez hasonlóan az óvodákban történő ellátásokon kívül a központban is 

folytak a terápiák. 

Az önkéntesen jelentkező szülők kisebb gyermekeit (jórészt 2 év körüliek) párosan szűrik, vizsgálják a 

kollégák. Sokszor nem csak nyelvi terápiára kerül sor ezeknél a gyermekeknél. Szoros az 

együttműködés a korai fejlesztéssel, hiszen a nyelvi területeken kívül egyéb problémák is felmerülnek 

(autizmus, mozgás, viselkedési problémák stb.). 

Legtöbb beszédindító csoportunk páros óravezetéssel és szülők bevonásával történik. Ez nagyon jó 

lehetőség a kollégák szorosabb együttműködésére, tudásuk bővítésére. A szülők számára lehetőség az 

órai eseményebe való bekapcsolódásra a látottak így egyértelműek s nagymértékben segítik az otthoni 

gyakorlást. 

A dadogó csoportok is szülők bevonásával működnek. A csoportok munkáját pszichológus segíti. Ez 

fontos mind a gyerekek, mind a szülők számára.  A szemléletformálásban, az elfogadásban, a dadogó 

gyermekkel történő helyes bánásmód megtanításában fontos az ő munkája. 

Évek óta működik intézményünkben a „Toll nélküli helyesíró” csoport. Ebben a csoportban főként a 

fonológiai tudatosság fejlesztésével, játékos feladatok segítségével történik a helyesírás javítása. 

Januártól újra lett nyelvlökéses nyelés terápia is az intézményben. 
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Márciusban megváltozott az ellátás a vírushelyzet hatására. Rátértünk az online ellátásra, ami nagy 

kihívás elé állított minket. 

A foglalkozások anyagát többségében a szülők e-mail címére küldtük ki.  Az e-mail címeket az 

óvodapedagógusokon keresztül gyűjtöttük be. Voltak, akiket egyesével tudtunk csak elérni.  A legtöbb 

szülőt sikerült megtalálni. 

Heti egyszer küldtük ki az anyagot, mindig azon a napon, amikor lenne a foglalkozás az óvodában is. 

Volt, aki tartott órát messengeren, skypon, alakultak zárt Facebook csoportok is, ahol az órán felül is 

történt  megosztás, ha talált olyan anyagot a logopédus, ami mindenkit érintett. A dadogó csoportnál a 

logopédus hírleveleket küldött ki, melyekben a dadogáshoz köthető egy-egy kérdéskör viszonylag rövid, 

érthető, emészthető formában került leírásra.  

Kértük a szülőket a folyamatos visszajelzésre, videók küldésére. Pozitívabbak voltak a tapasztalatok, 

mint ahogyan reméltük. Persze voltak akik nem jeleztek vissza, de többségében élő volt a kapcsolat.  

Küldték a videókat, fotókat, jeleztek, segítséget kértek. 

Sokat bővült az eszköztárunk az online ellátásban jobban hasznosítható eszközökkel. 

Az online időszak alatt a Dunaújvárosi Tagintézményben megtörtént a papír alapú KOFA 3 éves 

gyerekek szűrőeljárásának digitalizálása. A KOFA kérdőíveket online kapták meg a szülők. A 

visszaérkezett kérdőívek kiértékelése után a veszélyhelyzet feloldása után így a logopédusok tudták 

vizsgálni a gyerekeket. 

A logopédiai munkaközösségi foglalkozásokon igyekeztünk minél nagyobb létszámmal jelen lenni. Az 

idei tanévben is fogadott az intézmény logopédus hallgatókat. Segítettük gyakorlatuk teljesítését. 

Kollégák folyamatosan tanulnak, képzik magukat. Ketten szereztek pedagógus szakvizsgát. Volt, aki a 

SEED eljárást tanulta meg, részt vettek kollégák a szupervíziós képzésen. A mentálhigiénés és a 

„Megfigyelés és állapotmegismerés kora gyermekkorban” című képzéseken szinte mindannyian részt 

vettünk. 

A Kovács Ágnes által kidolgozott beszédészlelést és beszédértést fejlesztő programot az idei tanében 

kezdte el felmenő rendszerben használni a dunaújvárosi óvoda. A program könyv alakban is megjelent 

Beszédépítő címmel. Az óvodai ágazattal együttműködve az őszi Pedagógiai Oktatási Nap keretein belül 

a program alapján bemutató foglalkozást tartottak óvodapedagógusoknak illetve Ági bemutatta 

kiadványát. 

A Beszédépítőt szakmai nap keretében a környező települések óvodapedagógusainak is bemutattuk a 

tagintézményben. 

 

5. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám      0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   0 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 

6. A konduktív pedagógiai ellátás 

a. Ellátási létszám      0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   0 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 

7. A gyógytestnevelés 

a. Ellátási létszám      509 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   1 fő (6 fő óraadó) 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 
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A feladatellátást 1 főállású és 6 óraadó alkalmazásával biztosítjuk. Az alacsony óraszám és a kollegákat 

terhelő magas utazási költség miatt elsősorban azokban az intézményekben van mód csoportok 

szervezésére, amelyben az óraadó főállású alkalmazott, illetve lakóhelyén, vagy annak közelében 

található. Az óvodák, iskolák egy jelentős része már el sem végezteti az orvosi vizsgálatokat/szűréseket, 

hiszen a gyermekek ellátása úgy sem megoldható. Nehézséget jelent továbbá, hogy az intézményekben 

a tornatermek nagy kihasználtsága miatt nehéz időpontot találni a foglalkozásoknak. A gyermekek is 

nehezen elérhetőek, mivel az iskolai foglalkozások a napjuk jelentős részét lekötik. A megfelelő 

eszközök sem állnak rendelkezésre. 

A járvány alatt sok segítséget kaptunk az intézményektől a szülői elektronikus elérhetőségek 

begyűjtésében. Jól működött a feladatküldési rendszer e-mailen keresztül. A MOODLE rendszerben 

láthattuk kollégáink feltöltött gyakorlatsorait, így ezzel is változatossá tehettük a kiküldött 

feladatsorokat. Havonta, online értekezleten tartottuk a kapcsolatot a munkaközösség tagjaival 

Az orvosi szűrésekre a pandémia miatt nem került sor március-áprilisban. 

Részt vettünk 2019. november 15-én a Nemzeti Pedagóguskar Gyógytestnevelés Konferenciáján a 

Testnevelési Egyetemen. 

 

8. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

a. Ellátási létszám      11 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   1 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A tanévben lehetővé vált IOP koordinátor foglalkoztatására heti 11 órában. Tevékenységét a járásban 

működő oktatási, nevelési intézményekkel történő kapcsolatfelvétellel kezdte meg. Ezt követte az 

iskola-, óvodapszichológusokkal történő együttműködés kialakítása. Összesen 8 iskolapszichológus 

koordinációja történt meg a tanévben. Közülük egy kolléga volt gyakornok. A csoportos koordinációra 

havi egy alkalommal került sor. Ezen felül egyéni koordinációra is lehetőséget biztosítottunk. A digitális 

tanrend idején a koordináció skype-on és telefonon keresztül zavartalanul folyt tovább.  

Az intézményi pszichológusokkal nem rendelkező intézményekkel szeptember-október hónapban 

vettük fel a kapcsolatot, és ajánlottuk fel segítségünket konzultáció, esetmegbeszélés, szupervízió, 

tréning formájában. A tanév során két szülőklub megtartásába kapcsolódtunk be.  

Az intézménybe beérkező pszichológiai jelentkezések alapján a szülőkkel felvettük a kapcsolatot. 

Amennyiben óvodai, iskolai beilleszkedési problémáról volt szó, telefonon konzultáltunk, amennyiben 

lehetőség volt személyes találkozás alkalmával tanáccsal elláttuk. Terápiát igénylő esetekben 

tájékoztattuk a lehetőségekről, vagy továbbirányítottuk.  

 

9. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

a. Ellátási létszám      20 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   1 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A meglévő partnerintézményekkel tovább erősödött kapcsolatunk.  A tanév során tovább bővítettük 

partnereink körét. Ebben a tanévben további 7 együttműködési megállapodás megkötésére került sor. 

Intézményi tanácsadásra az alábbi intézményekben került sor: 

1. Szent Miklós Általános Iskola, Nagykarácsony 

2. Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium (2 alkalom) 

3. Dunaújvárosi Szakképzési Centrum (2 alkalom) 

4. Dunaújvárosi Vasvári pál Általános Iskola (2 alkalom) 

5. Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
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6. Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola 

7. Dunaferr Sportegyesület 

8. Pannon Oktatási Központ 

9. Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda – Óvoda 

10. Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda – Iskola (2 alkalom) 

11. Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium 

Az itézmények segítséget kaptak tehetségpályázat megírásához, intézményi akkreditációhoz, sor került 

előadásokra, szakmai konzultációra, tanácsadásra. 

Intézményi tanácsadás száma: 16. Szülői tanácsadás száma: 21. Egyéb tanácsadás: 3. Képviseltettük 

magunkat a munkaközösség munkájában, valamint a tagintézmények és más tehetségfejlesztéssel 

foglalkozó szervezetek rendezvényein. 

A pandémiás időszakban a kapcsolattartást online módon biztosítottuk. 

 

10. Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 

1. KO  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

2. NT  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

3. LO  101 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 101 fő 

4. PV  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

5. KON 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

6. GYT 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

7. IOP  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

8. TEH 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

 

11. A nyári időszak ellátásainak elemzése humánerrőforrás és szakfeladat szerint  

Történt-e igényfelmérés a nyári ellátásra vonatkozóan?   igen nem 

Megvalósult-e a nyári ellátás 2020. 07.01. és 2020. 08. 24. között? igen nem 

Amennyiben nem valósult meg, kérjük, indokolja!  

Amennyiben igen, mely szakfeladatokat érintette, hány főt láttak el és milyen módon? Hány pedagógus 

vett részt az ellátásban? 

A szabadságolásoknak megfelelően folyt a nyári időszakban az ellátás vizsgálat, tanácsadás és 

fejlesztések formájában. 

 

12. A beszámolási időszakban önértékelésben vett részt (kérjük, a tapasztalatokat néhány 

mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

1. Nagyné Antal Mária gyógytestnevelő 

2. Kochán Krisztina gyógypedagógus 

3. Bedécs Eszter logopédus 

4. Alexi Ágota logopédus 

5. Kissné Korsós Ágnes logopédus 

 

Az önértékelések megvalósítása a tervezettnek megfelelően történt a tanév első felében. 
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13. A beszámolási időszakban tanfelügyeleti ellenőrzésben vett részt (kérjük, a tapasztalatokat 

néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

- - - 

 

14. A beszámolási időszakban minősítési eljárásban vett részt (kérjük, a tapasztalatokat néhány 

mondatban fejtse ki!) 

ssz. név eljárás eredmény 

1.  Szilágyiné Gyöngyösi Erika Ped. II. megfelelt 

2.  Nagyné Antal Mária Mesterpedagógus megfelelt 

3.  Domokos-Horváth Edit Ped. II. megfelelt 

4.  Várnagy-Horváth Anett Ped. II. megfelelt 

 

A kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a szabályoknak megfelelően történt. A portfólió védése, és az interjú a 

Szakszolgálat épületében, problémamentesen, jó hangulatban zajlott.  

 

15. Vezetői szempontból elemezze az intézménye humánerrőforrásait! (kapacitás, szükségletek, 

leterheltség, képzettségi szint, szakfeladatok közötti átjárhatóság stb.) 

Szakember ellátottságunk bővül, de így is magas a be nem töltött álláshelyek száma, ami már 

veszélyezteti egyes helyeken az ellátás színvonalát. Nagy terhet jelent a szakvizsgakötelezettség, 

amelynek megszerzése nem jelent előnyt a jövedelem szempontjából. Szükség volna tanulmányi 

szerződések megkötésére is, amely lehetővé tenné, hogy az intézmények biztonságosabban 

tervezhessenek a rendelkezésükre álló humánerőforrással. A szakmai igényesség szükségessé tenné a 

továbbképzéseken való rendszeres részvételt, amely a korszerű módszerek és eszközök használatának 

elsajátításával jelentősen hozzájárulna a fejlesztőmunka hatékonyságához. Mivel az ezekhez való 

hozzáférés csak önköltségesen biztosított, így a szakemberek lehetőségei korlátozottak. Az EFOP 

program keretében megvalósuló képzések nagy segítséget jelentenek, de nem teszik lehetővé minden 

terület bekapcsolódását. 

Egész tanévben nagy problémát okozott, hogy a 4 pszichológus kollégánk közül 3 távozott. Az egyik 

(az előző évekhez hasonló módon) közvetlenül a szakvizsga megszerzését követően, egy a próbaideje 

végével, egy pedig a gyakornoki idejét megszakítva távozott. Indoklásként a nagy munkaterheket 

jelölték meg. Szükség lenne tanulmányi szerződés megkötésére minden olyan esetben, amikor akár 

anyagilag, akár munkaidő kedvezménnyel támogatja a Szakszolgálat a munkatársak 

képzését/továbbképzését, mivel a gyakorlat az mutatja, hogy az ismeretek/képzettségek megszerzése 

után, az alacsony fizetés (pl. pótlékék hiánya) és nagy terhelés miatt elhagyva a Szakszolgálatot, más 

intézményben helyezkednek el. Különösen igaz ez a pszichológusok esetében 

 

16. Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület megvalósulásának 

értékelése (gondoljon a munkaterv kiemelt feladataira) 

A szakmai protokollok felülvizsgálata, egységesítése: igyekeztünk bekapcsolódni a megyei protokollok 

átdolgozásába, véleményt alakítottunk ki és módosításokat kezdeményeztünk. 

Tanügyigazgatási folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása: áttekintettük a szakmai dokumentumokat, 

szükség szerint módosítottuk. 
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A hatékony információ áramlás és a kommunikáció fejlesztése: az online munkavégzés miatti 

kihívásokra válaszként online értekezletet vezettünk be, külső helyszínről is elérhetővé tettük a NAS 

rendszerünket, nagyobb hangsúlyt kapott a kapcsolattartás terén az infokommunikációs eszközök 

használata. 

Partnerközpontúság fejlesztése: rendezvényeken, eseményeken megjelentünk, a partneri 

együttműködést segítő programokat szerveztünk. 

A szervezeti kultúra fejlesztése, vonzó, biztonságot adó, sikerélményt nyújtó munkahelyi légkör 

kialakítása: kipróbálásra kerültek új projektformában tervezett ellátások, számos szakmai 

kezdeményezésnek biztosítottunk lehetőséget (mozgásvizsgálat kidolgozása, szülői kérdőív és 

pedagógiai vélemény kidolgozása, új eljárás bevezetése az iskolaérettség megállapítására). 

 

17. A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának értékelése 

(sikeres, kevésbé sikeres események, tevékenységek, elképzelések, fejlesztésre szoruló területek, 

jól működő, terjeszthető gyakorlatok, stb.) 

A járványhelyzet miatt a tavaszra tervezett tevékenységek meghiúsultak. Ezek közül néhány a 

következő tanévben fog megvalósulni pl. Szakszolgálatok hete. 

 

18. A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése  

A tanév során a kitűzött ellenőrzési feladatok csak részben valósultak meg. Az óralátogatások a 

járványhelyzet kihirdetése miatt meghiúsultak.  A személyi naplók, a szakértői vélemények, a 

pedagógiai és logopédiai vélemények ellenőrzése folyamatos volt. Az INYR vezetésének ellenőrzésére 

január hónapban került sor. A tapasztalatokat mind egyéni, mind tagintézményi szinten megosztottuk, a 

szükséges javítások megtörténtek. 

 

V. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 

 

A tanév során intézményünkben az alábbi programokat szervezte, illetve tevékenységeken vett részt: 

szakértői információs nap óvodáknak, általános iskoláknak 3 alkalommal; játszóház a korai 

fejlesztőben; előadások a védőnők összevont értekezletén; képviseltettük magunkat a munkaközösségek 

munkájában; éves megbeszélés a bölcsődei vezetőkkel; elindítottuk projekt jellegű tanulásmódszertani 

csoportunkat; szakértői vizsgálathoz kapcsolódókérdőívet dolgoztunk ki pedagógusok és szülők 

számára. 

 

 

VI. A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

  

A tagintézményvezetői tanács a tanév során eredményesen működött. Mind a döntések, mind a 

feladatok végrehajtásának előkészítésében, végrehajtásában egyeztetésekre került sor. A 

kapcsolattartást a pandémiás időszakban az online felületek biztosították. 
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Kelt.: 2020.szeptember 1.  

 

Kissné Korsós Ágnes 

aláírás  
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 

 

I. BEVEZETŐ ADATOK 

 

1. Tagintézmény neve: Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Enyingi Tagintézménye 

2. A beszámoló készítője: László Péterné 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 
 

1. Intézményi névsor (a 2020. augusztus 14-i állománynak megfelelően.  Minden pedagógust kérünk 

felvezetni, aki 2019.09.01 és 2020.08.31 között állományban volt/van, DE a 2020. augusztus 15-ével 

új dolgozóként felvetteket nem) 

ssz. név munkakör munkaközösség tanév közben 

érkezett/távozott 

érk./táv. 

időpontja 

1. Dian-Szentesi Nóra pszichológus szakértői bizottsági 

tevékenység, 

nevelési tanácsadás  

    

2. Gerencsér Liza Adrienn konduktor gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás 

    

3. Horváth Adrienn gyógypedagógus szakértői bizottsági 

tevékenység 

 GYES  2019. 07. 

29. 

4. László Péterné  gyógypedagógus- 

igazgató 

szakértői bizottsági 

tevékenység,  

    

5. Peresztegi Lászlóné gyógypedagógus szakértői bizottsági 

tevékenység 

    

6. Török Lívia gyógypedagógus  GYES 2018. 08. 

12. 

7.  Vass Gabriella  Gyógypedagógus  nevelési tanácsdás  érkezett  2019. 11. 

01. 

8.  Virág Anna Noémi  pszichológus  szakértői 

bizottsági 

tevékenység 

    

9.  Winklerné Hiripi Irén  gyógypedagógus  gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás, 

 érkezett  2019. 09. 

01. 

 

2.  Pedagógus munkakörben dolgozók (csak a tanév végi tényleges záró létszámot kell figyelembe 

venni az a- f. pontokban) 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:    4 fő  
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b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    3 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

e. Tartósan távol:        2 fő  

f. Óraadók:         3 fő  

g. Tanév közben érkezett:       2 fő  

h. Tanév közben távozott:       0 fő  

 

3.  Nem pedagógus munkakörben dolgozók 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:    2 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    0 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

e. Tartósan távol:        0 fő  

 

4.  Pedagógus szakvizsga 

a. Szakvizsgázott pedagógusok száma:      2 fő  

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:     1 fő  

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:      6 fő  

d. Beszámolási időszakban alapképzésben oklevelet szerzett:   0 fő  

e. Beszámolási időszakban mesterképzésben oklevelet szerzett:   0 fő  

f. Beszámolási időszakban szakvizsgát szerzett:    0 fő  

g. Beszámolási időszakban szakirányú továbbképzésben  

újabb oklevelet szerzett:       0 fő  

 

III. INFRASTRUKTÚRA 

 

1. Ügyviteli telephely címe: 8130 Enying, Ady E. u. 2. 

a. Az ingatlan állapota (az előző tanévben megvalósult javítások, felújítások). Kérjük, néhány 

mondatban fejtse ki!   

Ebben a tanévben nagyobb felújtás nem volt. Tanév elején az Enyingi Városgazdálkodás szakemberinek 

és karbantartó munkatársunk segítségével a pincében kialakítottunk egy raktárnak használható 

helyiséget. Mivel a pince nagyon dohos és vizesednek a falai, ezért csak archiválandó anyagokat és 

tisztítószereket tudunk itt tárolni. 

Sok olyan eszköz, irat van, ami leselejtezésre vár. 

A nyílászárók cseréje továbbra is nagyon fontos lenne. A vizesedő északi fal megerősítése és javítása 

nehezen halasztható már sokáig. 

Helyiségek száma:      9 db     

Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:    0 db    

 terápiás, tanácsadó szoba:    0 db    

 vizsgálatra és terápiára is használt szoba:  2 db    

 tornaszoba:      0 db    
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 várószoba:      1 db    

 tanári:       1 db    

 mosdó, WC:      3 db    

 raktár, irattár:       0 db    

 iroda:       1 db 

 

b. Tárgyi felszereltség (kérjük néhány mondatban fejtse ki!) 

Szükség lenne több bútor cseréjére (íróasztalok, vizsgálóasztalok, irodai székek, székek a váróban).  

Tárgyi felszereltségünk jónak mondható fejlesztőeszközök szempontjából. Szükség lenne még olyan 

diagnosztikai eszközre, amit a korai diagnosztikában tudnánk használni. (pl. SEED csomag) 

 

c. Funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés (kérjük, néhány mondatban fejtse ki!) 

A 15/2013. EMMI rendeletben előírt eszközjegyzék alapján, az Enyingi Szakszolgálatnál a minimum 

feltételek sem adottak: nincs tornaszoba, a rendlelet előírja a 3 fejlesztő- és 2 vizsgáló szobát. Nincs 

mozgáskorlátozott mosdó. 

 

IV. SZAKMAI MUNKA 

 

A létszámadatokat kérjük, a forgalmi napló 2020. 08. 31-i állapotának megfelelően kitölteni! 

1.  Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

a. Ellátási létszám:       16 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    3 fő 

c. Járási szakértői bizottság által kiadott, korai fejlesztésre jogosító szakértői vélemények száma: 3 

d. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az idei tanévben tagintézményünk 9 településről összesen 16 sajátos nevelési igényű gyermeket látott 

el korai fejlesztés szakszolgálati feladat keretein belül (2020. április 30-ig). A gyermekeket egy fél 

állásban foglalkoztatott konduktor végzettséggel rendelkező, egy fél állásban foglalkoztatott 

pszichopedagógia szakos, és egy tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos szakember látta el. 

Munkánkat Kneifel Anna és Czizel Zsófia konduktor segítette heti egy alkalommal a Székesfehérvári 

Tagintézményből (munkájukat köszönjük). A szakemberhiány és a helyhiány nagyon megnehezíti a 

feladatellátás megszervezését. 

Az ellátotti létszám növekedése már évek óta megfigyelhető. Ez annak tudható be, hogy nagyon szoros 

szakmai kapcsolatot ápolunk a védőnőkkel, és a szakorvosokkal. Sajnos a vegyes praxisú háziorvosok 

még nehezen irányítják felénk az ellátásra szoruló gyermeket és családját. 

Az Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaival szoros munkakapcsolatban dolgozunk. 

Enying járás Fejér megye egyik leghátrányosabb területe. A családok sokszor szorulnak támogatásra, 

hogy a gyermekek a megfelelő ellátáshoz jussanak. Esetkonferenciákon, szakmai egyeztetéseken 

támogatjuk egymás munkáját. 

Az elmúlt évek alatt kialakított magas szakmai színvonalú ellátás megszilárdításához ezen a 

szakfeladaton nagyon fontos lenne a stabil, hosszútávú szakemberellátás biztosítása, amit jelen 

pillanatban nem látok megoldhatónak.  
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2.  A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám       277 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    5 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A szakfeladat ellátásában részt vevő kollégák nem teljes óraszámban vesznek részt a szakértői 

tevékenységben. 

Az ellátotti létszám nőtt az előző tanévhez képest, aminek az egyik oka az iskolakezdéssel kapcsolatos 

jogszabályi változás volt. Ennek hatására novemberben több beiskolázással kapcsolatos kérelem 

érkezett. 2020. január 20-ig minden szakértői vélemény eljutott a szülőkhöz és az óvodákba. Hatósági 

felkérés az Oktatási Hivatal részéről nem érkezett hozzánk. 

Sajnos az is megfigyelhető, hogy nőtt a meg nem jelentek száma, ez jelentősen nehezítette a szakfeladat 

megszervezését, emiatt több hatósági eljárást is kellett kezdeményezni.  

Három 18 hónap alatti gyermeknek történt korai fejlesztés kijelölés orvosi javaslat alapján. 

A szakemberek fluktuációja jelentősen megnehezíti a szakértői munkát. A szakértői protokoll és a 

vizsgálóeljárások elsajátítása, begyakorlása több hetet vesz igénybe, addig az új kollégák önálló 

vizsgálatot nem tudnak végezni. 

2020. április 1-től, a kialakult pandémiás helyzet miatt a szakértői vélemények dokumentumelemzéssel 

készültek az erre kidolgozott helyi protokoll szerint. 

 

3.  A nevelési tanácsadás 

a. Ellátási létszám:       63 fő 

b. Ebből 3 éves kor alatti ellátottak száma    21 fő 

c. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    3 fő 

d. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Szakemberhiány miatt a 2015/16. tanévben bevezetett 5 éves gyermekek állapotfelmérő vizsgálatát nem 

tudtuk ebben a tanévben sem elvégezni.   Az óvodák nagyon hiányolták ezt az állapotfelmérést, mert 

nagyban megkönnyíti az óvodai életbe ágyazott mindennapi fejlesztésüket. A kollégák által végzett 

prevenciós fejlesztéseknek a hatása, a gyermekek lemaradásának csökkenése a szakértői vizsgálaton 

nyomon követhető, kevesebb gyermek kerül BTM státuszba. Remélem, hogy ezt a jó gyakorlatot a 

következő években újra folytatni tudjuk.  

Egy kollégánk nagyon kevés óraszámban (6 óra) az Enyingi Szirombontogató Óvodában BTM státuszú 

gyermekek számára biztosított kiscsoportos fejlesztést. Más települések óvodájában is lenne igény a 

fejlesztés biztosítására. 

A nevelési tanácsadás keretében végzett pszichológiai tanácsadásra jelentkezők száma többszörösére 

nőtt. Sajnos a járásban nincs óvoda- és iskolapszichológus, így kollégáink gyakran ilyen jellegű 

feladatokat is elvállaltak. Az esetek között volt gyászfeldolgozás, családi elhelyezés, iskolai 

bántalmazás, gyermekkori regulációs zavarok, szelektív/elektív mutizmus… 

Ebben a tanévben is több 3 év alatti gyermek korai nevelési tanácsadására érkezett igény. Igyekeztünk 

minden beérkezett kérelmet előjegyezni. A nevelési tanácsadás keretében végzett megfigyelés, vizsgálat 

után több gyermeket irányítottunk szakorvosi kivizsgálásra (szemészet, hallásvizsgálat, neurológia, 

ortopédia), majd a szakorvosi véleményt figyelembe véve a Megyei Szakértői Bizottsághoz komplex 

vizsgálatra, mert felmerült a sajátos nevelési igény gyanúja. Sajnos eddig az állapotfelmérés után nem 
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tudtunk mindenkinek rendszeres fejlesztést megoldani, inkább a gyermek fejlődésének nyomon 

követesét tudtuk biztosítani. 

A korai fejlesztéshez hasonlóan ezen a szakfeladaton is fontos lenne stabil, hosszútávú szakemberellátás 

biztosítása. 

 

4.  A logopédiai ellátás 

a. Ellátási létszám       9 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    1 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A logopédiai ellátást ebben a tanévben is az „Érted Vagyunk” EGYMI-vel szerződött logopédusok látták 

el a járás 7 településén.  

2019 szeptemberétől két településen (Enying, Lepsény) az FMSZ Székesfehérvári Tagintézményének 

logopédusai végezték a szakfeladat ellátását. Az ellátotti létszám a Székesfehérvári Tagintézmény adatai 

között szerepel. 

Egy fő logopédus óraadóként Lajoskomáromban a Gesztenyefasori Szent Márton Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolában heti 2 órában vállalt ellátást. 

Szakember hiány miatt semmi esélyét nem látom annak, hogy szakszolgálatunk kielégítően lássa el ezt 

a feladatot. A szűrések, terápiák és utógondozás szempontjából ugyanakkor nagyon fontos lenne a 

munkában részt vevő kollégák összehangolt, team munkája, amit szakszolgálati keretek között látok 

csak biztosítottnak. 

 

5.  A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám:       fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 

6.  A konduktív pedagógiai ellátás 

a. Ellátási létszám:       fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 

7.  A gyógytestnevelés 

a. Ellátási létszám       73 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    2 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Ebben a tanévben két iskolában (Lepsény, Mezőszentgyörgy) óraadó kollégákkal részben tudtuk 

elindítani ezt a szakfeladatot. Azért csak részben, mert kevés óraszámban tudták vállalni a feladatot, így 

nem mindenki kapott ellátást.  

Több mint 200 gyermeknek kellene gyógytestnevelést biztosítani a járás iskoláiban. Pontos adat sajnos 

nem áll rendelkezésünkre, mert az iskolaorvosok még mindig nem végzik el a szükséges 

szűrővizsgálatokat. Fontos lenne már az óvodákban elkezdeni a foglalkozásokat, de szakemberhiány 
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miatt kevés esélyt látok erre. A Szakszolgálat megalakulása óta folyamatosan meghirdetett állásokra 

nem jelentkezik senki. 

 

8.  Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

a. Ellátási létszám       fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 

9.  A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

a. Ellátási létszám       fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 

10.  Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 

1. KO  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

2. NT  12 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 12 fő 

3. LO  fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: (nincs adat) 

4. PV  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

5. KON 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

6. GYT 196 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 196 fő 

7. IOP  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

8. TEH 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

 

11. A nyári időszak ellátásainak elemzése humánerrőforrás és szakfeladat szerint  

Történt-e igényfelmérés a nyári ellátásra vonatkozóan?   igen nem 

Megvalósult-e a nyári ellátás 2020. 07.01. és 2020. 08. 24. között? igen nem 

Amennyiben nem valósult meg, kérjük, indokolja!  

Amennyiben igen, mely szakfeladatokat érintette, hány főt láttak el és milyen módon? Hány pedagógus 

vett részt az ellátásban? 

A nyári időszakban Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás szakfeladaton 12 

gyermek igényelte az ellátást változó gyakorisággal.  

A járási szakértői tevékenység során a behívott gyerekek sajnos nem jelentek meg a vizsgálaton, így 

őket szeptemberben fogjuk előjegyezni. 

 

12.  A beszámolási időszakban önértékelésben vett részt (kérjük, a tapasztalatokat néhány mondatban 

fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 
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Dian-Szentesi Nóra önértékelése április hónapra volt tervezve. A kialakult pandémiás helyzet miatt 

azonban nem valósult meg. A következő tanévben pótoljuk. 

 

13. A beszámolási időszakban tanfelügyeleti ellenőrzésben vett részt (kérjük, a tapasztalatokat 

néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

   

   

   

   

   

 

A 2019-2020. tanévben nem volt az Enyingi Szakszolgálatnál tanfelügyeleti ellenőrzés. 

14. A beszámolási időszakban minősítési eljárásban vett részt (kérjük, a tapasztalatokat néhány 

mondatban fejtse ki!) 

ssz. név eljárás eredmény 

1. Virág Anna Noémi Ped. I. 94% 

2. László Péterné Mester 96% 

    

    

    

 

15. Vezetői szempontból elemezze az intézménye humánerrőforrásait! (kapacitás, szükségletek, 

leterheltség, képzettségi szint, szakfeladatok közötti átjárhatóság stb.) 

Az Enyingi Tagintézmény megalakulás óta folyamatos szakemberhiánnyal küzd. Sajnos a meghirdetett 

álláhelyekre sem jelentkeznek. A nagyobb városoktól (Székesfehérvár, Siófok) való távolság nagyban 

befolyásolja ezt.  

A logogpédiai ellátást kezdetektől az "Érted Vagyunk" EGYMI szakemberei látják el. A 

gyógytestnevelésben több, mint 200 gyerek ellátatlan, mert óraadókat is nehéz találni. 

Iskolapszichológus nincs a járásban.  

A korai fejlesztésben évről évre cserélődnek a szakemberek, nehéz a folyamatos ellátást biztosítani. 

Minden szakfeladaton szakemberhiánnyal küzdünk. A minimum ellátás is egyre nehezebben 

biztosítható. 

Szakember szükséglet: logopédus, gyógytestnevelő, konduktor/szomatopedagógus, mozgásterapeuta - 

DSZIT, TSMT, pszichológus, tehetséggondozó koordinátor, fejlesztőpedagógus… 

 

16. Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület megvalósulásának 

értékelése (gondoljon a munkaterv kiemelt feladataira) 

A tanév kiemelt feladatai (munkaterv szerint) 

 

 A szakmai protokollok egységesítése – folyamatban van 
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 Klímamérés tapasztalatainak beépítése a szervezeti kultúrába: az információáramlás és a 

kommunikáció fejlesztése, fluktuáció csökkentése – Ebben a tanévben szakember nem ment el 

tőlünk, de sajnos a meghirdetett pályázatokra nem érkezett jelentkező. 

 Partnerközpontúság, ügyfélközpontúság fejlesztése, kommunikációs eljárásrend készítése – 

Szakszolgálatunknak mindig kiemelt fontosságú volt az ügyfélközpontúság. Ennek jegyében 

sikeresen pályáztunk a Családbarát Munkahely Bronz fokozatának minősítésén. 

 Eredményesség, hatékonyság mutatóinak meghatározása szakterületenként – ez a feladat még 

fejlesztést igényel 

 Munkaközösségek működésének hatékonyabbá tétele – szakembereink igyekeztek aktívan részt 

vállalni a munkaközösségek munkájában. 

 

17. A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának értékelése 

(sikeres, kevésbé sikeres események, tevékenységek, elképzelések, fejlesztésre szoruló területek, jól 

működő, terjeszthető gyakorlatok, stb.) 

A munkatervben betervezett programok, szakszolgálati feladatok csak részben valósultak meg. Ennek 

legfőbb oka a szakemberhiány volt.  

A 2020 októberében immáron hatodik alkalommal megtartott, hagyománynak számító Konferenciánk 

idei témájául a családon belüli erőszakot, valamint az iskolai bántalmazást választottuk „Tabuk nélkül-

gyermekeink védelmében” címmel. Konferenciánk első előadója Dr. Gyurkó Szilvia a Hintalovon 

Gyermekjogi Alapítvány alapítója, kuratóriumának elnöke, gyermekjogi szakértő volt. Előadásának 

címe: Gyermekeink jogai - családi, iskolai bántalmazás, mit tehetünk, mit tegyünk? Gonoszkodó 

pletykák, gúnyolódás, az internetre bosszúból feltett intim fotók, tettlegesség, megfélemlítés – az 

általános és középiskolás diákok legalább tizede esik áldozatul valamilyen formában a kortársak 

bántalmazásának. A bullyingnak is nevezett jelenségről Dr. Jármi Éva pedagógiai szakpszichológus, az 

ELTE-PPK adjunktusa, Hogy lépjünk fel az iskolai bántalmazás (bullying) ellen - pedagógusként illetve 

szülőként? címmel tartott előadást ezen a délutánon. Harmadik előadónk Paulik Mónika, szociológus, a 

Lili és a bátorság című könyv társszerzője. Paulik Mónika előadásának címe: Lili és a bátorság - a 

szexuális visszaélés megelőzése egy mesén keresztül. 

2019. 11. 19-én tartottuk negyedik, mára hagyománnyá vált családi napunkat a Koraszülöttek 

Világnapja alkalmából. Az egész délutánon átívelő programra a szakszolgálat dolgozói és segítőik 

várták a családokat a Vas Gereben Művelődési Házba. A családi nap idejére a színházterem játszóházzá 

alakult, ahol a szakszolgálat fejlesztő játékait próbálhatták ki a gyerekek. Aki elfáradt, a büféasztalnál 

való felfrissülés után az előtérben választhatott magának csillámtetoválást, arcfestést, vagy kérhetett egy 

lufiból hajtogatott csodát magának. Az aulában már a Kifli Zenekar készülődött műsorára. A művészek 

jóvoltából számos hangszerrel megismerkedhettek a gyerekek: brácsa, különböző gitárok és szaxofon is 

megszólalt a műsorban. A szuper hangulatú előadás után két hatalmas torta került a figyelem 

középpontjába. A családi nap zárásaként a gyerekek a pedagógiai szakszolgálat dolgozói által nagy 

szeretettel készített lampionokkal a kezükben vonultak a művelődési ház elé. Sok kis lila fény törte meg 

az este sötétjét a téren, ahol a körben álló szülők gyönyörködtek a látványban.  

Részt vettünk az intézményi karácsonyi rendezvényen, a munkaközösségi megbeszéléseken. 

Az Enyingi Baba-Mama Klub meghívására játékos foglalkozásokon vettünk részt, ahol nevelési 

tanácsokkal is támogattuk a szülőket. 

A jogszabályi változás miatt az óvodavezetőknek szakmai fórumot tartottunk a beiskolázással 

kapcsolatban. 
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A védőnőkkel való szoros együttműködés keretében több településen vettünk részt a védőnői 

tanácsadásokon alkalmanként. 

A március 15-e utánra tervezett programok a rendkívüli helyzet miatt nem valósulhattak meg. 

 

18.  A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése  

Ebben a tanévben eddig ez nem valósulhatott meg a kialakult helyzet miatt. 

 

V. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 

 

 Enyingi Konferencia 

 Koraszülöttek Világnapja 

 szülőklub 

 prevenciós fejlesztések 

 fejlesztőeszköz készítő műhely 

 

VI. A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

  

A tagintézményvezetői tanács nem végzett tevékenységet ebben a tanévben 

 

 

Kelt.: Enying, 2020. augusztus 31.  

 

László Péterné 

       aláírás  
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 

 

I. BEVEZETŐ ADATOK 

 

1. Tagintézmény neve: Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye 

2. A beszámoló készítője: Gránitzné Kratancsik Rita 

 Vargáné Thiess Ágnes 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 
 

1. Intézményi névsor (a 2020. augusztus 14-i állománynak megfelelően. Minden pedagógust kérünk 

felvezetni, aki 2019.09.01 és 2020.08.31 között állományban volt/van, DE a 2020. augusztus 15-ével 

új dolgozóként felvetteket nem) 

ssz. név munkakör munkaközösség tanév közben 

érkezett/távozott 

érk./táv. 

időpontja 

1. Bóla Emília logopédus Logopédiai ellátás távozott 2019.09.09. 

2. Farkas Éva Edina logopédus Logopédiai ellátás távozott 2020.05.31. 

3. Gránitzné Kratancsik 

Rita 

gyógypedagógus Járási szakértői 

bizottság 

Nevelési 

tanácsadás 

  

4. Homolya Anikó 

Beáta 

logopédus Logopédiai ellátás   

5. Kovács Eszter logopédus Logopédiai ellátás távozott 2019.09.30. 

6. Lukács-Nagy Gitta pszichológus tehetség   

7. Móró Viktória pszichológus Járási szakértői 

bizottság 

  

8. Nagy Márta gyógytestnevelő 

tanár 

Gyógytestnevelés   

9. Nagy Zsuzsa logopédus Logopédiai ellátás   

10. Nagy –Szimandl 

Orsolya 

gyógytestnevelő Gyógytestnevelés 

(inaktív) 

GYES  

11. Németh Mária konduktor Konduktív 

pedagógiai ellátás 

Járási szakértői 

bizottság 

Nevelési 

tanácsadás 

  

12. Szőke Eszter gyógytestnevelő 

tanár 

Gyógytestnevelés   

13. Tabi Adrienn gyógypedagógus Nevelési 

tanácsadás 

  

14. Vágó Barbara logopédus Logopédiai ellátás   
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15. Vargáné Thiess 

Ágnes Éva 

pszichológus Járási szakértői 

bizottság, 

Nevelési 

tanácsadás 

  

Óraadók 

16. Oláh Istvánné gyógytestnevelő    

17. Rittlerné Wágner 

Eleonóra 

gyógytestnevelő    

18. Leinemann Gellért gyógytestnevelő    

Ügyintézők 

19. Puskás Katalin     

20. Szarka-Németh 

Renáta 

    

21. Vajdics Enikő Erika     

Technikai dolgozó 

22. Végh Marianna takarító    

 

2.  Pedagógus munkakörben dolgozók (csak a tanév végi tényleges záró létszámot kell figyelembe 

venni az a- f. pontokban) 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:    12 fő 

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:    0 fő 

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    0 fő 

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:    0 fő 

e. Tartósan távol:        1 fő 

f. Óraadók:         3 fő 

g. Tanév közben érkezett:       0 fő 

h. Tanév közben távozott:       0 fő 

 

3.  Nem pedagógus munkakörben dolgozók 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:     2 fő 

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:    0 fő 

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    2 fő 

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:    0 fő 

e. Tartósan távol:        0 fő 

 

4.  Pedagógus szakvizsga 

a. Szakvizsgázott pedagógusok száma:      6 fő 

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:     2 fő 

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:      4 fő 

d. Beszámolási időszakban alapképzésben oklevelet szerzett:   0 fő 

e. Beszámolási időszakban mesterképzésben oklevelet szerzett:   0 fő 

f. Beszámolási időszakban szakvizsgát szerzett:    1 fő 

g. Beszámolási időszakban szakirányú továbbképzésben  

újabb oklevelet szerzett:       1 fő 
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III. INFRASTRUKTÚRA 

 

1. Ügyviteli telephely címe: 2483 Gárdony, Kossuth u. 19. 

a. Az ingatlan állapota (az előző tanévben megvalósult javítások, felújítások). Kérjük, néhány 

mondatban fejtse ki! 

Konvektoraink szabályozása, beállítása továbbra is problémás. Épületünkben több helyiség fűtését csak 

elektromos fűtőtesttel tudjuk megvalósítani, mely a régi, korszerűtlen villamosenergia hálózatot 

nagymértékben leterheli. A villamosenergia hálózat meghibásodott, jelenleg áthidaló megoldással 

üzemel, de a végleges hibaelhárítás még nem történt meg. 

Az épület déli oldalának ablakai továbbra is huzatosak, a zárt ablakokon befolyik az eső. Ebben a 

tanévben több alkalommal beázott az épület. Ablakcserére árajánlatainkat benyújtottuk, annak pozitív 

elbírálásában reménykedünk továbbra is. Tanév közben a megrepedt, kiesett ablaktáblák cseréje 

megtörtént, de az ablak keretei megvetemedtek, potyog róluk a festék. A megnövekedett esetszám miatt 

az udvar, parkoló jelentős forgalomnak van kitéve. A földút jelentősen elhasználódott, óriási kátyúk, 

csapadékos időben sár nehezítik a parkolást, közlekedést. A parkoló rendbetételére vonatkozó 

árajánlatot benyújtottuk a fenntartónak, annak pozitív elbírálásában továbbra is reménykedünk. 

A parkoló terület egy részének használhatatlanná válása van kilátásban, melynek oka az 

emésztőcsatorna feletti terület omlása. 

A bővülő szolgáltatások, a járás lakosságának folyamatos növekedése, a tagintézmény Velencei 

Telephelyének várható megszűnése valamint a könnyebb munkaszervezés érdekében szükséges lenne, 

hogy tagintézményünk nagyobb épületbe költözhessen, illetve megoldást jelentene, ha jelenlegi 

épületünk másik felét is használatba vehetnénk. 

 
Helyiségek száma:      10 db     

Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:    db    

 terápiás, tanácsadó szoba:    db    

 vizsgálatra és terápiára is használt szoba:  4 db    

 tornaszoba:      1 db    

 várószoba:      1 db    

 tanári:       1 db    

 mosdó, WC:      2 db    

 raktár, irattár:       0 db    

 iroda:       1 db 

 

b. Tárgyi felszereltség (kérjük néhány mondatban fejtse ki!) 

Ebben a tanévben az EFOP 3.1.6. pályázatnak köszönhetően több teszttel, fejlesztő eszközzel 

gyarapodunk intézményünk, mely lehetővé teszi vizsgálatok szakmailag korrekt elvégzését. IKT 

eszközparkunk cseréje részben valósult meg, további fejlesztésre ezen a területen szükség van. 

 

c. Funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés (kérjük néhány mondatban fejtse ki!) 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletnek megfelelően az alábbi eszközök hiányoznak: pelenkázó, etetőszék, 

konduktív pedagógiai neveléshez megfelelő néhány speciális bútor, stb. 
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2. Tagintézményi telephely címe: 2481 Velence, Balatoni út 65. 

a. Az ingatlan állapota (az előző tanévben megvalósult javítások, felújítások). Kérjük, néhány 

mondatban fejtse ki! 

Az előző évekhez hasonlóan nem történt változás. Az ingatlan fenntartása és üzemeltetése továbbra is 

megoldatlan. A tanév során többször történt „bejárás, terepszemle”, mivel orvosi célokra szeretnék 

felhasználni az épület helyiségeit, így a velencei telephely jövője bizonytalan. 

 

Helyiségek száma:      4 db     

Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:    0 db    

 terápiás, tanácsadó szoba:    0 db    

 vizsgálatra és terápiára is használt szoba:  2 db    

 tornaszoba:      0 db    

 várószoba:      0 db    

 tanári:       0 db    

 mosdó, WC:      1 db    

 raktár, irattár:       1 db    

 iroda:       0 db    

b. Tárgyi felszereltség, funkcionális eszközjegyzéknek való megfeleltetés (kérjük néhány mondatban 

fejtse ki!) 

Továbbra sincs internet, telefon. A telephelyen a logopédia, gyógytestnevelés szakfeladat eszközei, a 

pszichológiai terápiához szükséges eszközök, valamint az eszközkölcsönző eszközei kerültek 

elhelyezésre. 

A telephelyen terápiás ellátás folyik az előzetes egyeztetéseknek megfelelően. 

 

IV. SZAKMAI MUNKA 

 

A létszámadatokat kérjük, a forgalmi napló 2020. 08. 31-i állapotának megfelelően kitölteni! 

1.  Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

a. Ellátási létszám       0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. Járási szakértői bizottság által kiadott, korai fejlesztésre jogosító szakértői vélemények száma: 0 

d. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Ellátási körzetünkben erre a szakfeladatra ebben a tanévben nem jelentkezett igény. 

A tanév során több olyan rendezvényt szerveztünk illetve részt vettünk olyan rendezvényen, melynek 

célcsoportja a korai életszakaszban járó gyermekek, azok szülei, családtagjai, illetve az egészségügyi 

ellátórendszer dolgozói voltak (szülőklub: Velence, Öskü, „Az anyatejes táplálás világnapja” 

Kápolnásnyéken). Célunk, hogy felhívjuk az érintett kliensek figyelmét szakmai munkánkra. 

A tanév munkatervében szerepelt a korábbi évhez hasonlóan több program, mely célcsoportja a korai 

életszakaszba járó gyermekek családja voltak. A járványügyi helyzet miatt sajnos törölni kellett ezeket 

a programokat. 
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2.  A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám:       235 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    7 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Tagintézményünk szakértői bizottsága a feladatokat a határidők pontos betartásával elvégezte. Az 

Oktatási Hivatal általi szakértői kirendelések tagintézményünkben a határidők pontos betartásával 

megtörténtek (18 fő), valamennyi esetben a tankötelezettség megkezdésének egy évvel történő 

elhalasztását javasoltuk. 

2020.03.16-tól, a járványügyi vészhelyzet kihirdetése után a szakértői vizsgálatok elvégzése szünetelt. 

A tevékenység keretében a beérkezett vizsgálati kérelmek elemzése, a vizsgálatok, illetve a szakértői 

vélemény előkészítése folyt. 

 

3.  A nevelési tanácsadás 

a. Ellátási létszám:       160 fő 

b. Ebből 3 éves kor alatti ellátottak száma:    1 fő 

c. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    6 fő 

d. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A 160 fő ellátási létszámból 8 fő részesült egyszerre több terápiában. A nevelési tanácsadás keretén 

belül a pszichológiai ellátásra folyamatosan nő az igény. A tanév során az óraszámok maximális 

kihasználtsággal működtek. Egy-egy gyermek terápiája akár több hónapig is tarthat, így a második 

félévben beérkezett kérelmek várólistára kerültek. Előre láthatóan a következő tanévben ezek a 

gyermekek ellátásba kerülnek. Pedagógiai jellegű terápiáinknak nagy hagyománya van a járásban. Az 

óvodákban nyelvi- és részképességfejlesztés valamint figyelemfejlesztés, egy iskolában BTMN 

fejlesztés folyik. Továbbra is aktív a kapcsolatunk a gyermekvédelemmel és a családsegítővel, melynek 

köszönhetően több esetben a gyermekek érdekét érvényesítő megoldások születtek. 

2020.03.16-tól a többi szakfeladathoz hasonlóan a nevelési tanácsadás szakterület keretében is 

megtörtént az átállás az online ellátásra. 2020. június hónaptól ez a szakszolgálati tevékenység mérsékelt 

ütemben indult útnak a pszichológiai tanácsadás területén a járványügyi előírások pontos betartása 

mellett. 

 

4.  A logopédiai ellátás 

a. Ellátási létszám:       197 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    4 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A logopédusok létszámhiánya miatt intézményünk nem tudja teljes mértékben a jelentkező esetszámot 

maradéktalanul ellátni. A 2019/20-s tanév elején egy teljes- és egy részmunkaidőben foglalkoztatott 

munkatársunk távozott a tagintézményből. Egy nevelési intézmény ellátása csak 2020 januárjától 

oldódott meg. Ezt az ellátást a Székesfehérvári Tagintézmény munkatársa biztosította. A rendszeres 

terápiából kimaradókat gyakorló anyaggal, tanácsadás formájában láttuk el. A logopédusok 

tehermentesítése érdekében, a szűrés során kizárólag az olvasás-írás készültség területén tünetet mutató 

gyermekeket, nevelési tanácsadás keretében csoportos prevenciós ellátásban részesítettük, az előző évek 

hagyományainak megfelelően. 
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A logopédiai terápiák nagy részében az artikuláció hibáinak javítása mellett nyelvi fejlesztés is folyik, 

ám ezt a statisztikában megjeleníteni nem lehet. A korai logopédiai jelzőrendszer bevezetésével nő a 3 

éves kor körüli nem beszélő gyermekekkel kapcsolatos ellátási igény. 

2020.03.16-tól a többi szakfeladathoz hasonlóan a logopédiai fejlesztés keretében is megtörtént az 

átállás az online ellátásra. 2020. június hónaptól ez a szakszolgálati tevékenység újraindult a járványügyi 

előírások pontos betartása mellett a szűrés területén. 

 

5.  A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám:       0fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Ellátási körzetünkben erre a szakfeladatra ebben a tanévben nem jelentkezett igény. 

 

6.  A konduktív pedagógiai ellátás 

a. Ellátási létszám:       1fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    1fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Ebben a tanévben összesen 1 fő ellátására volt igény. A gyermek - állapotát figyelembe véve - 

intézményében kapta meg az ellátást online formában. 

 

7.  A gyógytestnevelés 

a. Ellátási létszám:       360 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    5 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 

Szakemberhiány miatt a gyógytestnevelés ellátása körzetünkben nem minden településén valósult meg 

maradéktalanul. Három óraadó kolléga segítette a munkánkat. Több nevelési-oktatási intézményben volt 

olyan tanulócsoport, akiknek csak heti 1 alkalommal tudtuk biztosítani az ellátást. Másik nehézségünk 

továbbra is a tornaterem, vagy teremhiány. A nevelési-oktatási intézmények nagyon nehezen tudnak 

helyet adni a gyógytestnevelésnek, de ennél talán még nehezebb órarendet egyeztetni. Az egésznapos 

iskolai programok, a tanórák utáni egyéb elfoglaltságok, megnehezítik az utazó gyógytestnevelők 

órarendjének kialakítását. 

2020.03.16-tól a többi szakfeladathoz hasonlóan a gyógytestnevelés keretében is megtörtént az átállás 

az online ellátásra. 

 

8.  Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

a. Ellátási létszám       0fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Ellátási körzetünkben erre a szakfeladatra ebben a tanévben nem jelentkezett igény. 

 

9.  A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 
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a. Ellátási létszám:       8 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    2 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

2019. augusztusától intézményünkben félállású, pszichológus végzettségű kolléganő látja el a 

tehetségkoordinációs feladatokat. Jelen tanévtől tagintézményünk is végez tehetségazonosító 

vizsgálatokat, valamint egyéni tanácsadás, fejlesztés mellett kiscsoportos fejlesztést is. 

2020.03.16-tól a többi szakfeladathoz hasonlóan a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

keretében is megtörtént az átállás az online ellátásra. 2020. június hónaptól ez a szakszolgálati 

tevékenység újraindult a járványügyi előírások pontos betartása mellett, kis csoportos terápia 

formájában. 

 

10. Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 

2020. 05. 11- állapot szerint. 

1. KO  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

2. NT  17 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 17 fő 

3. LO  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

4. PV  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

5. KON 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

6. GYT 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

7. IOP  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

8. TEH 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 2 fő 

 

11.  A nyári időszak ellátásainak elemzése humánerrőforrás és szakfeladat szerint 

Történt-e igényfelmérés a nyári ellátásra vonatkozóan?   igen nem 

Megvalósult-e a nyári ellátás 2020. 07.01. és 2020. 08. 24. között? igen nem 

Amennyiben nem valósult meg, kérjük, indokolja! 

 

Amennyiben igen, mely szakfeladatokat érintette, hány főt láttak el és milyen módon? Hány pedagógus 

vett részt az ellátásban? 

Szakértői bizottsági tevékenység 17 fő ellátott; 6 fő pedagógus vett részt az ellátásban. 

Nevelési tanácsadás 16 fő ellátott; 3 fő pedagógus vett részt az ellátásban. 

Tehetséggondozás 6 fő ellátott; 1 fő pedagógus vett részt az ellátásban. 

 

12.  A beszámolási időszakban önértékelésben vett részt (kérjük, a tapasztalatokat néhány mondatban 

fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

1. Farkas Éva logopédus 

 

13. A beszámolási időszakban tanfelügyeleti ellenőrzésben vett részt (kérjük, a tapasztalatokat 

néhány mondatban fejtse ki!) 
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A beszámolási időszakban senki nem vett részt tanfelügyeleti ellenőrzésben. 

ssz. név munkakör 

   

 

14. A beszámolási időszakban minősítési eljárásban vett részt (kérjük, a tapasztalatokat néhány 

mondatban fejtse ki!) 

ssz. név eljárás eredmény 

1. Móró Viktória minősítő vizsga 

gyakornokból Ped. I-be 

elhalasztva 

 

15. Vezetői szempontból elemezze az intézménye humánerrőforrásait! (kapacitás, szükségletek, 

leterheltség, képzettségi szint, szakfeladatok közötti átjárhatóság stb.) 

Tagintézményünkben nagyon jó kvalitású pedagógusok, pszichológusok dolgoznak. Képzettségük, 

végzettségük sokszínű, sokrétű, elkötelezettek a hivatás iránt. A munkahely klímája nyugodt, 

kiegyensúlyozott. A kollégák innovatívak, szívesen vállaltak feladatot ebben a tanévben is az EFOP 

pályázat projektjeinek megvalósításában, valamint a Bázisintézményi teendőkben és egyéb szakmai 

programokon. Alapfeladatuk mellett nagyon sok plusz feladatot vállaltak, ami mindenképpen leterhelte 

energiáikat, még ha szívesen tették is azt. Minden kolléga a képzettségének megfelelő szakfeladaton 

dolgozik. Ebben az évben is törekedtünk arra, hogy a szakemberek leterheltsége egyenletes legyen. Az 

új kollégák folyamatosan vállaltak egyre több szakmai feladatot. A szakfeladatok közötti 

együttműködés jól működik a kompetenciahatárok tiszteletben tartása mellett. 

A tanév kihívása volt az online feladatvégzésre történő átállás megvalósítása. Minden kolléga a saját 

szakterületén maximálisan megfelelet ennek a feladatnak, mely mutatja szakmai elhivatottságukat, 

kreativitásukat. 

 

16. Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület megvalósulásának 

értékelése (gondoljon a munkaterv kiemelt feladataira) 

A munkatervben 2020. márciusig tervezett kiemelt feladatok sikeresen, eredményesen megvalósultak. 

2020. márciustól a kiemelt feladat az online ellátás megszervezése és biztosítása volt. 2020. június 

hónaptól a járványügyi előírások fokozott betartása mellett folytattuk több szakterületen 

tevékenységeinket. 

 

17. A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának értékelése 

(sikeres, kevésbé sikeres események, tevékenységek, elképzelések, fejlesztésre szoruló területek, jól 

működő, terjeszthető gyakorlatok, stb.) 

Bázisintézményi szerepünket sikerrel töltöttük be, kollégáink magas szintű szakmai tudásáról 

meggyőződhettek az érdeklődők. Jó gyakorlataink sikeresen működtek a tanév során. Több projekt 

megvalósításában vettünk részt az EFOP pályázat keretein belül. Képzéseken vettünk részt. 

Tagintézményünk ismételten pályázott a bázisintézményi címre, melyet újabb 3 évre nyertünk el. 

 

18.  A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése 
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A folyamatos vezetői ellenőrzés kiterjedt a személyi naplók havi ellenőrzésén kívül, a naplók tartalmi 

és formai ellenőrzésén át, a szakmai munka ellenőrzésére is. Feltárásra kerültek a javítandók, a másként 

értelmezések. 

Ezzel párhuzamosan ellenőriztük az órarendek aktualizálását, melyet minden hónapban összevetettünk 

a kollégák munkába járási, kiküldetési elszámolásával. 

A többletórák ellenőrzése és elszámolása szintén havi rendszerességgel valósult meg. 

Havi rendszerességgel történt ellenőrzés az INYR felületen, a forgalmi naplók exportálása megtörtént. 

Áprilistól, az online feladatellátásra történő átállást követően a moodle felületére feltöltött szakmai 

anyagok és beszámolók ellenőrzése is havi rendszerességgel történt meg. 

 

V. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 

 

Szakmai rendezvények: 

 Tájékoztató szülői értekezletek 

 Tájékoztatás óvodapedagógusok részére az új iskolakezdési vizsgálatok menetéről két alkalommal 

 Szülőklub (két alkalommal) 

 Anyatejes táplálás világnapja  

 Uzsalyné Dr. Pécsi Rita előadása (nem valósult meg a járványügyi helyzet miatt) 

 

Egyéb rendezvények: 

 A beszámolási időszakban tagintézményünk szervezte és valósította meg az egész megyei 

intézmény karácsonyi rendezvényét illetve az azt megelőző munkaközösségi értekezleteket. 

Valamennyi kollégánk aktívan részt vett a munkában, mely alapfeladataink ellátása mellett nem is 

volt olyan egyszerű. Örültünk, hogy a visszajelzések alapján alkalmazotti közösségünk tagjai jól 

érezték magukat és a szakmai munka is eredményesen zajlott. 

 

Jó gyakorlatok: 

 Nyári Tábor - logopédusok, gyógytestnevelők intenzív fejlesztő programja (nem valósult meg a 

járványügyi helyzet miatt) 

 Fejér Megyei Szépíróverseny (nem valósult meg a járványügyi helyzet miatt) 

 Memória bajnokság (nem valósult meg a járványügyi helyzet miatt) 

 Beszédtechnika óra (nem valósult meg a járványügyi helyzet miatt) 

 Rendkívüli osztályfőnöki óra tanulástechnikák témakörben 5. osztályosoknak 

 „Segítünk, hogy segíthess” önismereti tréning pedagógusoknak (nem valósult meg a járványügyi 

helyzet miatt) 

 Nyitott terápiák (nem valósult meg a járványügyi helyzet miatt) 

 Kerekasztal megbeszélés: „Együttműködés az egészségügyi hálózattal az egészséges fiatalokért” 

(nem valósult meg a járványügyi helyzet miatt) 

 

VI. A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
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A tagintézményvezetői tanács értekezleteit minden hónap egy keddi napján tartottuk a kapcsolattartó 

értekezletek előtt. Az igazgatótanácsi értekezleteken elhangzott aktuális információk illetve a 

tagintézményben zajló feladatokkal kapcsolatos aktualitások kerültek rögzítésre. A tagintézményvezetői 

tanács munkájáról minden megbeszélést követően jegyzőkönyv készült, melyet lefűzve intézményünk 

irattárában helyeztünk el. 

2020.03.13. után a tagintézményvezetői tanács értekezletei átmenetileg szüneteltek a járványügyi 

vészhelyzet miatt. 

 

Gárdony, 2020. augusztus. 31. 

 

Gránitzné Kratancsik Rita 

     aláírás 
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 

 
 

I. BEVEZETŐ ADATOK 

 

1. Tagintézmény neve: Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye 

2. A beszámoló készítője: Szabó Antalné 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 
 

1. Intézményi névsor (a 2020. augusztus 14-i állománynak megfelelően.  Minden pedagógust kérünk 

felvezetni, aki 2019.09.01 és 2020.08.31 között állományban volt/van, DE a 2020. augusztus 15-ével 

új dolgozóként felvetteket nem) 

ssz. név munkakör munkaközösség tanév közben 

érkezett/távozott 

érk./táv. 

időpontja 

1.  Fábián Dóra  gyógypedagógus, 

logopédus 

 szakértői bizottsági     

2.  Gergely Kinga  logopédus  logopédiai     

3.  Juhász Dorottya  konduktor  korai fejlesztés     

4.  Kárászné Szani 

Boglárka 

 igazgatóhelyettes

, logopédus 

 szakértői bizottsági     

5.  Kiss Krisztina  logopédus  logopédiai     

6.  Kovács Margita Léda  pszichológus  szakértői bizottsági     

7.  Magyarosi Erika  pszichológus  szakértői bizottsági     

8.  Mihalovics Katalin  logopédus  logopédiai     

9.  Németh Zsuzsanna  gyógypedagógus  nevelési tanácsadás     

10.  Pálinkásné Tehenes-

Varga Mária 

 gyógypedagógus   korai fejlesztés     

11.  Pinczés Gréta  gyógypedagógus  nevelési tanácsadás     

12. Rackné Csepi Edit logopédus logopédiai   

13. Szabó Antalné igazgató, 

gyógypedagógus 

 szakértői bizottsági   

14. Tóthné Biró Erika gyógytestnevelő gyógytestnevelés   

15. Ujvári Ivett gyógypedagógus  korai fejlesztés érkezett 2020.02.01. 

16. Wagnerné Dallos 

Orsolya 

logopédus logopédiai   

17.  Zigó-Horváth 

Kornélia 

 pszichológus  nevelési tanácsadás     

 

2.  Pedagógus munkakörben dolgozók (csak a tanév végi tényleges záró létszámot kell figyelembe 

venni az a- f. pontokban) 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:   11 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:   0 fő  
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c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    6 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:   0 fő  

e. Tartósan távol:       0 fő  

f. Óraadók:        3 fő  

g. Tanév közben érkezett:      1 fő  

h. Tanév közben távozott:      0 fő  

 

3.  Nem pedagógus munkakörben dolgozók 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:    0 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:   1 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    3 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:   0 fő  

e. Tartósan távol:       0 fő  

 

4.  Pedagógus szakvizsga 

a. Szakvizsgázott pedagógusok száma:     11 fő  

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:     0 fő  

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:     6 fő  

d. Beszámolási időszakban alapképzésben oklevelet szerzett:   0 fő  

e. Beszámolási időszakban mesterképzésben oklevelet szerzett:  0 fő  

f. Beszámolási időszakban szakvizsgát szerzett:   3 fő  

g. Beszámolási időszakban szakirányú továbbképzésben  

újabb oklevelet szerzett      0 fő  

 

III. INFRASTRUKTÚRA 

 
1. Ügyviteli telephely címe: 2462 Martonvásár, Szent László u. 24. 

a. Az ingatlan állapota (az előző tanévben megvalósult javítások, felújítások). Kérjük, néhány 

mondatban fejtse ki!   

A 2016 év végén részünkre átalakított épület 2017 januárjában az ellátás iránti megnövekedett igény 

miatt a tetőtér beépítésével új terápiás szobával bővült. A 2. emeletre való feljutás csak lépcsőn 

lehetséges, az akadálymentesítés nem megoldott. Egyebekben az ingatlan állapota megfelel az ellátás 

céljainak. Mindkét szinten klímaberendezés üzemel, mely különösen a nyári időszakban komfortosabb 

környezetet biztosít. A dolgozók az épület udvarán parkolhatnak, a kliensek számára 2018 augusztusától 

parkolási lehetőség az épület környékén ingyenesen megoldott. 2020 júliusában a tagintézmény 

valamennyi saját használatú helyiségének tisztasági festése megtörtént a Tankerületi Központ 

támogatásával, a Martongazda Nkft. üzemeltető cég munkatársainak kivitelezésével. A minőségi 

munkavégzéshez illetve a méltó körülmények között történő felkészüléshez, adminisztrációhoz tanári 

szoba kialakítása elengedhetetlen lenne. A bővítés lehetőségeiről a működtető önkormányzattal az 

egyeztetés folyamatos. 
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Helyiségek száma:      7 db     

Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:    0 db    

 terápiás, tanácsadó szoba:    0 db    

 vizsgálatra és terápiára is használt szoba:  3 db    

 tornaszoba:      1 db    

 várószoba:      1 db    

 tanári:       0 db    

 mosdó, WC:      0 db    

 raktár, irattár:       1 db    

 iroda:       1 db 

 

b. Tárgyi felszereltség (kérjük néhány mondatban fejtse ki!) 

Bútorzatunkat Martonvásár Város Önkormányzatától valamint óvodáktól kaptuk ajándékba. A 

beszámolási időszakban 2db irodaszékre tettünk szert, egy használtat ajándékba kaptunk, egyet  

vásároltunk. A vezetői szék régi, instabil állapotú. Pelenkázót, tornapadot sikerült fenntartói keret 

terhére vásárolni. Etetőszékkel, babaüléssel még nem rendelkezünk.  

 

c. Funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés (kérjük néhány mondatban fejtse ki!) 

Fejlesztő eszközparkunkat folyamatosan bővítjük, saját tulajdonú, saját készítésű valamint adományból 

származó és alapítványi tőkéből finanszírozott eszközöket egyaránt használunk. A pedagógiai vizsgáló 

eszközöket lehetőség szerint sokszorosítjuk, pszichológiai tesztekre vonatkozó igényünket minden 

fórumon jelezzük, keressük a beszerzésükhöz szükséges anyagi forrás biztosításának lehetőségeit. 

Tesztlapokat átutalással vásároltunk. 

Terápiás- és vizsgálóeszközeink számának növekedése az intézmény nyertes pályázatának 

finanszírozásában a közeljövőben várható. 

 

2. Tagintézményi telephely címe: 2451 Ercsi, Kossuth u. 17. 

a. Az ingatlan állapota (az előző tanévben megvalósult javítások, felújítások). Kérjük, néhány 

mondatban fejtse ki!  

A tagintézményi telephely hosszan tartó előkészítés után 2019.02.08-án került átadásra. Az 

önkormányzati tulajdonban lévő épületrész egy helyiségét még nem tudtuk használatba venni ablak 

(megfelelő szellőzés és természetes fény) hiányában. Átadás előtt kisebb átalakítás, a főbb javítások, 

tisztasági festés valósult meg. Az informatikai hálózatot kiépítették, működése kissé akadozó. A 

riasztóberendezés felülvizsgálata során kisebb módosításra volt szükség az érzékenységet érintően. A 

fűtés a kazán hibás működése miatt 2019 decemberében megszűnt. A javítást követően a probléma 

rendeződött, majd az ellenkező véglettel szembesültünk: nem lehet szabályozni. 2020. áprilisában a 

kazánt lekapcsolták, a felülvizsgálatát az őszi fűtésszezont megelőző időszakra ütemezték. A hiányzó 

ablakok beszerelésére vonatkozó árajánlatot beszereztem, az elbírálás megkezdődött. 

 

Helyiségek száma:      6 db     

Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:    0 db    

 terápiás, tanácsadó szoba:    2 db    

 vizsgálatra és terápiára is használt szoba:  0 db    

 tornaszoba:      0 db    
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 várószoba:      1 db    

 tanári:       0 db    

 mosdó, WC:      1 db    

 raktár, irattár:       1 db    

 iroda:       1 db    

         

b. Tárgyi felszereltség, funkcionális eszközjegyzéknek való megfeleltetés (kérjük néhány mondatban 

fejtse ki!)  

A telephely bútorzata a helyi önkormányzat valamint a partnerintézmények, tagintézmények 

adományából származik. Fejlesztő eszközöket szintén a tagintézményektől kaptunk, illetve az ügyviteli 

telephelyen lévőket osztottuk meg. Terápiás- és vizsgálóeszközeink számának növekedése az intézmény 

nyertes pályázatának finanszírozásában a közeljövőben várható. 

 

IV. SZAKMAI MUNKA 

 

A létszámadatokat kérjük, a forgalmi napló 2020. 08. 31-i állapotának megfelelően kitölteni! 

1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

a. Ellátási létszám:        10 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:     5 fő 

c. Járási szakértői bizottság által kiadott, korai fejlesztésre jogosító szakértői vélemények száma: 

         1 

d. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Intézményünkben a korai fejlesztésben részt vevő kisgyermekek száma ebben a beszámolási időszakban 

nem növekedett. Az ellátásban konduktor és gyógypedagógus kollégák egyaránt részt vettek, így a 

komplex fejlesztést biztosítani tudtuk. Az ellátás a tagintézményben és az ercsi telephelyen zajlott. A 

védőnők kezdeményezésére a tanév során több alkalommal szűrést végeztünk a 0-3 éves gyermekek 

körében. A tervezett két családi rendezvényből a veszélyhelyzet kihirdetése miatt egy valósult meg. A 

nyári igényfelmérést követően az ellátást folyamatosan biztosítottuk az azt igénylők számára. Ebben a 

beszámolási időszakban egy 18 hó alatti szakértői véleményt állítottunk ki. 

A veszélyhelyzet kihirdetését követően az ellátás online csatornákon (videoelemzés, Skype, videohívás, 

Messenger, Viber, email, telefon) folyt, a kollégák hamar átálltak az új formájú, kihívást jelentő 

feladatellátásra. Nehézséget a visszajelzések elmaradása okozott. Főiskolai hallgatók szakmai 

gyakorlatának vezetésében részt vettünk. 

2. A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám        212 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:     6 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A vizsgálatok a jogszabálynak megfelelően zajlottak, a határidőket tartottuk. Kihívást jelentett a 

beiskolázási vizsgálatok eljárásrendjét érintő törvénymódosítás. A változásra az óvodavezetőkkel való 

szoros együttműködésben készültünk föl, a szakmai kritériumoknak megfelelően terveztük a 

vizsgálatokat: nem bíztattunk senkit előrehozott (2019.12.31-ig megvalósuló) beiskolázási vizsgálat 

kezdeményezésére. Az Oktatási Hivatal által elrendelt vizsgálatok száma 11, mely nem volt megterhelő 

a kollégákra nézve. 

A megyei szakértői bizottságnál megvalósult hospitálások szakmai munkánk minőségének növekedését 

eredményezte. 
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A járványügyi veszélyhelyzet kihirdetésével a szakértői vizsgálatok tagintézményünkben szüneteltek. 

A beérkezett vizsgálati kérelmek áttekintése után úgy döntöttünk, hogy a dokumentumelemzés alapján 

történő szakértői vélemények kiállításának lehetőségével aktuálisan nem élünk. A 

dokumentumelemzésre felkészültünk, az ezzel kapcsolatos munkamegbeszéléseken részt vettünk. 

3. A nevelési tanácsadás 

a. Ellátási létszám:       288 fő 

b. Ebből 3 éves kor alatti ellátottak száma    83 fő 

c. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    9 fő 

d. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Nevelési tanácsadás szakfeladaton a legnagyobb esetszám a 3 éves kor alatti gyógypedagógiai ellátásban 

jelent meg. A védőnők által immár két településen kezdeményezett szűrések eredményeként a kisebb 

elmaradásokkal élő gyermekek is a látókörünkbe kerültek, az ő esetükben esetenként egy-két alkalmas 

konzultáció, otthoni fejlesztő környezet kialakítására vonatkozó tanácsadás elegendőnek bizonyult. 

Szenzoros integrációs terápia valamint alapozó terápia színesítette az ellátási formákat, emellett a 

művészetterápiát is folytattuk. A megkésett mozgás- és beszédfejlődésű kisgyermekek ellátása az 

igények szerint folyamatos, egyéni vagy csoportos formában történt. A szociális készségek fejlesztésére 

kidolgozott "Brúnó Mackó" (Time to Talk) programot belső továbbképzés formájában több kolléga 

átvette, alkalmazta. Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának vezetésében részt vettünk. 

A veszélyhelyzet kihirdetését követően az ellátás online csatornákon (videoelemzés, Skype, videohívás, 

Messenger, Viber, email, telefon) folyt, a kollégák hamar átálltak az új formájú, kihívást jelentő 

feladatellátásra. Nehézséget a visszajelzések elmaradása okozott. 

Új feladat körvonalazódik nevelési tanácsadás terén: a beiskolázás rendjét érintő törvényi változás 

növekvő igényeket hozott iskola-előkészítő foglalkozások megszervezésére vonatkozóan. Az igények 

pontosítása, létszám becslés után fejlesztő pedagógus álláshely meghirdetése válhat szükségessé. 

 

4. A logopédiai ellátás 

a. Ellátási létszám:       315 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    7 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az alapellátást igény és a kötelező szűrések alapján minden intézményben biztosítottuk. 2-3 éves 

kisgyermekek beszéd- és nyelvi fejlesztését folyamatosan végeztük, művészetterápiás csoportot 

vezettünk kis dadogók számára. Várólistán kizárólag enyhébb tünetekkel rendelkező vagy esztétikai 

beszédhibás kliensek szerepeltek. A munkaközösségi értekezleteken, szakmai rendezvényeken 

rendszeresen képviseltettük magunkat, több kollégánk önerőből is továbbképzésben részesült. A 

szakszolgálati hét keretében nyílt órákat tartottunk. 

A veszélyhelyzet kihirdetését követően az ellátás online csatornákon (videoelemzés, Skype, videohívás, 

Messenger, Viber, email, telefon) folyt, a kollégák hamar átálltak az új formájú, kihívást jelentő 

feladatellátásra. Nehézséget a visszajelzések elmaradása okozott. 

 

5. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám:       0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Tagintézményünk nem látja el ezt a szakfeladatot. 
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6. A konduktív pedagógiai ellátás 

a. Ellátási létszám:       0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Ebben a tanévben nem érkezett igény konduktív pedagógiai ellátásra. 

 

7. A gyógytestnevelés 

a. Ellátási létszám:       206 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    1 fő + 3 fő óraadó 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A tanév során a szakfeladatot 1 fő teljes állású, 3 fő óraadó kolléga látta el. Az igényeket nem tudtuk 

teljes egészében kielégíteni. A legtöbb intézményben a tárgyi feltételek sem felelnek meg a szakmai 

kritériumoknak. Eszközellátottságunk rendkívül hiányos: saját vagy az óvodák, iskolák által 

rendelkezésre bocsátott eszközökkel dolgoztak a kollégák. Megfelelő számú saját státuszú szakember 

hiányában ezen szakfeladat ellátása továbbra is jelentősen nehezített volt. 

A veszélyhelyzet kihirdetését követően az ellátás online csatornákon (videoelemzés, Skype, videohívás, 

Messenger, Viber, email, telefon) folyt, a kollégák hamar átálltak az új formájú, kihívást jelentő 

feladatellátásra. Nehézséget a visszajelzések elmaradása okozott. 

 

8. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

a. Ellátási létszám:       0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A 2019/20 tanév áttörés volt az iskolapszichológia koordinációja terén, ugyanis két település iskolájában 

1 fő iskolapszichológus kezdte meg munkáját. Mivel intézményünkben nem tudtunk a koordinációs 

feladatra óraszámot biztosítani, az e munkakört ellátó dunaújvárosi kolléga a szakember koordinátora. 

Tagintézményünk pszichológusai hetente team megbeszélést tartanak, melyen egyeztetett időpontokban 

az iskolapszichológus kolléga is részt vett. 

9. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

a. Ellátási létszám:       2 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    1 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Tehetségkoordinátori álláshelyünk a beszámolási időszakban betöltetlen. A tehetséggondozással 

kapcsolatos szakmai rendezvényekre, tájékoztatókra, munkaközösségi értekezletre törekedtünk kollégát 

delegálni. A tehetség-koordinációs feladattal összefüggésben az ősz folyamán szakmai megbeszélést 

tartottunk a tehetség-munkaközösségvezetővel. Tehetségvizsgálatra a beszámolási időszakban nem 

merült fel igény. 

 

10. Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 

1. KO  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

2. NT  20 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 11 fő 

3. LO  24 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 16 fő 
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4. PV   0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

5. KON  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

6. GYT 180 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 176 fő 

7. IOP  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

8. TEH 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

 

11.  A nyári időszak ellátásainak elemzése humánerrőforrás és szakfeladat szerint  

Történt-e igényfelmérés a nyári ellátásra vonatkozóan?   igen nem 

Megvalósult-e a nyári ellátás 2020. 07.01. és 2020. 08. 24. között? igen nem 

Amennyiben nem valósult meg, kérjük, indokolja!  

Amennyiben igen, mely szakfeladatokat érintette, hány főt láttak el és milyen módon? Hány pedagógus 

vett részt az ellátásban? 

12 kolléga összesen 83 főt látott el a nyári időszakban. Az ellátás a gyógytestnevelés kivételével 

valamennyi ellátott szakfeladatunkat érintette, főként személyes találkozás formájában, esetenként 

online csatornán valósult meg. 

 

12.  A beszámolási időszakban önértékelésben vett részt (kérjük, a tapasztalatokat néhány mondatban 

fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

1. Pálinkásné Tehenes-varga Mária gyógypedagógus 

2. Tóthné Biró Erika gyógytestnevelő 

3. Wagnerné Dallos Orsolya logopédus 

   

   

 

Az önértékelésben résztvevő kollégák szakmailag magas minőségű órákat tartottak, az 

óramegbeszélésen, reflektív interjún elhangzott észrevételeket nyitottan fogadták. A tagintézmény 

többi, aktuálisan nem érintett szakalkalmazottja a kérdőívek kitöltésében lelkiismeretesen részt vett, az 

önértékelést koordináló igazgatóhelyettes munkáját maradéktalanul segítette. Az önértékelésben érintett 

kollégák az önfejlesztési tervet egyéni formátumban, reális ütemezéssel készítették el. 

A veszélyhelyzet kihirdetése okán Németh Zsuzsanna önértékelése valamint Szabó Antalné vezetői 

önértékelése meghiúsult. 

 

13. A beszámolási időszakban tanfelügyeleti ellenőrzésben vett részt (kérjük, a tapasztalatokat 

néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

 --  

   

   

   

   

 



58 
 

14. A beszámolási időszakban minősítési eljárásban vett részt (kérjük, a tapasztalatokat néhány 

mondatban fejtse ki!) 

ssz. név eljárás eredmény 

 --   

    

    

    

    

 

Tóthné Biró Erika 2020.03.27-én esedékes minősítési eljárása a veszélyhelyzet kihirdetése miatt az 

eredeti időpontról törlésre került. 

 

15. Vezetői szempontból elemezze az intézménye humánerrőforrásait! (kapacitás, szükségletek, 

leterheltség, képzettségi szint, szakfeladatok közötti átjárhatóság stb.) 

A kollégák többsége motivált, szakmailag igényes és elkötelezett szakember. Kapacitásuk eltérő: 

többüknek kisgyermekei vannak, egy kollégának tartós beteg gyermeke van, ők a kötelező óráikon felül 

kevés egész tagintézményt érintő tevékenységbe tudnak aktívan bekapcsolódni. Több fiatal 

kolléganőnek még nincs családja, ők jobban terhelhetők. Különbség van abból a szempontból is, hogy 

vannak, akik tömegközlekedést vesznek igénybe a feladatellátási helyekre való utazáshoz, ez több időt 

vesz igénybe, és szervezés tekintetében is komolyabb feladatot jelent. A jelen beszámolási időszakban 

több kolléga feladatot vállalt az EFOP 3.1.6. pályázat keretében meghirdetett alprojektekben. A 

gyakornokok mentorálása eredményes volt, hallgatókat is tudtunk fogadni. A szakfeladatok közötti 

átjárás megfelelő végzettség esetén a felmerülő igényekhez igazodva valamennyi esetben 

megszervezhető volt idén is. 3 kolléga szakvizsgát szerzett, mely a kötelezően teljesítendő feltétel 

mellett szakmai fejlődést is jelentett számukra. Új feladat körvonalazódik nevelési tanácsadás terén: a 

beiskolázás rendjét érintő törvényi változás növekvő igényeket hozott iskola-előkészítő foglalkozások 

megszervezésére vonatkozóan. Az igények pontosítása, létszám becslés után fejlesztő pedagógus 

álláshely meghirdetése válhat szükségessé tagintézményünkben. 

 

16. Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület megvalósulásának 

értékelése (gondoljon a munkaterv kiemelt feladataira) 

A tagintézményi dokumentációt a rendelet módosítása és a munkaközösségek ajánlása szerint 

igazítottuk, dokumentumainkban a törvényi hivatkozásokat aktualizáltuk. AZ INYR használata az 

Igazgatótanács által elfogadott szabályzat szerint gördülékeny, a felmerülő problémák, hibák 

tekintetében folyamatos jelzéssel éltünk. A székhelyintézménnyel valamint a tagintézményekkel és 

partnereinkkel a kapcsolatunk továbbra is megfelelő, a veszélyhelyzet kihirdetését követő gyakori 

értekezletek során a kapcsolat tovább erősödött. Az új kollégák mentorálása sikeres volt, a mukatervben 

is rögzített határidőket tudtuk tartani. Partnereinkkel való együttműködés intézményi szinten valamint 

a szülőkkel, védőnőkkel jónak mondható, legnehezebb feladat a gyermekorvosok megszólítása. E 

területen további ötleteket, megoldási módokat kell keresnünk. Szakértői bizottsági tevékenység 

minőségi fejlesztése, az új kollégák bevezetése, a vizsgálati protokoll megismertetése sikeres volt. 

Stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű volt a beiskolázást érintő törvényi változás alapján 

felkészülni a vizsgálatokra, illetve az Oktatási Hivatal által elrendelt vizsgálatokat a rendkívül szoros 
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határidők tartásával lebonyolítani. A járványügyi veszélyhelyzet kihirdetésével a szakértői vizsgálatok 

tagintézményünkben határozatlan ideig szünetelnek. A beérkezett vizsgálati kérelmek áttekintése után 

úgy döntöttünk, hogy a dokumentumelemzés alapján történő szakértői vélemények kiállításának 

lehetőségével aktuálisan nem élünk. 

Nevelési tanácsadás és logopédia szakfeladaton az ellátás művészetterápia és beszéd-, nyelvi fejlesztés 

foglalkozással egészült ki, a hangsúly a prevencióra helyeződött át. A beiskolázást érintő 

törvénymódosításra reagálva igény mutatkozik az óvodákban iskola-előkészítő foglalkozások 

megszervezésére a következő tanévtől.  

Gyógytestnevelés és a tartáshibák korrekciójának jelentőségét egy főállású és három óraadó kolléga 

bevonásával hangsúlyoztuk. A tehetséggondozással járó feladatokra felkészültünk, a járás óvodáinak, 

iskoláinak tehetséggondozó koordinátoraival kapcsolatunk van. 

Nagy előrelépést jelent, hogy járásunk két iskolájában betöltésre került az iskolapszichológus munkakör. 

A koordinációs tevékenységet a Dunaújvárosi Tagintézmény IOP koordinátora látja el, emellett az 

iskolapszichológus kolléga a tagintézményünkben dolgozó pszichológusok heti team megbeszélésein 

előre egyeztetett időpontokban rendszeresen részt vesz. 

Igény mutatkozik a korai fejlesztésben részesülő kisgyermekek szüleinek ellátásában pszichológus 

kolléga bevonására, melyet a következő tanév szervezésekor veszünk figyelembe. 

A szociálisan hátrányos helyzetű lakosság egyre teljesebb körű ellátása szempontból kiemelt jelentőségű 

fejlődés, hogy az Ercsi Telephelyen immár a hét négy napján órarend szerinti fejlesztő foglalkozásokat 

tartottunk. A 0-3 éves kisgyermekek nevelési tanácsadás keretein belüli, egyéni és kiscsoportos ellátása 

mellett a pszichológiai megsegítést is helyben kapták meg az azt igénylők. 

A partnereinkkel történő kommunikáció jegyében a beszámolási időszakban több tájékoztató levél 

született, hiszen a pedagógiai szakszolgálati ellátást érintően több nagy jelentőségű változás történt. 

Elsőként a beiskolázást érintő törvénymódosítás említendő, majd a világjárvány miatt kialakult vis 

major helyzet hozott változást az ellátás módjában. 

Előre nem tervezetten ugyan, de meg kell említeni az alkalmazottak digitális kompetenciáinak 

beszámolási időszakban történő ugrásszerű fejlődését, mely a jövőre nézve minőségi és mennyiségi 

változást eredményez a kommunikációban, felkészülésben, szakmai anyagok gyűjteményében. 

 

17. A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának értékelése 

(sikeres, kevésbé sikeres események, tevékenységek, elképzelések, fejlesztésre szoruló területek, jól 

működő, terjeszthető gyakorlatok, stb.) 

A szakmai fejlődésében, ezáltal az ellátás minőségének emelkedésében kiemelt jelentőségű a 

mesterképzésben, szakvizsgákon, továbbképzéseken való részvétel, mellyel kollégáink nagy számban 

éltek. Pinczés Gréta kolléganő szociális készségfejlesztés terén megalkotott módszertani segédanyaga 

az intézményi pályázat díját elnyerte, ezen kívül a szakmai anyag kiadatása folyamatban van. 

Az intézményi ellátásban a korai szűrések, a családi napok megszervezése továbbra is a minőség, 

ismertség növekedését szolgálta. 

A szakértői bizottsági tevékenységben a megyei szakértői bizottságnál tett hospitálások kiemelt 

jelentőséggel bírtak. A szakfeladatra belépő kollégák mentorálása eredményes volt. A beiskolázást 

érintő törvényi változásra sikerült felkészülni, a beiskolázási vizsgálatok gördülékenyen lezajlottak. 
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A nevelési tanácsadás szakfeladat arculatának színesítése, a bejelentkezők ellátásának biztosítása 

megvalósult. Az Ercsi Telephelyen az ellátást igénybe vevők száma jelentősen nőtt. 

Logopédiai ellátásban a kötelező szűrések által érkező valamint az önként bejelentkező klienseket 

elláttuk, kizárólag a kevésbé súlyos tünetekkel, esztétikai beszédhibákkal rendelkező esetek kerültek 

várólistára. A helyi bölcsődében prevenciós szemléletű beszédindító foglalkozások valósultak meg, 

mely újdonság az idei tanévtől. 

Gyógytestnevelés szakfeladaton nagy segítség volt egy új, nyugdíjas óraadó kolléga bekapcsolódása. 

Az álláshely betöltésével mindenképpen csökkenne az ellátatlanul maradt gyermekek, tanulók száma. 

A 2020.03.16-án bevezetett veszélyhelyzeti szükségállapot kihirdetését követően a digitális ellátásra 

való átállás hatalmas kihívás elé állította mind a kollégákat, mind az ellátottakat. Az ellátás az igényeket 

figyelembe véve zavartalanul folytatódott. A szülői visszajelzések nem történtek meg maradéktalanul, 

ez megnehezítette a kapcsolattartást. 

 

18.  A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése  

A személyi naplókat, leltárt és a tantárgyfelosztást érintő hiányoságok pótlása, kiegészítése, javítása 

megtörtént. 

 

V. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 

 

A járás több településén megvalósuló korai szűrések eredményeképpen ebben a beszámolási időszakban 

is látókörünkbe került valamennyi érintett kisgyermek, az egyéb területek szakembereivel (védőnők, 

egy-két gyermekorvos, szociális szférában dolgozók) szorosabb együttműködés valósult meg a kliensek 

érdekében. 

A tagintézményünkben megvalósult szakmai napok keretében megismerkedtünk az alternatív 

augmentatív kommunikációs eszköz használatával, indikációival, valamint csecsemők és kisgyermekek 

sürgősségi ellátásával kapcsolatban kaptunk tájékoztatót. Ezen kívül szakmai konzultáció valósult meg 

az ercsi szakrendelő gyermek fül-orr-gégész szakorvosával. 

 

VI. A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL  

 

A tagintézmény-vezetői tanács ebben a tanévben a munkaterv szerinti tervezett tanácskozásokat tartott, 

meghatározott témákban. 

 

Kelt.: Martonvásár, 2020. augusztus 31. 

 

          Szabó Antalné 

       aláírás  
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 
 

 

I. BEVEZETŐ ADATOK 

 

1. Tagintézmény neve: Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye 

2. A beszámoló készítője: Siteri Erika igazgató 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 
 

1. Intézményi névsor  

ssz. Név munkakör munkaközösség tanév közben 

érkezett/távozott 

érk./táv. 

időpontja 

1. Belegrainé Szüts 

Erika 

gyógypedagógus, 

igazgatóhelyettes 

nevelési tanácsadás, 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

- - 

2. Brumbauer Nóra gyógypedagógus nevelési tanácsadás, 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

- - 

3. Feketsné Siklósi 

Ilona 

gyógypedagógus nevelési tanácsadás, 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

- - 

4.  Hatalyák-Engl 

Csilla 

logopédus logopédiai mk. - - 

5. Izmindi Katalin gyógypedagógus nevelési tanácsadás, 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

- - 

6. Kalincsákné Kardos 

Bernadett 

logopédus logopédiai mk. - - 

7. Kovács Marianna gyógypedagógus nevelési tanácsadás, 

szakértői bizottsági 

tevékenység  

- - 

8. Lőrincz Péter gyógytestnevelő gyógytestnevelés - - 

9. dr. Madariné Molnár 

Tünde 

pszichológus nevelési tanácsadás, 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

távozott 

érkezett 

 

2020. 02. 28.  

2020.08.17. 

10. Molnár-Pitka 

Veronika 

gyógytestnevelő gyógytestnevelés - - 

11. Móra Katalin pszichológus nevelési tanácsadás, 

szakértői bizottsági 

tevékenység, iskola-

óvodapszichológiai 

koordináció 

távozott 2020.08.15. 

12. Oláh Tünde gyógypedagógus korai fejlesztés - - 

13. Pávitsné Vági Erika logopédus logopédiai mk. - - 

14. Pravetz Enikő konduktor korai fejlesztés távozott 2020.06.15. 
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15. Siteri Erika gyógypedagógus, 

igazgató 

 nevelési tanácsadás, 

szakértői bizottsági 

tevékenység, 

logopédiai mk. 

- - 

16. Steinherrné 

Géringer Ildikó 

gyógytestnevelő gyógytestnevelés érkezett 2019. 10. 15.  

17. Trenka Viktória logopédus logopédiai mk. távozott 2020. 01. 24.  

18. Tuba-Ligetvári 

Csilla 

logopédus logopédiai mk. - - 

19. Vagán Krisztina gyógytestnevelő gyógytestnevelés távozott 2020. 01. 27. 

20. Boncza Katalin gyógypedagógus korai fejlesztés érkezett 2020.08.17. 

21. Klocjkné Szijj Ildikó gyógypedagógus nevelési tanácsadás, 

szakértői bizottsági 

tevékenység, 

logopédiai ellátás 

érkezett 2020.08.17. 

22. Végh Szilvia logopédus, 

pszichológus 

nevelési tanácsadás, 

szakértői bizottsági 

tevékenység, 

logopédiai ellátás 

érkezett 2020.08.24. 

23. Zsolnai-Bakcsy 

Eszter 

logopédus - GYES  

24.. Keller Judit adminisztrátor   - - 

25. Ruff Gáborné adminisztrátor  - - 

26. Kuts Edit takarító  - - 

 

2.  Pedagógus munkakörben dolgozók  

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:  11 fő   

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:                          0 fő 

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:  7 fő   

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:  0 fő   

e. Tartósan távol:      1 fő   

f. Óraadók:       14 fő   

g. Tanév közben érkezett:     2 fő  részmunkaidős   

        3 fő teljes munkaidős 

h. Tanév közben távozott:     2 fő  teljes állású, 1 fő részmunkaidős 

  

3.  Nem pedagógus munkakörben dolgozók 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:  2 fő   

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:  0 fő   

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:  1 fő   

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:  0 fő   

e. Tartósan távol:      0 fő   
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4. Pedagógus szakvizsga 

a. Szakvizsgázott pedagógusok száma:                                        9 fő 

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:   2 fő   

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:    6 fő   

d. Beszámolási időszakban alapképzésben oklevelet szerzett: 0 fő       

e. Beszámolási időszakban mesterképzésben oklevelet szerzett: 0 fő        

f. Beszámolási időszakban szakvizsgát szerzett:  0 fő   

g. Beszámolási időszakban szakirányú továbbképzésben újabb oklevelet szerzett:0 fő    

 

III. INFRASTRUKTÚRA 
 

1. Ügyviteli telephely/ Tagintézményi telephely címe címe: 8060 Mór, Kossuth u. 1. 

a. Az ingatlan állapota: 

A tanév során az ingatlan állapotában változás, felújítás, javítás nem történt. A tagintézmény épülete 

bontásra vár. A tagintézmény telephelye a folyamatosan bővülő személyi feltételeknek nem megfelelő; 

szűkös, zsúfolt. A tanári szobában a 19 pedagógus számára 3 íróasztal áll rendelkezésre 

számítógépekkel, ezek használata naponta folyamatos, az INYR adatközlés, valamint az elektronikus 

forgalmi napló használata, illetve a rendszeres szakvélemény-készítés miatt. Jelenlegi 

munkakörülményeink mielőbbi változást, bővítést igényelnek a megfelelő feladatellátás érdekében.  

Minden kolléga rendelkezik számítógéppel; a helyhiány, a szűkösség az, ami a feladatellátást, valamint 

az adminisztráció pontos elvégzését akadályozza. Az épület másik végében elhelyezkedő tornaszobát 

csak ideiglenes használatra kaptuk kölcsön a gyógytestnevelés és a korai fejlesztés feladatellátásra, 

rendszeresen a szomszédságban lévő általános iskola használja iskolai testnevelési órák és egyéb 

sportprogramok, tánc-és drámafoglalkozások megtartása céljából, iskolai órarend és beosztás alapján. 

Mi csak a fennmaradó, üres idősávokkal tudunk gazdálkodni. 

 

Helyiségek száma:      7 db     

Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:    0 db    

 terápiás, tanácsadó szoba:    0 db    

 vizsgálatra és terápiára is használt szoba:  3 db    

 (tornaszoba:      1 db)     

 várószoba:      1 db    

 tanári:       1 db    

 mosdó, WC:      1 db    

 raktár, irattár:       0 db    

 iroda:       1 db 

 

b. Tárgyi felszereltség  

Általános tárgyi felszereltségünk megfelelő; játéktároló polcokra, irattári szekrényekre, tanári 

íróasztalokra, székekre lenne szükségünk.. 
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A korai intervencióhoz szükséges alapfelszereltséggel nem rendelkezünk (babaszőnyeg, pelenkázó, 

bébi-fejlesztőjátékok). 

A gyógytestnevelés feladatellátása során használatos mozgásfejlesztő eszköztár fejlesztést, bővítést 

igényel, mivel ezeket az eszközöket minden gyógytestnevelő kolléga a feladatellátási helyszínre 

folyamatosan szállítja magával - egy időben többen is végeznek gyógytestnevelési feladatellátást a járás 

különböző intézményeiben, ezért az eszköztár nem áll rendelkezésre a megfelelő feladatellátáshoz 

szükséges mennyiségben. Ugyanez a logopédiai ellátásra is érvényes. 

 

c. Funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés: 

Az állapotfelmérésekhez, valamint a terápiás ellátáshoz szükséges eszközeink a feladatellátáshoz 

megfelelő minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésre, használatuk minden kolléga számára 

biztosított. 

 

IV. SZAKMAI MUNKA 

 

1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

a. Ellátási létszám:     5 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:  4 fő 

c. Járási szakértői bizottság által kiadott, korai fejlesztésre jogosító szakértői vélemények száma: 

nincsen 

d. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése:  

A korai fejlesztés esetében az ellátás és a kliensek vizsgálata, felvétele a beérkezett igényektől függően 

folyamatos. Szerencsére azt mondhatjuk, hogy nincsen olyan gyermek, aki várólistára került volna, 

mindenkit be tudtunk venni az ellátásba. Február 18-án rendeztük meg farsangi, beszédindító 

játszóházunkat nagy sikerrel, ahol a képességfejlesztő játékokon kívül a gyermekeket kis nassolnivaló 

várta, a szülőknek pedig a program végén kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőségük. Az ellátás március 

16-a után sem állt le, az ellátási létszám nem csökkent. Videochaten, online kommunikáltunk, illetve 

tartottuk az órákat a szülőkkel, igyekeztünk a felmerülő kérdéseket a jelenleg rendelkezésünkre álló 

lehetőségeknek megfelelően, hasonló szakmai színvonalon megválaszolni, ahogy eddig. 

 

2.  A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám:     342 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:  8 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A 2019/2020-as tanévben öt fő teljes állású gyógypedagógus, egy fő főállású pszichológus, egy fő 

részmunkaidős gyógypedagógus, valamint egy fő részmunkaidős pszichológus vett részt a szakértői 

bizottsági tevékenységben. 2019 szeptemberétől 2020 március 10-ig 215 gyermeket vizsgált meg 

bizottságunk, melyből 10 gyermeket küldtünk további vizsgálatra SNI gyanú felmerülése miatt. Iskolába 

lépéshez szükséges állapotfelmérésen 123 fő óvodás teljesítményéről készült szakértői vélemény. Ebből 

39 gyermeknek javasoltunk iskolakezdést, 81 gyermeknek további óvodai nevelést és 3 főt küldtünk a 

Megyei Szakértői Bizottsághoz, a sajátos nevelési igény megállapítása, vagy kizárása céljából. 

A sajátos célok, feladatok, melyekkel kiemelten foglalkoztunk a tanév során, a következők voltak:  
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 A 2020 januárjában elfogadásra kerülő protokoll alkalmazása, tanév végén felülvizsgálata, szükség 

esetén módosítása. 

 Partnerközpontúság, ügyfélközpontúság fejlesztése, kommunikációs eljárásrend készítése, a 

munkacsoport tagja: Izmindi Katalin 

 Eredményesség, hatékonyság mutatóinak meghatározása a szakértői tevékenységre vonatkozóan, a 

munkacsoport tagja: Siteri Erika 

 A szakszolgálat egyéb szakmai munkaközösségeivel való együttműködés lehetőségeinek 

feltérképezése, a megyei szakértői bizottsággal megkezdett közös szakmai munka, együttműködés 

folytatása. Felajánlott hospitálási lehetőség kihasználása a megyei szb-nél 2 kolléga részvételével 

(Brumbauer Nóra, Feketsné Siklósi Ilona). 

 A BTMN szempontsor és egységes vizsgáló-eljárásrendek kidolgozására vonatkozóan megkezdett 

munka folytatása. A munkacsoport tagja Feketsné Siklósi Ilona. 

 

Január 20-21-én és február 24-én tagintézményünkből 5 kolléga vett részt a Felkészítés az integratív 

szemléletű iskolába lépési vizsgálatok elvégzésére című képzésen (az új iskolakészültségi 

vizsgálóeljárásra felkészítő tanfolyamon). A képzést Szvatkó Anna és Siteri Erika tartották 

Balatonszárszón. A kurzus első részében a 6 éves korosztály számára készült eljárást ismerték meg a 

kollégák "Jó szelet!", majd a 7 éves korosztály számára készült eljárást, "Vár az iskolavár" címmel. A 

tanfolyam írásbeli dolgozattal zárul, valamint a vizsgálatok eredményeit, a statisztikai adatokat 

felhasználják a megfelelő országos standardizálás érdekében.  

Tagintézményünkben rendszeresen tartunk esetmegbeszélő teameket, melyek segítik a közös, hatékony, 

szakszerű munkát. 

A koronavírus okozta járvány, illetve a  kihirdetett veszélyhelyzet következtében a személyes kontaktus 

tilalma miatt törölt állapotfelmérések, illetve felülvizsgálatok száma 72 fő volt. A szakértői vélemények 

előkészítése folyamatosan történt. Ezen kívül 58 fő várt felülvizsgálatra, a tilalom feloldását követően 

elkezdődött a szakmai munka és nyár végére ez a szám jelentősen csökkent, mindössze 3 fő nem jelent 

meg az előzetesen megbeszélt időpontban. 

3.  A nevelési tanácsadás 

a. Ellátási létszám    512 fő 

b. Ebből 3 éves kor alatti ellátottak száma 12 fő 

c. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma: 5 fő főállású gyógypedagógus, 1 főállású konduktor, 1 

főállású pszichológus, 1 részmunkaidős gyógypedagógus, 1 részmunkaidős pszichológus /2020. 

február végéig/, 2 óraadó kolléga (8 illetve 5 órában) 

d. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A korábbi tanévhez hasonlóan csoportos és egyéni terápiás ellátás valósult meg a tagintézményben, 

illetve a gyermekeket/tanulókat ellátó nevelési-oktatási intézményben a következő területeken: 

 óvodás korúak számára biztosított részképesség-fejlesztés a tagintézményben, illetve az óvodában  

 óvodás korúak számára mozgásfejlesztő foglalkozásokat valósítottunk meg a gyermekek 

intézményében 

 iskolás korúak számára tanulástréning, részképességfejlesztés biztosítása a tagintézményben, 

illetve oktatási intézményükben  

 óvodás és iskolás korúak számára egyéni pszichoterápiás konzultáció megvalósítása 

 iskolás korúak számára kiscsoportos foglalkozás megszervezése a tagintézményben, illetve a 

gyermekek iskolájában 

 szülők részére biztosított pszichológiai tanácsadás, konzultáció  



66 
 

 serdülők számára egyéni konzultáció 

 pedagógusok számára egyéni konzultáció 

 integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció regulációs nehézségek, problémák esetén 

 megkésett beszédfejlődésű gyermekek szülei számára biztosított beszédfejlesztéssel kapcsolatos 

nevelési tanácsadás 

 játszóház megszervezése 3 éves korig 

 szociális szorongást csökkentő csoportos tréning 

A tanév során hospitálásra, óralátogatásra, partnerintézmények közötti esetmegbeszélésre is sor került 

az ellátott gyermekek érdekében. 

Ebben a tanévben rendszeresen részt vettünk a móri Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmaközi 

megbeszélésein is. 

A karácsonyi munkaközösségi értekezlet során lehetőségünk volt az állatasszisztált terápiák 

megismerésére. Az ezt követő munkaközösségi értekezleteken a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva 

online formában tartottuk/tartjuk a kapcsolatot. Ez kihívás volt mindenki számára, de úgy tűnik, jól 

vettük az akadályokat! 

A pedagógiai megfigyelésnek mind az óvodai, mind az iskolai pedagógusok örülnek, szívesen veszik 

jelenlétünket, várják, elfogadják a tanácsokat, a segítséget. A pedagógiai megfigyelésre azért van 

szükség, hogy a gyermeket abban a helyzetben is megfigyelhetjük, ahol a probléma konkrétan 

jelentkezik.  

A szakértői tevékenységhez kapcsolódó nevelési tanácsadás során a szülőkkel való beszélgetés, 

anamnézisfelvétel, szakértői vélemény megbeszélése, fejlesztő foglalkozás javaslata, tanácsadás történt. 

Ezt a szülők szívesen fogadták és lehetőségük nyílt a felmerülő problémák megvitatására, megoldási 

lehetőségek keresésére. Mindezt nyugodt környezetben, kétszemélyes szituációban tehették meg, hiszen 

nem könnyű szembesülni azzal, hogy a gyermeküknek van „valami baja”. 

A nevelési tanácsadás során magatartási, beilleszkedési problémákkal, érzelem- és 

viselkedésszabályozási nehézséggel jelentkeztek a szülők. 

Jellemző, hogy egyre több szülő keresi fel önként az intézményt, segítséget, támogatást kérve. A 

magatartási, viselkedési problémák elsősorban öntörvényűségben, alkalmazkodási nehézségben, 

valamint agresszív viselkedésben nyilvánultak meg, ennek kezeléséhez kértek a szülők tanácsot. A 3 év 

alatti korosztály nehézségei főként táplálkozással és altatással, elalvással, valamint 

megnyugtathatósággal voltak kapcsolatosak. A 4 év alatti korosztályt sikeresen tudtuk fogadni szülő-

csecsemő/kisgyermek konzultáció keretében, ellátásuk eredményesnek bizonyult. 

Nevelési tanácsadás keretében pszichológusunknak számos, sokszínű feladatvégzésre van lehetősége:  

 szociális szorongást csökkentő csoportos tréninget tart 6-10 éves gyermekek számára 2-5 fős 

csoportokban. A tréning során a gyermekek megtanulhatják csökkenteni a mások előtti 

megnyilvánulásaik során átélt félelmeket, negatív érzelmeket, emellett a társas készségeiket is 

fejleszthetik, közösségbe való beilleszkedésükben is sikereket érhetnek el 

 óvodás korú gyermekek számára szeparációs szorongásuk, közösségbe való beilleszkedési 

nehézségeik, pszichés állapotuk által kialakult szomatikus panaszaik (például fiziológiai ok nélküli 

hasfájás, hányinger) agressziókezelésük, testvérféltékenységük és családi konfliktusaik kezelésében 

nyújt segítséget  

 szülői konzultáció során lehetősége nyílik a családdinamika feltárására, a családot ért krízisek, 

problémák jobb megértésére, konfliktuskezelési stratégiáik feltárására, a szülők, illetve a 

gyermek(ek) közötti kapcsolat megismerésére  

 serdülőkorúakkal zajló konzultációs órák keretében segítséget nyújt a fiatalnak önismeretének 

elmélyítésében, az őt ért normatív és akcidentális krízisek megismerésében és feldolgozásában, 

családi és szociális kapcsolataik megértésében.  
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A nevelési tanácsadás sajátossága továbbá, hogy több alkalommal is biztosítottunk konzultációs 

lehetőséget pedagógusok és szülők számára, különböző tanulási nehézségek kezelése céljából. Az 

esetmegbeszélések során a lehetőségekre és az erősségekre fókuszálva együtt kerestük meg a sikeres 

megoldást. A pedagógusok és a szülők ezt az együttműködést egyre inkább igénylik, szükségét érzik az 

együttgondolkodásnak, a többszempontú lehetséges megoldások mérlegelésének. 

Ha ki kellene emelni az év jelmondatait, azok a következők lennének: önkéntesség, bizalommal teli 

légkör, hatékony együttműködés, partneri viszony, szülői kompetencia támogatása. 

Idén januárban pályáztunk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címre, melyet sikeresen el is nyertünk 

3 évre a Gólyafészek Mentorhálózat kiépítése elnevezésű jó gyakorlatunk alapján. Ez egy kamaszkortól 

kezdődő és önhibájukon kívül krízishelyzetbe kerülő fiatal családokat is támogatni kész, elsősorban a 

szülői hivatásra felkészítő prevenciós program, melyet megyei szinten elérhetővé szeretnénk tenni, a jó 

gyakorlat és a megelőző szemlélet erősítésével, terjesztésével. 

 

4.  A logopédiai ellátás 

a. Ellátási létszám      576 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   6 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A 2019/20-as tanévben 1 főállású, 3 félállású kolléga és 2 óraadó (3, illetve 2 órában), valamint az 

igazgató vett részt a logopédiai ellátásban. Ezenkívül a főállású kolléga 6 többletórát vállalt, illetve a 

félállású kollégák is vállaltak többletórát (6, illetve 2), az igazgatóval (2) együtt.  

Várólistán van 44 fő, amelyből minden gyermeknek enyhe fokú beszéd és/vagy nyelvi problémája van. 

A legtöbb esetben interdentális artikuláció jellemzi ezeket a gyermekeket, vagy kisebb fokú nyelvi 

elmaradásuk van.  

A tanév elején folytattuk a májusban megkezdett szűréseket. Az 5 éves gyermekek szűrését a SZÓL-e? 

szűrőeljárással, a 3 éves gyermekek szűrését pedig a KOFA III. szülői kérdőívvel végeztük. Miután a 

szűrésekkel, esetleges vizsgálatokkal elkészültünk, fogadóórákat, vagy szülői értekezleteket tartottunk 

az érintettek szüleinek. Ezután indult a terápiás munka, októbertől.  

A tanév további feladata volt még az elkészült Logopédiai protokoll felülvizsgálata, ezt közösen 

végeztük a többi kollégával.  

A tavalyi tanévben 3 főállású logopédus mellett dolgozott még 2 félállású, illetve egy-egy óraadó. 

Azonban a 3 főállású kollégából 1 a nyár folyamán félállású lett. Nagy nehézséget okozott az ellátásban 

a másik főállású kolléganő távozása novemberben, aki ekkor tartós betegsége miatt táppénzre 

kényszerült, majd január végén családi okok miatt távozott az intézményünkből. Így újra kellett tervezni 

az általa ellátott gyermekek terápiás foglalkozásait. Igaz, hogy csak heti 1 órában, de kliensei közül 

mindenkit sikerült azóta ellátnunk. 

Tagintézményi jó gyakorlat, hogy a 2-2 és fél éves nem vagy alig beszélő gyerekeket, akik 

beszédfejlesztő tanácsért jönnek, az állapotmegismerés után “becsatornázzuk” egy heti rendszerességgel 

működő, kifejezetten erre a célra létrehozott beszédfejlesztő játszóházba, amit egy logopédus és egy 

szurdopedagógus vezet. Természetesen nem kötelező, de megajánljuk a szülőknek. Sok hallási és 

beszédfejlesztési játékkal, szülőkkel, gyerekekkel közösen megtartott egy-másfél órás rendezvény – 

akik rendszeresen járnak, barátságokat is kötnek, meg a szülők is egymásra találnak – és mindig van 

szaksegítség aktuálisan felmerülő problémák esetén. Ez egy specialitás nálunk, prevenciós céllal indult, 

hogy mire a gyermekek 3 évesek lesznek és elérik az óvodakötelezettség idejét, már megalapozzuk a 

beszédfejlesztést, illetve akár már el is hagyhatjuk a konkrét, beszédre irányuló fejlesztési célokat, 

hiszen elkezdődött és a megfelelő mederben halad a beszéd fejlődése. Sok esetben a szülőket támogatjuk, 



68 
 

kompetenciájukat erősítjük ezáltal, a családközpontú korai intervenciós szemléletet megtartva annak 

érdekében, hogy a szülők átéljék és megtapasztalják: gyermekük fejlődésének ugyanolyan hajtóerői ők, 

mint a szakember, és megfelelő útmutatással, egyszerű technikákkal a gyermekek a szülők 

közreműködésével is remekül fejlődhetnek. 

Ezután a munka rendben folyt a koronavírus megjelenéséig. Ekkor át kellett szerveznünk a terápiákat; 

online, digitális ellátásra váltottuk.  

A szülői elérhetőségek beszerzése az adminisztrátorok segítségével történt. Utána az 

intézményvezetőkkel felvettük a kapcsolatot, ezt már mindenki egyénileg intézte.  

Változatos az ellátás, kollégáktól függő: 

 messengeres kapcsolattartás, 

 googlegroupsos csoportos feladatadás, 

 emailes feladatküldés, 

 postán, vagy személyesen, szociális segítő által az ebéddel kiküldés.  

A visszajelzések is egyéntől függenek; van, akinek sok szülő jelez, de van olyan kolléga is, akinek nem 

sokan jeleznek vissza. Skype-os kapcsolattartás nem nagyon valósul meg, csak abban az esetben, ha 

szülő külön kéri ezt.  

Rengeteg hátrányt és akadályt okoz ez az újonnan kialakult helyzet, azonban minden kolléga a saját 

lehetőségeihez mérten a maximumot hozza ki belőle.  

Logopédiai munkaközösségi értekezleten vettünk részt Skype-konzultáció keretében, áprilisban, ahol 

minden tagintézményből a koordinátorok számoltak be az online ellátásról. Júniusig az volt a feladatunk, 

hogy a Logopédiai protokoll ránk szabott fejezeteit felülvizsgáljuk, és javaslatokat tegyünk az esetleges 

módosításokra. A szűrések megoldása online felületen keresztül nem megoldható, ezért a májusi 

szűréseket szeptemberre halasztottuk, hogy személyesen tudjuk szűrni/vizsgálni a gyerekeket.  

 

5.  A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám:      0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   0 fő 

 

6.  A konduktív pedagógiai ellátás 

a. Ellátási létszám      3 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   1 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A szakfeladaton ebben a tanévben két fő óvodás és egy fő iskolás klienssel foglalkoztunk. Kettőjüknél 

egyéni tanrendet készítettünk és az alapján történt az ellátás, személyre szabott célokkal és feladatokkal, 

egy főt pedig csoportos formában foglalkoztattunk. Az egyéni bánásmódnak, a kiscsoportos létszámnak, 

a differenciálásnak és rendszeres óratartásnak köszönhetően mindhárom gyermek esetében fejlődést 

tapasztaltunk. Március 16-a után a szülők minden esetben kérték az ellátás folytatását, online keretek 

között. 

 

7.  A gyógytestnevelés 

a. Ellátási létszám:      635 fő 
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b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   3 fő; 3 majd 2 főállású, 1 félállású, 6 

óraadó az alábbiak szerint: 

 

Hahnné Kurkó Gyöngyike  10 Meseház Óvoda,  

főállású óvónő 

Koczó Magdolna  6 RMÁI Károlyi József Általános Tagiskolája 

főállású testnevelőtanár 

Láposi Béla 12 Mór, uszodai órák 

Mihucza Tibor  10 Bakonycsernyei Általános Iskola, 

főállású testnevelő tanár 

Sallay Orsolya 7 RMÁI Kazinczi F. Tagiskolája 

Móri tornatermi órák 

Skodáné Kohán Csilla  14 Bodajk Általános Iskola 

Mór Uszodai órák 

 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 bázisintézményi programok megvalósítása (bemutató órák, előadások, műhelymunka) 

 gyógytestnevelési konferencián való részvétel 

 továbbképzésen való részvétel 

 gyógytestnevelési protokoll elkészítésében való aktív részvétel 

 gyógytestnevelési tanmenet elkészítésében történő aktív részvétel 

 pedagógus szakvizsga megszerzése céljából továbbtanulás 

digitális oktatás a gyógytestnevelésben (minden kolléga aktív közreműködésével és összedolgozással)  

 

Célunk, hogy a törvény által előírt heti két óra gyógytestnevelés minden intézménynél/ csoportnál 

megvalósuljon, s e mellé heti egy óra uszodai foglalkozás is. Bíztatjuk a szülőket és a gyerekeket ennek 

a lehetőségnek a kihasználása érdekében. A minimum heti két órai gyógytestnevelés foglalkozásokkal 

már hatékonyabban lehet eredményeket elérni. Célunk, hogy a jövőben homogén diagnózis-csoportokat 

hozzunk létre, ez még tovább fokozná a gyógytestnevelés foglalkozások hatékonyságát.  

 

8.  Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

a. Ellátási létszám:     6+3 fő (6 tanuló, 2 pedagógus, 1 fő óvoda-

iskolapszichológus) 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:  1 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az egyik tevékenység a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális Szakiskola 9. osztályában történt, 

6 fő részére. Ez az intervenció az iskola kérésére, az osztályfőnöknő személyes jelenlétével és 

bevonásával zajló agressziókezelés és asszertív kommunikáció elsajátítását célzó tréning volt, mely 4 

alkalommal valósult meg, sajnos a járványhelyzet miatt megszakadt. Ennek célja, hogy az osztálytársak 

közötti fizikai és verbális bántalmazás csökkenjen, a közösségi légkör pozitív irányú változást vegyen; 

tudatosabban, empatikusabban kommunikáljanak egymás között és pedagógusaikkal a diákok.  
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A másik tevékenység a Napsugár Óvoda pszichológusának és intézményvezetőjének bevonásával 

történt, beiskolázási javaslattétellel kapcsolatban. A megbeszélés 1 alkalommal az óvodában, illetve 1 

alkalommal telefonon az óvodapszichológussal zajlott.  

 

9.  A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

a. Ellátási létszám      164 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   1 fő óraadó tehetséggondozó 

koordinátor, heti 11 órában foglalkoztatva 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A FMPSZ Móri Tagintézményében az idei tanévtől kezdődhetett el a tehetségkoordinálás, 

tehetséggondozás, 2019. október 15-től, az óraadói szerződés megkötésének kezdődátumától, az alábbi 

menetrend szerint: 

Elsőként együttműködési megállapodások megkötésére került sor a móri járásban (32 intézménnyel 

kötöttünk együttműködési megállapodást: 16 iskola, 16 óvoda). 

Az együttműködési megállapodások megkötése után az intézményeket tájékoztattuk az aktuális 

pályázatokról, rendezvényekről folyamatosan. 

Google kérdőíveket készítettünk és juttattunk el az intézményeken keresztül a szülőkhöz (még mindig 

folyamatban van a feldolgozásuk, értékelésük). 

Szülői visszajelzéseket kaptunk 164 fő esetében, akik gyermeküket tehetségesnek tartják és igénylik a 

tehetségazonosítás feladatellátását a továbbiakban is. 

A tehetség felismerésével, azonosításával kapcsolatosan szülők számára tájékoztatót szerveztünk a 

visszajelzéseket követően 2020. 03. 02-án a tagintézményben. 

Többszöri pedagógiai megfigyelés, szülői konzultáció, illetve az intézményben tanító pedagógusokkal 

való megbeszélés történt 1 gyermek esetében az intézményében (illetve a szülői konzultációra a 

tagintézményben volt lehetőség), akinek a tehetségazonosító vizsgálatára sor került a korábbiakban a 

Székesfehérvári Tagintézményben.  

Különböző rendezvényeken vettünk részt: 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola esetében egy alkalommal (szülői tájékoztató 2019. 10. 17-én.  

Tehetség-konferencián, Székesfehérváron, 2019. 11. 11-én. 

Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola (Bodajk) félévi felvételi tájékoztatóján 2020. 01. 14-én. 

Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája Tehetségpont-bemutatóján 2020. 02. 27-én. 

A koronavírus-járványra való tekintettel munkaközösségi értekezleten vettünk részt heti 

rendszerességgel, ahol sikerült megvalósítani a folyamatos kapcsolattartást, információcserét.  

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kihirdetését követően a tehetség-tájékoztató anyagát 

videófelvételen elkészítettük, majd az érdeklődő szülők számára továbbítottuk. A tájékoztató kiküldése 

38 gyerek szüleinek történt meg e-mailen keresztül. A nyár folyamán sajnos az ellátást szüneteltetnünk 

kellett, hiszen az óraadó kolléga szerződése lejárt. 

 

10.  Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 
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1. KO  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

2. NT  20 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 11 fő 

3. LO  44 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 32 fő  

12 fő ellátása a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet kihirdetése után szűnt meg, mert az óraadó 

kolléga nem tudta tovább vállani az online, digitális feladatellátást. 

4. PV   0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

5. KON  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

6. GYT 47 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 47 fő 

7. IOP  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

8. TEH 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

 

11.  A nyári időszak ellátásainak elemzése humánerrőforrás és szakfeladat szerint  

Történt-e igényfelmérés a nyári ellátásra vonatkozóan?   igen nem 

Megvalósult-e a nyári ellátás 2020. 07.01. és 2020. 08. 24. között? igen nem 

Szakértői bizottsági tevékenység: 127 fő / 7 fő pedagógus bevonásával 

Logopédia ellátás: 1 fő / 4 fő logopédus bevonásával 

Nevelési tanácsadás: 96 fő / 7 fő pedagógus bevonásával 

Amennyiben nem valósult meg, kérjük, indokolja!  

Amennyiben igen, mely szakfeladatokat érintette, hány főt láttak el és milyen módon? Hány pedagógus 

vett részt az ellátásban? 

 

12.  A beszámolási időszakban önértékelésben vett részt  

ssz. Név Munkakör 

1.  Hatalyák-Engl Csilla Logopédus 

2. Pravetz Enikő Konduktor 

 

13.  A beszámolási időszakban tanfelügyeleti ellenőrzésben vett részt – 

Intézményi tanfelügyelet: 

A tagintézményben az intézményi tanfelügyelet 2019. 12. 06-án az előírásnak megfelelően megtörtént, 

az Oktatási Hivatal elektronikus felületén az erről készült jegyzőkönyv aznap, valamint a nevelőtestület 

által előzetesen elfogadott intézményi intézkedési terv 2020. 02. 04-én rögzítésre került. 

14.  A beszámolási időszakban minősítési eljárásban vett részt  

ssz. Név Eljárás eredmény 

1. Hatalyák-Engl Csilla Pedagógus II. minősítési eljárás elhalasztva 

2.  Pravetz Enikő Pedagógus I. minősítő vizsga elhalasztva 

 

15.  Vezetői szempontból elemezze az intézménye humánerrőforrásait!  

A tagintézmény ellátotti létszáma a humánerőforrás lehetőségeihez képest igen nagy, az óraadók száma 

magas. A tagintézmény humánerőforrása a feladatellátáshoz éppen elégséges, mivel tanév közben egy 
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logopédus, egy gyógytestnevelő és egy félállású pszichológus kolléga távozott az intézményből – 

költözés, egészségügyi, valamint családi okok miatt. A klienscentrikus szolgáltatás biztosításához 

további főállású gyógytestnevelő, logopédus és pszichológus kolléga szakmai munkába történő 

bevonása szükséges. Amíg ez nem megoldható, óraadó kollégák közreműködésével tudjuk részben 

biztosítani a feladatellátást. A szakvizsgázott pedagógusok aránya szerencsére folyamatosan növekszik, 

jelenleg a két pályakezdő, 2 gyógypedagógus, illetve három félállású kolléga nem rendelkezik 

szakvizsgával. 

 

16. Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület megvalósulásának 

értékelése 

A tagintézményi munka tervezése átgondolt, a feladatellátás kiegyensúlyozott. A megnövekedett 

iskolába lépés előtti állapotfelmérések száma aránytalanul nagy terhet rótt a tagintézmény szakértői 

bizottságára, melyet úgy tudtunk ellensúlyozni, hogy célzottan egy hónappal korábban kezdtük el az 

állapotmegismerési folyamatot (2019 novemberében a szokásos következő év januárja helyett). Így a 

beiratkozás időpontjára minden kliens megkaphatta az előzetes véleményt, valamint a szakértői 

javaslatot az iskolakezdés időpontjára és a szükséges fejlesztésre vonatkozóan. 

A bázisintézményi munkatervnek megfelelően a gyógytestnevelésre járó gyermekek számára szervezett 

úszásfoglalkozás kiemelten jó gyakorlatnak minősül; ehhez kapcsolódik a megyében egyedülálló úszás-

foglalkozásokkal kapcsolatos programok megszervezése, lebonyolítása, mely nem csupán a 

gyermekeket, családjaikat, hanem a szakszolgálat munkatársait és a város intézményeinek testnevelő 

tanárait is egy nagy, eleven csapattá kovácsolta össze, a több éves hagyományra alapozva. Így tartottunk 

az idei tanévben műhelyfoglalkozást, egészségnapot, nyílt úszásfoglalkozást, melyen a résztvevők 

száma folyamatosan emelkedett ugyan, de a részvételi aránnyal nem voltunk teljes mértékben 

elégedettek – ezen a területen még dolgoznunk kell; úgy tapasztaljuk, szélesebb körű 

információterjesztésre, a tevékenységünk intenzívebb népszerűsítésére lenne szükség. 

A tagintézményben megvalósult integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció követendő 

szakszolgálati példává vált; ezt igazolja, hogy egyre több szülő jelentkezik önként, és kéri mielőbbi 

támogatásunkat, segítségünket a korai időszak érzelmi-indulati válságainak kezelése során tapasztalt 

nehézségek leküzdése érdekében. 

 

17.  A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának értékelése  

Megvalósult az ellátást igénylő partnerek azonosítása, lehetőség szerint minden ellátási igény kielégítése 

a jogszabálynak megfelelő keretek között. A diagnosztikus és a terápiás munka minél korábbi 

életszakaszban történő elkezdése folyamatos.  

Az integrált szülő/csecsemő kisgyermek konzultáció szakszolgálati gyakorlati alkalmazási területen 

történő legitimizációja, illetve megfelelően képzett szakember közreműködésével az ellátás meglévő 

tanácsadói rendszerbe történő beépítése elkezdődött. Megtörtént a különböző szakmai rendezvényeken, 

konferenciákon való részvétel biztosítása az érdeklődő kollégák számára.  

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye elismerő címre az idei tanévben két jó gyakorlattal is pályázott 

tagintézményünk, sikeresen: a már jól működő, a gyógytestnevelés feladatellátásának keretében 

megvalósított uszodai mozgásfoglalkozások továbbfejlesztése, népszerűsítése, valamint a preventív 

szemléletű Gólyafészek Mentorhálózat kiépítésének elkezdése programokkal.  
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Több pályázati projekt megvalósításában is közreműködtek munkatársaink, magas szakmai színvonalat 

képviselve – protokoll elkészítésében, lektorálásban, szakmai támogató anyagok írásában, 

szerkesztésében, a veszélyhelyzetben jelentkező igények alapján online mentális támogatást is nyújtva.  

 

18.  A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése  

A belső ellenőrzés eredményeképpen a személyi napló jelzéseit próbáljuk a különböző 

feladatellátásoknak megfelelően, különböző végzettségekkel, szakképzettségekkel célzottan 

egységesíteni. A leltárívek és a várólista jól kezelhető, egyértelmű. A forgalmi adatok begyűjtése havi 

szinten történik, az INYR-adatrögzítés rendszeres. 

 

V. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 

 

Különböző úszással kapcsolatos programok tartása a gyógytestnevelésre járó gyermekek számára 

(bázisintézményi jó gyakorlat). 

Információs napok tartása a 3 éves gyermekek nyelv- és beszédfejlettségének felmérése tárgyában járási 

óvodákban. 

Iskolakészültséggel kapcsolatos tájékoztató előadások tartása óvodákban. 

Járási óvodavezetői tájékoztató fórum tartása a tankötelezettséggel kapcsolatosan. 

Integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció biztosítása a tagintézményben. 

Beszédfejlesztő játszóház keretében rendszeres beszédindító foglalkozások megszervezése 3 év alatti 

gyermekek számára, szülői részvétel biztosításával. 

Kislétszámú csoportos szorongástréning szervezése különböző korcsoportok számára. 

Felkérésre különböző konferenciákon a tagintézmény jó gyakorlatainak prezentálása. 

Tagintézményi éves nyilvántartásunk alapján forgalmi adatbázisunkban 2243 főt tartunk nyilván. 

 

VI. A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

  

A tagintézményvezetői tanács rendszeresen konzultál a havonta megtartandó tagintézményi értekezletek 

megtartása előtt, valamint az ütemezett feladatok végrehajtását követően. Értékelést végez, és 

amennyiben szükséges, újratervezést javasol. Ötleteivel segíti a tagintézményvezető adminisztrációs és 

ellenőrző munkáját. 

 

Mór, 2020. augusztus 31. 

Siteri Erika  

  igazgató 
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 
 

 

I. BEVEZETŐ ADATOK 

 

1. Tagintézmény neve: Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye 

2. A beszámoló készítője: Takácsné Koncz Zsuzsanna 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 
 

1. Intézményi névsor (a 2020. augusztus 14-i állománynak megfelelően.  Minden pedagógust kérünk 

felvezetni, aki 2019.09.01 és 2020.08.31 között állományban volt/van, DE a 2020. augusztus 15-ével 

új dolgozóként felvetteket nem) 

ssz. név munkakör munkaközösség tanév közben 

érkezett/távozott 

érk./táv. 

időpontja 

 1. Bartha Éva pszichológus nevelési tanácsadás 

munkaközösség 

 távozott  2020. jan. 16. 

2. Csatáriné Somogyvári 

Erzsébet 

 gyógytestnevelő gyógytestnevelők 

munkaközössége 

 

    

3. Fekti Ildikó 

 

 gyógypedagógus korai fejlesztők 

munkaközössége/ 

nevelési tanácsadás 

munkaközösség 

    

4. Kondor-Turi Brigitta logopédus logopédiai 

munkaközösség 

érkezett 2020.03.01. 

5. Hortiné Sepsi Mónika  gyógypedagógus szakértői bizottsági 

munkaközösség 

    

6. Huszárné Karnis 

Eszter 

 

 

 gyógytestnevelő, 

tehetséggondozó 

koordinátor 

tehetséggondozók 

munkaközössége/ 

gyógytestnevelők 

munkaközössége 

 

    

7. Illés Györgyi Terézia  logopédus logopédiai 

munkaközösség 

    

8. Meizlné Szilvási Erika 

 

 pszichológus iskola- óvoda 

pszichológia 

munkaközössége/ 

nevelési tanácsadás 

munkaközösség 

    

9. Móricz Julianna  gyógypedagógus szakértői bizottsági 

munkaközösség  
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10. Molnárné Koncz Éva  logopédus, 

gyógypedagógus 

logopédiai 

munkaközösség 

    

11. Németh Anikó  gyógypedagógus szakértői bizottsági 

munkaközösség 

    

12. Orsós Dóra  logopédus logopédiai 

munkaközösség 

    

13. Sepsi-Fejes Tünde  konduktor korai fejlesztők 

munkaközössége 

    

14. Szabóné Bögyös 

Orsolya 

konduktor korai fejlesztők 

munkaközössége 

  

15. Takácsné Koncz 

Zsuzsanna 

gyógypedagógus szakértői bizottsági 

munkaközösség 

 

  

16. Vida Fanni 

 

gyógypedagógus nevelési tanácsadás 

munkaközösség/ 

korai fejlesztők 

munkaközössége 

    

 

Óraadók 

 

17. Barsi Ágnes gyógytestnevelő      

18. Kovács Gáborné gyógytestnevelő     online ellátást 

nem vállalta 

19. Kovács Györgyné gyógytestnevelő    

20. Böröcz Lászlóné konduktor   online ellátást 

nem vállalta 

21. Huszárné Lukács 

Mária 

gyógypedagógus, 

szurdo-

pedagógus 

   

22. Győriné Varga Edit gyógytestnevelő   online ellátást 

nem vállalta 

 

2.  Pedagógus munkakörben dolgozók (csak a tanév végi tényleges záró létszámot kell figyelembe 

venni az a- f. pontokban) 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:    14 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    2 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

e. Tartósan távol:        1 fő  

f. Óraadók:         6 fő  

g. Tanév közben érkezett:       1 fő  
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h. Tanév közben távozott:       1 fő  

 

3.  Nem pedagógus munkakörben dolgozók 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:     4 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    0 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

e. Tartósan távol:        0 fő  

 

4.  Pedagógus szakvizsga 

a. Szakvizsgázott pedagógusok száma:      10 fő  

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:     3 fő  

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:      2 fő  

d. Beszámolási időszakban alapképzésben oklevelet szerzett:   0 fő  

e. Beszámolási időszakban mesterképzésben oklevelet szerzett:   0 fő  

f. Beszámolási időszakban szakvizsgát szerzett:    1 fő  

g. Beszámolási időszakban szakirányú továbbképzésben  

újabb oklevelet szerzett:       0 fő  

 

III. INFRASTRUKTÚRA 
 

1. Ügyviteli telephely címe: 2020. 03. 02-ig 7000 Sárbogárd, József Attila u. 10. 

2020. 03. 02-tól 7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 175. vagy 194-196. Még nem tisztázott, várjuk a 

szerződést. 

a. Az ingatlan állapota (az előző tanévben megvalósult javítások, felújítások). Kérjük, néhány 

mondatban fejtse ki!   

 A József Attila úti épületben az egyik fejlesztő szobát tankerületi és szülői segítséggel felújítottuk 

(PVC-padló cseréje, újravakolás, festés).  

Február végén a mennyezet leomlott, az épület életveszélyessé vált, ki kellett költöznünk. Az épület 

felújításának szervezése a fenntartó irányítása mellett folyamatban van. 

Helyiségek száma:      29 db                  

Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:    2 db    

 terápiás, tanácsadó szoba:    0 db    

 vizsgálatra és terápiára is használt szoba:  8 db    

 tornaszoba:      2 db    

 várószoba:      1 db    

 tanári:       3 db    

 mosdó, WC:      6 db    

 raktár, irattár:       4 db    

 iroda:       1 db 

 

b. Tárgyi felszereltség (kérjük néhány mondatban fejtse ki!) 
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Az irodai székek cserére szorulnak, valamint az irattárba polcrendszer kiépítése szükséges lenne. A 

fejlesztőeszközök tárolására szükséges a tornaszobákban beépített szekrények telepítése. Igazgatói iroda 

kiépítésére is szükség van.  

c. Funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés (kérjük néhány mondatban fejtse ki!) 

Az intézmény fejlesztő, terápiás eszközökkel jól felszerelt, a szükséges eszközök beszerzése folyamatos. 

Pályázatok útján frissítettük a készletünket. A pszichológiai, logopédiai vizsgálathoz és terápiához 

szükséges eszközök hiányosak, beszerzésük pályázati úton folyamatban van. 

2. Tagintézmény címe 2020. 03. 02-től: 7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 175. vagy 194-196 

a. Az ingatlan állapota (az előző tanévben megvalósult javítások, felújítások). Kérjük, néhány 

mondatban fejtse ki!   

Az épület nem akadálymentesített, az emeletre kerekesszékkel, babakocsival nem lehet feljutni. Az 

egyik terápiás szobában a mennyezet be van ázva. Jelenleg a két tankerület között még folyamatban van 

a szerződéskötés. Az épület nem alkalmas a szakszolgálati tevékenységre, az előírt minimum 

feltételeknek nem felel meg. 

Helyiségek száma:      6 db   

 Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:    1 db   

  terápiás, tanácsadó szoba:    2 db   

  vizsgálatra és terápiára is használt szoba:  1 db   

  tornaszoba:      0 db   

  várószoba:      0 db   

  tanári:       0 db   

  mosdó, WC:      1 db   

  raktár, irattár:       0 db   

  iroda:       1 db 

 Zeneiskolával közös helyiség: 

tanári:       1 db 

tanácsadó szoba:     1 db   

          

b. Tárgyi felszereltség, funkcionális eszközjegyzéknek való megfeleltetés (kérjük néhány mondatban 

fejtse ki!)  

Ady Endre úti épület emeletére költöztünk, ahol 5 helyiség áll rendelkezésünkre. Egyet irodának, két 

helyiséget szakértői vizsgálatokra, a maradék két helyiséget a terápiás ellátásokra használunk. A 

helyiségek száma rendkívül kevés, két műszakban terveztük a feladatok ellátását. Néhány terápiás 

ellátást ki tudtunk helyezni az óvodákba, viszont néhány ellátást meg kellett szüntetnünk (jakuzzis 

neuro-hidroterápia, szenzoros integrációs terápia, ambuláns logopédiai terápia). A mosdó koedukált, 

száma, állapota nem megfelelő. Nincs a klienseknek váróterem, a kollégáknak az adminisztrációs 

feladatokhoz hely. Az internet és a telefon átkötése folyamatban (2020.05.13.). A folyosót illetve a 

mosdót a gimnázium és a speciális szakiskola tanulói is használják. Ezen a folyosón várakoznak a 

szülők, a kliensek, valamint a kollégák adminisztrációs feladataihoz kitettünk egy asztalt és 2 széket.  

Helyhiány miatt csakis a legszükségesebb eszközöket tudtuk áthozni. 

 

IV. SZAKMAI MUNKA 

 

A létszámadatokat kérjük, a forgalmi napló 2020. 08. 31-i állapotának megfelelően kitölteni! 
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1.  Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

a. Ellátási létszám       17 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    8 fő, valamint 2 fő óraadó 

c. Járási szakértői bizottság által kiadott, korai fejlesztésre jogosító szakértői vélemények száma:

          1 db 

d. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A tanév során 1 gyermek kikerült intézményünk ellátási feladatköréből, elköltözött édesanyjához. Két 

gyermek a nevelési tanácsadásból átkerült a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

területére, mert sajátos nevelési igényűvé váltak. 

Ellátás formái:  

A gyermekeknek igyekeztünk állapotuknak megfelelő ellátási formát biztosítani. Legtöbbjük egyéni 

fejlesztésben részesült, de emellett lehetőség nyílt csoport alakítására is. Heti 2x2 óra komplex 

gyógypedagógiai ellátást biztosítottunk 1 csoport részére, amelyen  kezdetben 3, majd 4 gyerek vett 

részt az ügyviteli telephelyen. A szakszolgálat épületében heti 4-5 órában az NHT kádas programját 

valósítottuk meg, ennek létszáma folyamatosan változott, mivel a gyermekek 5-6 hónapos korban 

átkerültek az uszodába. A kádas program végzését sajnos március elejétől szüneteltetni kényszerültünk, 

mivel ki kellett költöznünk az ügyviteli telephely épületéből. Az új helyen ennek végzésére hely hiány 

miatt nincs mód.  

A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézkedések következtében áttértünk az online ellátásra. A korai 

fejlesztésben részesülő gyermekek szüleivel fel tudtuk venni a kapcsolatot, az ellátás zökkenőmentes 

volt. Messengeren, e-mailben, Skypeon folyt az ellátás. 

 

2.  A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám:       303 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:     7 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A tanév alakulását, feladatellátását, a betervezettek megvalósulását nagymértékben befolyásolták és 

módosították az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítására vonatkozó jogszabályi 

változásokkal kapcsolatos feladatok, valamint a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos kormányzati és 

tankerületi szabályozások.  

2019. szeptember 27-én 5 szakemberünk hospitált a megyei szakértői vizsgálatokon.  

2019. december 17-én Gárdonyban az intézményi karácsonyi ünnepség napján tartott munkaközösségi 

szakmai napon vettünk részt 3 fővel, ahol Kiss László állásfoglalását a konduktori kompetenciákkal 

kapcsolatban dr. Lakatosné Pintér Anita ismertette. A járási szakértői vélemények sablonja alapján 

megvitattuk a BTM diagnózis alapján adható javaslatokat. Átbeszéltük a hatósági eljárás keretében 

lefolytatandó, iskolakezdés elhalasztására irányuló kérelem alapján indult vizsgálatok eljárásrendjét.   

 

2019 decemberében és 2020 januárjában az iskolakezdésre vonatkozó jogszabályokkal és a vizsgálattal 

kapcsolatban a Zengő Óvodában és tagintézményeiben Takácsné Koncz Zsuzsanna és Móricz Julianna 

szülői értekezleteken előadásokat tartottak az érdeklődő szülőknek, szakembereknek.  

Az EFOP-3.1.6.-16 azonosítószámú, „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” elnevezésű 

pályázat „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” című 

projektje keretében Módszertani segédanyag kidolgozása (Ktv:97) valósult meg: Mondatbank szakértői 
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véleményekhez. Projektvezető: Kissné Korsós Ágnes. A szakmai anyag lektorálása megtörtént. 

Intézményünkből Németh Anikó a szakmai munkacsoport tagja volt. 

2020. januárjában-februárjában 30 órás akkreditált tanfolyam keretében nyílt lehetőség az új 

iskolaérettségi vizsgáló eljárás elsajátítására, mely „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi 

fejlesztése” projekt keretében került kidolgozásra. A tanfolyamon intézményünkből Móricz Julianna 

vett részt. A tanfolyamot elvégzett kolléga rendelkezik a vizsgáló eljárásokkal, valamint azzal a 

kompetenciával is, hogy kollégáiknak továbbadja a megszerzett tudást.  

 

2020 februárjában megvalósult a járási szakértői tevékenység területére elkészített protokoll 

igazgatótanács általi elfogadása, mely alapján szervezzük, végezzük a szakértői tevékenységet. 

 

2020. februárjában indultak azok a vizsgálatok, melyeket az Oktatási Hivatal általi elrendelés alapján 

szakértőként végeztek kollégáink, az iskolakezdés elhalasztására vonatkozó szülői kérelem alapján. Az 

eljárást jogszabály alapján, szoros menetrend szerint kellett lefolytatni. Ehhez országosan egységes 

kiértesítő és szakértői vélemény sablonok készültek.  

 

Tagintézmény Iskolaérettségi 

vizsgálatok 

összesen 

Ebből hatósági 

elrendelésre  

Javaslat további 

óvoda 

Javaslat 

iskolakezdés 

Sárbogárd 60 19 55 5 

 

2020. március 16-tól a Klebersberg Központ rendelkezése szerint a személyes kontaktust igénylő ellátás 

a járványhelyzet miatt bizonytalan ideig szünetelt. Ennek értelmében a szakértői vizsgálatok sem voltak 

folytathatók. Az aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálatok ütemezése felfüggesztésre került, a 

felülvizsgálatok az említett rendelkezés alapján dokumentumelemzéssel elkészíthetővé váltak. Ennek 

értelmében munkaközösségi szinten meghatározásra kerültek azok a szempontok, amelyek fennállása 

esetén a szakértői vélemény dokumentumelemzéssel elkészíthető. Elkészült az erre vonatkozó sablon 

is. 

A feladatvégzést a szakemberek otthoni munkavégzés keretében láthatták el.  

A Sárbogárdi Tagintézmény a viszonylag alacsony számú kérelem miatt nem élt a dokumentumelemzés 

alapján szakértői vélemény elkészítésének lehetőségével. A lezáratlan vizsgálatok szakértői véleményei 

kerültek megírásra, kiküldésre, ezeket automatikusan beosztottuk vizsgálatra, amint erre lehetőség nyílt. 

Ezen felül a felülvizsgálati és első vizsgálati kérelmek dokumentumának tanulmányozása, a szakértői 

vélemények előkészítése zajlott.  

 

Az INYR használata folyamatos, naprakész vezetését tagintézményi szinten a bizottságvezető ellenőrzi.  

 

3.  A nevelési tanácsadás 

a. Ellátási létszám:      211 fő 

b. Ebből 3 éves kor alatti ellátottak száma:   73 fő 

a. Ebből: 

b. 0 éves :        34 fő 

c. 1-2 éves :        14 fő 

d. 2-3 éves :        25 fő 

e. 3 éves, intézménybe nem járó:     16 fő. 
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c. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   9 fő 

d. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A nevelési tanácsadás területén a 3 év alatti gyermekek részére szenzoros integrációs terápiát és 

beszédindító terápiás ellátást biztosítottunk, valamint szükség szerint a neuro-hidroterápiás ellátást 

alkalmaztuk.  

Az Egyed Mihály Tanuszodában került megszervezésre csoportos formában a NHT uszodai programja. 

Ezeken a foglalkozásokon a nevelési tanácsadásban és a korai fejlesztésben részesülő gyermekek együtt 

vettek részt, heti 3 órában, 3 csoportban, márciusig összesen 17 fő.  

A második félévtől intézményünk ismét egy pszichológussal volt kénytelen megoldani a 

szakfeladatokat. Így a nevelési tanácsadás terén pszichológusunk igen kevés óraszámban tudta fogadni 

a klienseket. Az igény ezen a téren is növekszik. 

A SZÓL-E? logopédiai szűrés alapján ebben a tanévben is megszervezésre került a gyengébben teljesítő 

gyermekek prevenciós szemléletű gyógypedagógiai terápiája, melyhez most már rendelkezésre állt a 

Percepció- és életkor-specifikus terápiás lehetőségek a diszlexia-prevenciós tevékenységekben című 

program. A jó gyakorlat kipróbálására idén került sor, átdolgozása, bővítése a programot használó 

pedagógusok tapasztalatai alapján áprilisban történt, amikor többek között bekerültek a dokumentumba 

az egyes ünnepek témakörére épülő feladatsorok és online játszható játékok is. A világjárvány 

következtében kialakult helyzet miatt a gyermekek ellátása márciustól online formában folytatódott. A 

pedagógusok Facebook csoportok használatával juttatták el az online játékokat is tartalmazó 

feladatsorokat a szülőknek. Konzultációkra Messengeren keresztül volt lehetőség. 

 

4.  A logopédiai ellátás 

a. Ellátási létszám:      278 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   4 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az év lényeges feladatának tekintettük, az alapellátáson kívül, hogy a szülőkkel való közvetlen 

kapcsolattartás erősítése érdekében több közvetlen konzultációt, személyes elérhetőség lehetőségét 

biztosítsuk. Bevált módszer a szülői értekezleteken való megjelenés és előadás tartása, a személyes 

fogadóóra és a speciális, intézménytől független elméleti és gyakorlati előadás tartása szülőknek és 

pedagógusoknak. Ebben az évben Illés Györgyi, Molnárné Koncz Éva, Orsós Dóra is úgynevezett 

„szülősulikat” tartott főleg a nyelvi fejlődés témakörében. Az Oktatási Hivatal által szervezett pályázati 

lehetőséggel élve a körzetünkbe tartozó óvodáknak és óvónőknek nyújtottunk segítséget. 

Megismertettük őket a logopédiai szűrések felépítésével, és a nyelvi fejlesztés egyes szintjeivel, illetve 

gyakorlati tanácsot adtunk számukra a nyelvi fejlesztéshez óvodai csoportokban. Aktívan részt 

vállaltunk a Fogyatékosok Világnapja alkalmából szervezett ünnepélyen. Molnárné Koncz Éva Sindelar 

képzésen vett részt, illetve az intézményünk által tartott Ágazatközi Műhelymunkában a korai 

életszakasz nyelvi fejlődéséről tarott előadást. Illés Györgyi a szakszolgálat által szervezett 

szupervízión, illetve a Démoszthenész Egyesület által szervezett őszi konferencián vett részt. Györgyi 

és Éva egyaránt részt vállalt az intézményünk által kidolgozott jó gyakorlatok finomításában: Percepció- 

és életkor-specifikus terápiás lehetőségek a diszlexia-prevenciós tevékenységekben; Kétnyelvű és/vagy 

kétnyelvű környezetben nevelkedő gyermekek beszédállapotának vizsgálata, differenciál-diagnosztikai 

programja, terápiás lehetőségei.  

Az ellátási körzetünkben 3 logopédus dolgozik, a vizsgálatokat általában a tagintézmény telephelyén 

látják el. Az optimális ellátáshoz több logopédusra lenne szükség, sajnos csak a legszükségesebb esetben 
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tudtunk heti 2 órát biztosítani, de lehetőségeink szerint próbáltuk a maximálist nyújtani. Ebben a 

tanévben jelentősen megnőtt a nyelvi késéssel vagy megkésett beszédfejlődéssel küzdő gyermekek 

száma, több gyermeket kellett vizsgálni súlyosabb beszédfejlődési zavarral, diszfáziával, dizartriával, 

autizmus-gyanúval.  

A Szakszolgálati Hét programjai és az évente megrendezett korais tábor sajnos nem valósulhatott meg. 

A járvány okozta különleges helyzet miatt. A digitális ellátásból sajnos sok gyermek kiesett, akiknek a 

szociális, anyagi körülményei nem teszik lehetővé ezt a fajta elérhetőséget. Ez többnyire a Sárkeresztúri 

Napraforgó Óvodát érintette. A többi intézményben a gyermekek 80-90%-ának online ellátásban tudjuk 

biztosítani a terápiát (Skype, email, Messenger).  

 

5.  A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám      fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 

6.  A konduktív pedagógiai ellátás 

a. Ellátási létszám:      5 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    2 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A konduktív ellátás területén az intézményünkben ellátott gyermekeket a szakértői véleménynek 

megfelelő ellátásban részesítettünk. Az óvodás- és iskoláskorú gyermekek közül 2 főt az 

intézményükben láttunk el.  

 

7.  A gyógytestnevelés 

a. Ellátási létszám      500 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   6 fő (1 fő teljes állás, 1 fő félállás, 4 fő 

óraadó) 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az ellátást nem minden intézményben tudjuk biztosítani, várólistánk ezen a szakterületen jelentős. A 

gyógytestnevelés foglalkozások heti 1 alkalommal valósulnak meg az óvodákban és az iskolákban. 

Kiscsoportos foglalkozásokat szerveztünk a telephelyen, mely sokkal hatékonyabb, a gyermekek is 

jobban kedvelik. Ezeket a foglalkozásokat meg kellett szüntetni a költözés után, helyhiány miatt. 

 

Az intézmények felszereltsége a sok nyertes pályázatnak köszönhetően megfelelőek. Szakmai 

továbbképzéseken - mivel elmaradtak - nem tudtunk részt venni. 

 

2020. március 16 - tól digitális tanrend lépett életbe, az iskolai online felületen, valamint az óvodai 

facebook csoportokon keresztül értük el a szülőket. Sikerrel vettük a felmerülő akadályokat, érdekes 

feladatokkal igyekeztünk az érintett gyermekeket motiválni a mozgásra. 

 

8.  Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

a. Ellátási létszám      fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 
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9.  A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

a. Ellátási létszám      7 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   1 fő /10 óra 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A tanév elején az intézmények felkeresése, tájékoztatása megtörtént a szakfeladat ellátási lehetőségeiről 

és az esetleges tehetségazonosításra alkalmas gyermekek, tanulók megsegítéséről, ellátásáról. A tanulók 

nyomon követése a tanévben folyamatos volt. 

Az idei tanévben hangsúlyt kapott a tehetségpontokkal való szoros együttműködés részeként a 

tehetségműhely foglalkozások megtekintése, a foglalkozásvezetők megismerése, részletes betekintés a 

foglalkozásokba. Továbbra is folyamatosak voltak a szakmai konzultációk, esetmegbeszélések, a 

résztvevő gyermekek megfigyelése és a tehetségterületeken kiemelkedően szereplő gyermekek 

esetleges megsegítése. 

Ezzel párhuzamosan két gyermeknél történt meg a tehetségazonosító vizsgálat előzeteseként a gyermek 

megfigyelése, intézményi környezetben, több alkalommal, különféle szituációban. A szülői konzultáció 

és a kérdőívek kitöltése is megtörtént. Az online ellátás bevezetése miatt a tehetségazonosító vizsgálatra 

nem került sor. 

 

10.  Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 

1. KO  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

2. NT  9 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 9 fő 

3. LO  69 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:  64 fő 

4. PV  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

5. KON 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

6. GYT 569 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:  569 fő 

7. IOP  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

8. TEH 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

 

11.  A nyári időszak ellátásainak elemzése humánerrőforrás és szakfeladat szerint  

Történt-e igényfelmérés a nyári ellátásra vonatkozóan?   igen nem 

Megvalósult-e a nyári ellátás 2020. 07.01. és 2020. 08. 24. között? igen nem 

Amennyiben nem valósult meg, kérjük, indokolja!  

Amennyiben igen, mely szakfeladatokat érintette, hány főt láttak el és milyen módon? Hány pedagógus 

vett részt az ellátásban? 

1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás: 9 fő  

Egyéni, illetve kiscsoportos formában valósult meg. 6 fő pedagógus vett részt az ellátásban. 

2. A konduktív pedagógiai ellátás: 3 fő Egyéni formában valósult meg. 2 fő pedagógus vett részt az 

ellátásban. 

3. A nevelési tanácsadás: 18 fő 

 Egyéni, illetve kiscsoportos formában valósult meg. 4 fő pedagógus vett részt az ellátásban. 

4. A szakértői bizottsági tevékenység: 53 fő 

6 fő pedagógus vett részt az ellátásban 
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12.  A beszámolási időszakban önértékelésben vett részt (kérjük, a tapasztalatokat néhány mondatban 

fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

1. Orsós Dóra logopédus 

2. Csatáriné Somogyvári Erzsébet gyógytestnevelő tanát 

3. Takácsné Koncz Zsuzsanna intézményvezető 

4. Intézményi önértékelés  

   

 

13. A beszámolási időszakban tanfelügyeleti ellenőrzésben vett részt (kérjük, a tapasztalatokat 

néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

1. Takácsné Koncz Zsuzsanna tagintézmény vezető 

   

   

   

 

14. A beszámolási időszakban minősítési eljárásban vett részt (kérjük, a tapasztalatokat néhány 

mondatban fejtse ki!) 

ssz. név eljárás eredmény 

-    

    

    

    

 

15. Vezetői szempontból elemezze az intézménye humánerrőforrásait! (kapacitás, szükségletek, 

leterheltség, képzettségi szint, szakfeladatok közötti átjárhatóság stb.) 

A tagintézmény erőforrása nem minden tekintetben kielégítő. Továbbra is logopédia, gyógytestnevelés, 

pszichológiai terápia, iskola-óvoda pszichológia terén okoz problémát a pedagógus-hiány. A 

jogszabályban előírt óraszámok biztosítása a fenti területeken nem lehetséges. Vannak ellátatlan 

intézményeink, valamint a várólista is jelentős. A szakemberek végzettség, képzettségi szintje 

megfelelő. A hiányszakokat óraadókkal igyekszünk pótolni. A kollégák leterheltségi szintje a fenti 

területeken fokozott. A szakfeladatok közötti átjárhatóság biztosított. Erősségünk a szakértői bizottsági 

tevékenység és a korai fejlesztés területe. A szakfeladatok közötti átjárhatóság biztosított, a kollégák 

többsége osztott munkakörben dolgozik.  

A tanévben egy pályakezdő szakember dolgozik az intézményben gyakornokként, Vida Fanni 

gyógypedagógus. Mentora Móricz Julianna ig.h. Vida Fanni a 2021. évi minősítő eljárásra beadta 

jelentkezését.  

 

16. Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület megvalósulásának 

értékelése (gondoljon a munkaterv kiemelt feladataira) 
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A szakmai protokollok, valamint a tanügyigazgatási folyamatok felülvizsgálata, egységesítése 

megtörtént, folyamatos aktualizálásuk szükséges. A hatékony információáramlás és kommunikáció a 

tagintézményen belül javult. A tagintézményekkel, a főigazgatósággal, és a munkaközösségekkel való 

kapcsolattartás is fejlődött. Az online ellátás egyik hozadéka a digitális kompetencia ugrásszerű 

fejlődése. A partnerközpontúság érdekében a Pedagógusok etikai kódexe mentén igyekszünk megfelelni 

az elvárásoknak. Elégedettségi kérdőívet dolgoztunk ki, melynek digitalizálása folyamatban van. A 

munkahelyi légkör javítására a nyílt kommunikációt, problémamegoldó stratégiát, valamint 

demokratikus vezetési elveket alkalmazunk. Eredményesség, hatékonyság mutatóinak meghatározása 

szakterületenként folyamatban van, a következő tanévben ismételten a kiemelt feladatok közé fog 

tartozni. 

 

17. A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának értékelése 

(sikeres, kevésbé sikeres események, tevékenységek, elképzelések, fejlesztésre szoruló területek, jól 

működő, terjeszthető gyakorlatok, stb.) 

2020 márciusáig a részletes ütemtervnek megfelelően szerveződött a szakmai munka. Továbbra is nagy 

sikere volt a korais játszóházaknak, valamint a Fogyatékkal élők világnapján szakszolgálatunk által 

szervezett városi ünnepélynek. A partner intézményekkel egyre szorosabb kapcsolatot ápolunk. 

Jógyakorlataink a kipróbálás utáni módosítás szakaszába értek. Prevenciós programunkat több 

óvodában is elindítottuk, megsegítve a logopédiai terápiát, a kevés számú logopédus kollégák irányítása 

mellett. A komplex fejlesztő program a nagycsoportos óvodások fejlesztésére irányul. Logopédus 

javaslata alapján, a szülő kérésére, egy éven keresztül a program szerint foglalkoztatjuk a gyermekeket. 

A korai fejlesztés terén nagy hatékonysággal dolgozunk a neuro-hidroterápiával. A jakuzzis ellátást a 0-

6 hónapos gyermekek vehetik igénybe. A nagyobb gyermekek 3 éves korig az uszodában, csoportos 

formában juthatnak az ellátáshoz.  

TSMT terápiás csoportot szerveztünk azokban az óvodákban, ahol a feltételek adottak, valamint igény 

merült fel. Márciusig a telephelyen is több csoportunk működött, a költözés miatt a csoportok száma, 

létszáma csökkent.  

Az online ellátásra való átállás a szakembereknek és a szülőknek is nagy kihívást jelentett: 

 Korai fejlesztésben részt vevő gyerekek mindegyike megkapja online formában az ellátást, 

 A nevelési tanácsadás terén a pszichológiai terápiák skypes formában nehezen indultak, a szülők 

többségében idegenkednek az ellátás ezen formájától. A prevenciós csoportok, a szenzoros 

csoportok gyermekeinek szülei többségében kérték az online ellátást. 

 A szakértői bizottság dokumentum elemzés lehetőségével nem élt. Dokumentumok előkészítésével 

és innovatív feladatokkal töltik a kollégák a munkaidejüket, valamint rugalmas órarenddel más 

szakfeladaton is dolgoznak. 

 A logopédiai terápia online szervezése a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél 

lehetetlenné vált. Az óvodai facebook csoportokon keresztül igyekeztünk elérni a gyermekek 

szüleit. A tapasztalat azt mutatja, hogy vannak lelkes szülők, akik folyamatosan visszajeleznek, de 

egyre kevesebb számban. 

 A gyógytestnevelés ellátása az iskolai online felületeken, valamint az óvodai facebook csoportokon 

keresztül történik. A visszajelzések száma itt is egyre csökken. 

 Tehetséggondozó koordinátorunk továbbra is tartja az ellátott gyermekekkel a kapcsolatot, online 

feladatokkal látja el Őket, a szülőket pedig tanácsokkal. Az intézményekkel is folyamatos a 

konzultáció, keresik az együttműködés lehetőségeit. 
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18.  A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése  

A belső ellenőrzés alkalmával az adminisztrációs feladatok kisebb hiányosságai egyeztetésre, majd 

javításra kerültek. Az ellenőrzött feladatok után - értekezlet keretében – szakmai megbeszéléseket 

tartottunk, ahol tisztázásra kerültek a kérdéses pontok. Az INYR ellenőrzése, javítása folyamatos. A 

betervezett óralátogatások nem minden esetben valósultak meg, a megtekintett órák tapasztalatai alapján 

a szakmai munka magas színvonalú, a pedagógusok felkészültsége megfelelő. A költözés és az online 

ellátás miatt át kellett térni az elektronikus ellenőrzésre. Sajnos a szerver el nem érése nagyban 

akadályozta a munkánkat. 

 

V. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 

 

 2019.szeptember 5-7., FMPSZ Dunaújvárosi Tagintézménye: Megfigyelés és állapotmegismerés 

kora gyermekkorban, 30 órás képzés, 3 fő 

 2019. december 4., Fogyatékkal Élők Világnapjára szervezett városi ünnepély fő szervezője 

tagintézményünk volt. 

 A tanév során a járás óvodáiban több kolléga vett részt a „Szülőakadémia” nevű programsorozaton 

előadóként. 

 Részt vettünk az Enyingi konferencián 1 fővel. 

 Szupervízión a Dunaújvárosi Tagintézményben 4 fő, Székesfehérváron 2 fő vett részt. 

 Két kolléga részt vett a Sindelar képzésen, mely 2020 őszén folytatódik.  

 A tantestület részt vett 2020. március 9-én egy mentálhigiénés tréningen. 

 2019. szeptember 27-én 5 szakemberünk hospitált a megyei szakértői vizsgálatokon.  

 2019. december 17-én Gárdonyban az intézményi karácsonyi ünnepség napján tartott 

munkaközösségi szakmai napon vettünk részt. 

 2020.december 17., Karácsonyi játszóház, ölbéli játékok a legkisebbeknek 

 2020. január-februárjában 30 órás akkreditált tanfolyam keretében nyílt lehetőség az új 

iskolaérettségi vizsgáló eljárás elsajátítására, melyen 1 fő vett részt. 

 2020.február 19.,  Farsangi játszóház, ölbéli játékok a legkisebbeknek 

 2020. február 21-én a védőnők éves értekezletén az együttműködés lehetőségeiről és a 

beiskolázással kapcsolatos törvényi változásokról adtunk tájékoztatást. 

 2019. március 9., Mentálhigiéné, konfliktuskezelés a Sárbogárdi Tagintézmény alkalmazottainak, 

Székesfehérvár 

Jógyakorlataink az EFOP pályázat keretén belül a véglegesítés fázisába léptek: 

1. „Forgószínpad" mint módszer a korai fejlesztésben, alkalmazása a korais táborban. 

2. Percepció- és életkor-specifikus terápiás lehetőségek a diszlexia-prevenciós tevékenységekben. 

3. Beszédindítás beszédfejlődési késéssel járó autizmus esetén. 

4. Kétnyelvű és/vagy kétnyelvű környezetben nevelkedő gyermekek beszédállapotának vizsgálata, 

differenciál-diagnosztikai programja, terápiás lehetősége.  

 

A koronavírus miatt kialakult helyzet következtében meghiúsult programok: 

1. 2019.04.   Húsvétváró játszóház, ölbéli játékok a legkisebbeknek 

2. 2020.04.20.-04.24. Szakszolgálati hét 
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3. 2020.05.  IOP konferencia, Sárbogárd 

4. 2020.05.13. Májusi játszóház, ölbéli játékok a legkisebbeknek  

5. 2020.06.15.-19. Nyári tábor 

6. Továbbképzések 

 

VI. A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

  

A tagintézményi tanács 3 főből áll. Tevékenysége az igazgatói értekezleten elhangzott feladatok, 

utasítások tagintézményben való megvalósításának feltérképezése, valamint a szakmai munka 

javításának lehetőségeit vitatta meg.  

 

Kelt.: Sárbogárd, 2020.augusztus.31. 

 

Takácsné Koncz Zsuzsanna

       aláírás  
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 

 

 
I. BEVEZETŐ ADATOK 

 
1. Tagintézmény neve: Székesfehérvári Tagintézmény 

2. A beszámoló készítője: Pápai Katalin Andrea 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 

 
1. Intézményi névsor (a 2020. augusztus 14-i állománynak megfelelően.  Minden pedagógust kérünk 

felvezetni, aki 2019.09.01 és 2020.08.31 között állományban volt/van, DE a 2020. augusztus 15-ével 

új dolgozóként felvetteket nem) 

ssz

. név munkakör munkaközösség tanév közben 

érkezett/távozott 

érk./táv. 

időpontja 

1.  Bellér Emese 

gyógypedagógus  

Szakértői 

bizottsági 

tevékenység mk  
    

2.  
Borbás-Kovács 

Krisztina (GYES) 
pszichológus 

Szakértői 

bizottsági 

tevékenység mk 
 távozott  2020.04.01 

3.  

Dragoj Gabriella 

(GYES) 

pszichológus 

Iskolapszichológia

, 

óvodapszichológia

i ellátás mk 
    

4.  

Gilyén Annamária pszichológus 

Szakértői 

bizottsági 

tevékenység mk 

A kiemelten 

tehetséges 

gyermekek, 

tanulók 

gondozásának mk 
    

5.  
Gosztomné Magvas 

Beáta gyógypedagógus  

Nevelési 

tanácsadás mk                                         
    

6.  

Gülec Györgyi gyógypedagógus  

Szakértői 

bizottsági 

tevékenység mk  

A kiemelten 

tehetséges 

gyermekek, 

tanulók 

gondozásának mk 
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7.  Hegedüs Ágnes pszichológus 

Szakértői 

bizottsági 

tevékenység mk 
    

8.  
Horváthné Blizman 

Klára 

gyógypedagógus- 

tagintézmény-

igazgatóhelyettes 

Szakértői 

bizottsági 

tevékenység mk 

A kiemelten 

tehetséges 

gyermekek, 

tanulók 

gondozásának mk 
    

9.  Keserü –Zsohár Ágnes gyógypedagógus  

Szakértői 

bizottsági 

tevékenység mk  

A kiemelten 

tehetséges 

gyermekek, 

tanulók 

gondozásának mk 
    

10.  
Dr. Nochtáné Bakonyi 

Erika gyógypedagógus  

A kiemelten 

tehetséges 

gyermekek, 

tanulók 

gondozásának mk 

Szakértői 

bizottsági 

tevékenység mk 
    

11.  Parrag Bianka pszichológus 

Iskolapszichológia

, 

óvodapszichológia

i ellátás mk 
 távozott 

 2020.07.31

. 

12.  Pulai Dalma pszichológus 

Iskolapszichológia

, 

óvodapszichológia

i ellátás mk 
 távozott 

 2019.11.03

. 

13.  Romvári Eszter pszichológus 

Iskolapszichológia

, 

óvodapszichológia

i ellátás mk 
  

14.  Sántha Andrea gyógypedagógus  

Szakértő bizottsági 

tevékenység mk 

A kiemelten 

tehetséges 

gyermekek, 

tanulók 

gondozásának mk 
  

15.  Szakács Nóra (GYES) pszichológus A kiemelten 

tehetséges   
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gyermekek, 

tanulók 

gondozásának mk 

16.  Dr. Szolnoki Krisztina pszichológus 

Nevelési 

tanácsadás mk                                       
  

17.  Tóth-Kása Lívia  pszichológus 

Szakértő bizottsági 

tevékenység mk 
  

18.  
Tőkés-Dunai Lilla 

Dorottya (GYES) pszichológus 

Szakértő bizottsági 

tevékenység mk 
  

19.  Perity Anna pszichológus 

Iskolapszichológia

, 

óvodapszichológia

i ellátás mk 
távozott 2019.10.01. 

20.  Csipes Edit gyógypedagógus 

A kiemelten 

tehetséges 

gyermekek, 

tanulók 

gondozásának mk 

Nevelési 

tanácsadás mk 
  

21.  
Marxerné Balázs 

Fruzsina konduktor 

Nevelési 

tanácsadás mk 
  

22.  Koroknyai Andrea konduktor 

A 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás mk 
  

23.  Lévai Judit (GYED) konduktor 

A 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás mk 
  

24.  Rácz-Ketskés Nóra gyógypedagógus 

Nevelési 

tanácsadás mk 
  

25.  Rácz Klára gyógypedagógus 

A 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás mk 
  

26.  Nagyné Burka Brigitta 

konduktor, 

tagintézmény-

igazgatóhelyettes 

A 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás mk 
  

27.  Pető Zsuzsanna gyógypedagógus 

A 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai távozott 2019.10.01. 
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fejlesztés és 

gondozás mk 

28.  Pátserné Kneifel Anna konduktor 

A 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás mk 
  

29.  
Rajcsányiné Nagy 

Renáta kondukto 

A 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás mk 
  

30.  
Sebestyén Gabriella 

(GYES) konduktor 

A 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás mk 
  

31.  Csernus-Lukács Edina 

gyógytestnevelő 

tanár 

A 

gyógytestnevelés 

mk 
  

32.  
Zsédelyné Mosoni 

Anna konduktor 

A 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás mk 
érkezett 2020.08.01. 

33.  
György-Halmi Bettina 

CSED gyógypedagógus 

A 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás mk 
  

34.  Anka Ágnes CSED pszichológus 

A 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás mk 
  

35.  Nádasi Renáta konduktor 

Nevelési 

tanácsadás mk 
  

36.  Sebestyén Zsófia Virág konduktor 

A 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás mk 
  

37.  Fésüs Irén  

gyógytestnevelő 

tanár 

A 

gyógytestnevelés 

mk 
  

38.  
Szűcsné Kovács 

Angelika 

gyógytestnevelő 

tanár 

A 

gyógytestnevelés 

mk 
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39.  
Baloghné Szakonyi 

Csilla 

gyógytestnevelő 

tanár óraadó 
  

40.  Horváth Annamária 

gyógytestnevelő 

tanár óraadó 
  

41.  Tiringer László 

gyógytestnevelő 

tanár  óraadó 
  

42.  Surányi Károlyné 

gyógytestnevelő 

tanár  óraadó 
  

43.  
Supliczné Vinczellér 

Mária 

gyógytestnevelő 

tanár  óraadó 
  

44.  
Káplár-Moldicz 

Melinda 

gyógytestnevelő 

tanár  óraadó 
  

45.  
Balogh Veronika 

(CSED) logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

46.  Beck Eszter logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

47.  Vas Fanni logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

48.  Czöndör Laura logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

49.  Cseh Henriette logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

50.  Csánk Enikő logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

51.  
Csepetiné Gyűszű 

Hajnalka logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

52.  
Dr. Csorbáné Szigetvári 

Melinda logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

53.  
Domonkosné Pinke 

Ágnes (GYES) logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

54.  Friesenhahn Mihály logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

55.  Juhász Rita logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

56.  Urbán Eszter logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

57.  
Huszákné Kiss Rebeka 

CSED logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

58.  Kovács Krisztina logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

59.  
Kovácsné Grobarcsik 

Zsuzsa logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
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60.  Leposa Nikolett logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

61.  Magyarné Várbíró Zita logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
távozott 2020.08.16. 

62.  Nagy Marietta logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

63.  Novák Tünde logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

64.  Pápai Katalin Andrea 

logopédus- 

tagintézmény-

igazgató  

A logopédiai 

ellátás mk  

Szakértő bizottsági 

tevékenység mk  
  

65.  Seres Edit Szilvia logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

66.  Seresné Horváth Edit logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

67.  Szalay-Török Rita logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

68.  Szamosi Szilvia logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

69.  Szendrőné Rujsz Beáta logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

70.  Téglás Kata logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

71.  Tóthné Négyesi Ágnes logopédus 

A logopédiai 

ellátás mk 
  

72.  Baranyai Károlyné logopédus  óraadó 
 

2020.03.31-

ig 

73.  
Halászné Nardai 

Erzsébet logopédus  óraadó 
  

74.  Királyné Révész Ágnes logopédus  óraadó 
  

75.  Poczik Jánosné logopédus  óraadó 
 

2020.03.31-

ig 

76.  Sziksz Zsuzsanna logopédus  óraadó 
  

77.  Dr. Rüll Miklós szakorvos   
  

78.  
Udvardi-Bauernhuber 

Edina (GYED) ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk 
  

79.  Bíró Andrea ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk 

  

80.  Gácsi Edit ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk 

  

81.  Józsa Katalin ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk 
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82.  Klier Edina ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk 

  

83.  Szabácsik Katalin ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk 

  

84.  Török Györgyi ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk 

távozott 2019.10.01. 

85.  Péntek Melinda ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk 

távozott 2019.12.31. 

86.  Csurgó Tímea technikai dolgozó  

  

87.  Szkokné Tóth Viktória technikai dolgozó  

  

88.  Herczeg Györgyné technikai dolgozó  

  

89.  Sebe László technikai dolgozó  

  

90.  Szűcs Abigél technikai dolgozó adminisztrátori mk 

érkezett 2020.01.01. 

91.  Varga Valéria technikai dolgozó adminisztrátori mk 

érkezett 2019.10.01. 

 

2. Pedagógus munkakörben dolgozók (csak a tanév végi tényleges záró létszámot kell figyelembe 

venni az a- f. pontokban) 

 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:   53 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:   2 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:   3 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:   0 fő  

e. Tartósan távol:       8 fő  

f. Óraadók:        11 fő  

g. Tanév közben érkezett:      1 fő  

h. Tanév közben távozott:      5 fő  

 

3. Nem pedagógus munkakörben dolgozók 

 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:   8 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:   2 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:   5 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:   0 fő  

e. Tartósan távol:       1 fő  

 

4. Pedagógus szakvizsga 

 

a. Szakvizsgázott pedagógusok száma:     36 fő  

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:    9 fő  

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:     12 fő  

d. Beszámolási időszakban alapképzésben oklevelet szerzett:  0 fő  

e. Beszámolási időszakban mesterképzésben oklevelet szerzett:  2 fő  

f. Beszámolási időszakban szakvizsgát szerzett:   1 fő  

g. Beszámolási időszakban szakirányú továbbképzésben  
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újabb oklevelet szerzett:      1 fő  

 

III. INFRASTRUKTÚRA 

 

1. Ügyviteli telephely címe: 8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3. 
a. Az ingatlan állapota (az előző tanévben megvalósult javítások, felújítások). Kérjük, néhány 

mondatban fejtse ki!   

Az ügyviteli telephely 2018. szeptember 1. óta az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Pirosalma 

utcai épületében, a 2. és a 3. emeleten helyezkedik el, az épület nincsen akadálymentesítve, továbbá 

nincsen lift. A nagyméretű folyosók burkolata - melyek váróként is funkcionálnak - a 2. emeleten 

helyenként mozog, balesetveszélyesen hiányos. A 3. emeleti tetőtér szigetelése nem szolgálja pozitívan 

a helyiségek évszakhoz igazodó klimatikus állapotát, télen hidegek, nyáron forrók a helyiségek. A 

forróság enyhítésére az intézményünknek 6 db mobilklímát biztosított a fenntartó. A 

mellékhelységekben folyamatos dugulás nehezíti a napi életet, amelyet többször kellett az egyetemmel 

együtt elháríttatnunk. 

 

Helyiségek száma:      22 db   

 Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:    0 db   

  terápiás, tanácsadó szoba:    0 db   

  vizsgálatra és terápiára is használt szoba:  14 db   

  tornaszoba:      0 db   

  várószoba:      0 db   

  tanári:       1 db   

  mosdó, WC:      3 db   

  raktár, irattár:       1 db   

  iroda:       4 db 

 

b. Tárgyi felszereltség (kérjük néhány mondatban fejtse ki!) 

Az ügyviteli telephely tárgyi felszereltsége, infrastruktúrája átlagosan megfelel az intézmény 

működéséhez. A nagyobb alapterületet biztosító intézményegységünk jól szolgálja a zavartalanul 

megvalósítható munkaszervezést. A szobák nagysága az egyéni vizsgálatnak jól megfelelnek, de 

csoportos foglalkozások tartására kevésbé alkalmasak. A bútorzat az alapfeladatok ellátásához 

megfelelő. Internet és WIFI elérés adott, de gyakori a hálózati megszakadás, amely az IP alapú 

telefonhasználatot is megnehezíti.  Bérelt fénymásoló szkenner- és nyomtató korszerű működést biztosít 

az irodai munkához. A szerver a könnyeb elérhetőségeket biztosítja egy közös felületen. A számítógép 

állomány mennyisége viszonylag kielégítő, a kisebb kapacitású nyomtatók festékpatron utántöltése 

kissé nehézkes. 

 

c. Funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés (kérjük néhány mondatban fejtse ki!) 

Az intézmény a funkcionális eszközjegyzékben minimális eszköznormának megfelel. 
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2. Tagintézményi telephely címe: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 52. 

a. Az ingatlan állapota (az előző tanévben megvalósult javítások, felújítások). Kérjük, néhány 

mondatban fejtse ki!   

Az ingatlan állapota a tanév során nem változott, felújítási munkálatok nem történtek. Az alagsori 

falak vizesedése, ezáltal a penészedés továbbra is fennálló probléma. Páramentesítést tablettákkal 

oldjuk meg, de a vizesedés sajnos a tükröt is ledobta a falról a tornateremben, amelyet még nem 

sikerült javítani. A neuro-hyroterápiás  helység üzemel. 

 

Helyiségek száma:      20 db   

  Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:   0 db   

  terápiás, tanácsadó szoba:    0 db   

  vizsgálatra és terápiára is használt szoba:  6 db   

  tornaszoba:      1 db   

  várószoba:      1 db   

  tanári:       1 db   

  mosdó, WC:      6 db   

  raktár, irattár:       1 db   

  iroda:       1 db   

 

           

b. Tárgyi felszereltség, funkcionális eszközjegyzéknek való megfeleltetés (kérjük néhány mondatban 

fejtse ki!)  

A telephely tárgyi felszereltsége, infrastruktúrája átlagosan megfelel az intézmény működéséhez. Az 

intézményegységünk jól szolgálja a zavartalanul megvalósítható munkaszervezést. A szobák nagysága 

az egyéni és csoportos foglalkozásoknak jól megfelelnek. A KIFIGYEL Egyesület támogatásával neuro-

hidroterápiás eszközök beszerzése történt pályázati úton.  

 

IV. SZAKMAI MUNKA 
 
A létszámadatokat kérjük, a forgalmi napló 2020. 08. 31-i állapotának megfelelően kitölteni! 

 

1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

a. Ellátási létszám:       42 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    14 fő 

c. Járási szakértői bizottság által kiadott, korai fejlesztésre jogosító szakértői vélemények száma:

          4 db 

d. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Ez a szakfeladat szoros kapcsolatban van a 3 év alatti nevelési tanácsadás szakfeladattal. Több esetben 

ott kezdődik el a gyermekek ellátása és a sajátos nevelési igény később kerül megállapításra. Mind a 13 

kolléga a korai nevelési tanácsadás szakfeladaton is dolgozik. 6 fő a korai fejlesztés munkaközösség 

tagja. Terápiáink közül a neuro-hydroterápia az uszodában is elkezdődött ebben a tanévben heti 1 

órában, valamint kutyás terápia kezdődött meg a korai életszakban hozzánk forduló kliensek számára 

is, heti 1 napon. A komplex konduktív pedagógiai és gyógypedagógia szemlélet mellett az etetésterápia 
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és a szinergetikus reflexterápia is része az ellátásunknak. Egyéni és csoportos formában dolgoztunk az 

idén is. A tanév során a következő szakmai események történtek:  

 Munkaközösségi szakmai napokon részvétel. 

 Ortopédiai vizsgálat szervezése, lebonyolítása évi 2 alkalommal. 

 Részvétel a járási és megyei védőnők értekezletén, ahol tájékoztatást adtunk a szakszolgálati 

feladatellátás aktualitásiról, és megválaszoltuk a felmerülő kérdéseket. 

 Hagyományos mikulás- és karácsonyi programot rendeztünk a korai fejlesztésben valamint a 3 év 

alatti gyermekek nevelési tanácsadásában résztvevő családok számára. A tavaszi és a gyermeknapi 

játszóházunk sajnos a járványügyi korlátozások miatt elmaradtak. 

 EFOP Palotai úti esték 3 alkalommal, amelyből 1 alkalommal a mese témájában mélyültünk el a 

többségi intézmények pedagógusaival, valamint a korai tehetségjegyek témájával is ismerkedtünk.  

 Szakmai napunkon a korai életszakaszban megjelenő pszichés zavarok témájában kerekasztal 

beszélgetést tartottunk Dr. Halász József pszichiáterrel. A szakfeladaton a járványhelyzet kihirdetése 

után az online ellátás sokféle platformon jól megvalósult. Egészségmegőrző szakmai napunkat online 

felületen a járványügyi korlátozások alatt megtartottuk. 

 

2. A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám:     1006 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:  16 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Összesen a területen működő 114 alap- és középfokú intézmény gyermekei/tanulói szakértői bizottsági 

szakfeladat ellátását biztosítottuk. Ezen túl a megyén kívüli intézményekbe járó, de székesfehérvári 

lakosok, vagy székesfehévári intézménybe járó nem helyi lakosok ellátását is elvégeztük. A 18 hó alatti 

kisgyermekek korai ellátása a járási szakértői bizottságunk által, szakorvosi szakértői vélemény alapján 

kiállított szakértői véleményre alapozva történt a Palotai úti telephelyen - 1 fő. A tanévben 4 kisgyermek 

esetében történt szakértői vizsgálat. A 3-18 éves korosztály járási szakértői bizottsági vizsgálata során 

958 főt vizsgáltunk.  A járási szakértői bizottsági munka keretében az összes vizsgálati létszámból a 

tankötelezettség megkezdéséhez szükséges fejlettségi vizsgálatban 2019/20 tanévben összesen 202 

gyermeket vizsgáltunk. Ebből 53 gyermek volt hatósági elrendelés. A 202 főből 190 marad óvodában, 

11 iskolába egy, 1 fő nem jelent meg hatósági vizsgálat keretében.  

A tanév során a szakfeladat ellátásában a legnagyobb problémát továbbra is a magas esetszám, és a 

másodszorra idézettek ismételt vizsgálati időpontjának, és a Kormányhivatal és Tankerület által 

kezdeményezett eljárások újabb időpontjai miatti vizsgálati tolódás is jelentette. A szakmai feladatot 

ellátó kollégák közül 8 fő osztott munkakörben végezte a szakértői bizottsági feladatait. Heti 174 órában 

végeztük a feladatot az első félévben, ez álláshelyre vetítetten 14 szakember ellátó tevékenységét 

jelentette. A tanév második felében heti 164, majd a március 16-tól kialakult vészhelyzet nehézségei 

miatt intézményünk ezen szakfeladaton amúgy is magas várólistás kliensek létszáma sajnos 

megnövekedett. A home office-ban történő szakértői bizottsági tevékenység javarészt a szakértői 

vélemény dokumentumelemzéssel történő előkészítésére és kisebb hányadban pedig a 

dokumentumelemzéssel történő szakértői vélemény készítésére korlátozódott.   

3. A nevelési tanácsadás 

a. Ellátási létszám:     544 fő 

b. Ebből 3 éves kor alatti ellátottak száma   325 fő 

c. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:  14 + 10 fő  

d. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 
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A 3 év alatt igényelt nevelési tanácsadás igénye nem csökkent az elmúlt évekhez képest. A szakos 

ellátottság jó, 7 fő konduktor (1 vezető 3 órában), 3 fő gyógypedagógus, 2 fő logopédus (15 órában) és 

1 fő pszichológus (8 órában) végezte a szakfeladaton az ellátást. A legtöbb igény védőnői javaslatra 

történt. Ahogyan a korai fejlesztés szakfeladaton, itt is minden terápiában részt vehettek a gyermekek, 

egyéni és csoportos ellátási formában. 4 kolléga a nevelési tanácsadás munkaközösség tagja.      

A nevelési tanácsadás szakfeladatot osztott feladatellátásban 4 fő szakdolgozó pszichológus, és 6 fő 

gyógypedagógus látta el. Ebből a 2 teljes óraszámban, 3 kolléga a szakértői bizottsági feladat mellett a 

3-18 éves korúak ellátását. Összesen - 3-18 év közöttiek esetében - 219 gyermeket láttunk el, a Palotai 

úti telephely fejlesztő foglalkozásain, és korai tanácsadásban 325 főt. A jellemző panaszok a 3-18 év 

közötti eseteknél nevelési tanácsadás igénybevétele kapcsán főként pszichológiai eredetűek. A 3 év 

felettiek esetében a jelenlegi 4 pszichológus kolléga tartós távollét miatti hiánya ellátási nehézséget 

okoztak, így az elmúlt tanévhez képest az ellátottak számában ez meg is mutatkozott. 74 gyermek 

várólistán van. A panaszok egyre súlyosabbak, több esetben hatósági eljárás, rendőrségi feljelentés 

történt, gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül jelzést tettünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Ezért 

a pszichológiai terápiás ellátásban résztvevők egyéni terápiákat igényeltek, időhatékonyabb csoportos 

ellátás megszervezésére ezért nem volt lehetőség. A március 16-a után kialakult veszélyhelyzetben a 

kliensek online ellátása igen magas számban megvalósult, akik nem kérték a terápiát online, ott 

szüneteltetjük átmenetileg az ellátást.  

 

4. A logopédiai ellátás 

a. Ellátási létszám:     1380 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:  24+5 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A tanév során 2 fő új szakalkalmazottal gyarapodtunk. Kisebb fluktuációval, 3 fő feladatellátási 

átcsoportosításával tudtunk kompenzálni, továbbá a nagyszámú kliensi kör kiszolgálását a belső 

erőforrások többletóra vállalásaival oldottuk meg. 24 aktív, főállású és 5 fő óraadó kollégával oldottuk 

meg az 1380 gyermek logopédiai ellátását, mely több az előző tanévhez képest. Ezt a gyermekpopulációt 

29 általános iskolából és 35 óvodából láttuk el járásunkban, továbbá az enyingi és kőszárhegyi iskolák 

és óvodák logopédiai ellátását is mi végeztük. Székesfehérváron az általános iskolás populáció 

logopédiai alapellátását decentrumokban (4 db) oldottuk meg, 2 általános iskolában főállású 

gyógypedagógus-logopédus óraadóként látta el a gyermekeket. 3 kolléga összesen 30 órában besegített 

az Enyingi járás logopédiai ellátásában Lepsényben, Enyingen. A március 16-a után kialakult 

veszélyhelyzetben a kliensek online ellátása igen magas számban megvalósult, akik nem kérték a 

terápiát online, ott szüneteltetjük átmenetileg az ellátást. 

Az egyéb feladatvállalások között centrális helyen volt folyamatos EFOP 3.1.6. pályázatban való 

részvétel. Sajnos a 2020 áprilisában megrendezésre kerülő "Szakszolgálati hét" program a 

veszélyhelyzet miatt elmaradt. A szakmai továbbképzéseken túl egymástól való tanulással, 

társszakmákból hívott szakemberek előadásaival, konzultációs lehetőségekkel, workshopokkal 

gyarapítottuk tudásunkat. A 2019/20-as tanévben több logopédus kolléga bekapcsolódott a korai 

fejlesztésbe, járási és megyei szakértésbe is. 

 

5. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám:     0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:  0 fő 
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c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: nem releváns 

 

6. A konduktív pedagógiai ellátás 

a. Ellátási létszám:     0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:  0 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: nem történt konduktív 

pedagógiai ellátás 

 

7. A gyógytestnevelés 

a. Ellátási létszám:     727 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:  3+6 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése:  

A gyógytestnevelés szakfeladaton 2 teljesállású kolléga és egy fél állású kolléga látta el a feladatokat. 

Székesfehérváron és a járás több településén (11 intézményben) csoportos formában, valamint a Palotai 

úti telephelyen heti 2 nap 3 csoportban voltak foglalkozások. A telephelyi ellátásról igazolást adtunk ki 

az intézmények részére. Óraadóként 6 fő 6 intézményben látta el ezen kívül a feladatokat. Minden 

iskolában más-más körülményekkel, létszámmal dolgoztunk. A gyermekek fejlesztését az elváltozás 

mértékét és az iskolák adottságait figyelembe véve minden szakember megfelelő csoportokat létre hozva 

valósította meg. Azokkal a gyermekekkel foglalkozunk, akiknek nagyobb mértékű egészségi, 

mozgásszervi és/vagy belgyógyászati állapot elváltozásuk van, vagy a testnevelés mellett, illetve helyett 

speciális korrekciós-, mobilizáló testmozgásra tartanak igényt. Egyes tanulók a testnevelés mellett 

vettek részt gyógytestnevelés órán, mások az elváltozás súlyossága miatt csak gyógytestnevelés órákon 

végezték a gyakorlatokat. Minden esetben a gyógytestnevelés a tanuló oktató intézményében történik, 

ezzel megkönnyítve az ellátás igénybe vételét. Ebben a tanévben már 3 csoportan 25 fővel a telephelyen 

is tartottunk fejlesztést. Több gyermek kapott osztályzatot gyógytestnevelésből, hisz felmentett volt 

egész évben testnevelésből.  

A szakfeladaton a járványhelyzet kihirdetése után az online ellátás sokféle platformon jól megvalósult. 

 

8. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

a. Ellátási létszám:     50 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:  1 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A 2019/20-as tanévben az iskola- óvodapszichológia koordináció járási szinten heti 10 órában zajlott. 

Egyéni ellátásban 37 család részesült (1 vagy több alkalommal). Volt, hogy az iskola-, 

óvodapszichológussal nem rendelkező intézmény delegálta őket, illetve az iskolaérettségi vizsgálatok 

előtt sokan kértek (17 fő) egyéni tanácsot az iskolakezdéssel kapcsolatban. Iskolapszichológusokkal 

egyéni konzultáció 13 alkalommal valósult meg (személyesen, illetve telefonon). 2 fő 

iskolapszichológus mentorálása zajlik folyamatosan. 2 alkalommal történt családgondozóval egyéni 

konzultáció. 

24 alkalommal történt pedagógussal konzultáció, mely esetekbe beletartozott az intézményekben 

megvalósult személyes bemutatkozás, szakmai segítségnyújtás módozatainak ismertetése. 

 

Csoportos ellátások közé tartozott még: az IOP team találkozások a járásban dolgozó 

iskolapszichológusok részére (óvodapszichológus nem dolgozik a járásban), összesen 4 alkalommal 

személyesen, valamint egy alkalommal online.  
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Óvodában szülői értekezleten vezetői előadást, majd utána igény szerinti egyéni tanácsadást tartottunk 

két alkalommal (Tulipános Óvoda, Zámolyi Óvoda). Egy alkalommal tehetség koordinátorral együtt 

szülőin vettünk részt egy tanuló beilleszkedésének segítése céljából (Zentai Általános Iskola). 

Szakmaközi, szakmai konferenciákon való részvétel történt a tanévben 5 alkalommal. A szakmai 

Módszertani Bázissal e-mailes szakmai kapcsolatot tartottam fenn, kérdés esetén a véleményüket kértem 

ki. E-mailen az intézménypszichológusoknak a továbbképzési lehetőségeket rendszeresen 

továbbítottam, így vettünk részt sokan Enable, antibullying továbbképzésen 2019 októberében. 

Osztályfoglalkozás (Enable) 1 alkalommal valósult meg a Zentai Általános Iskolában, a folytatás a 

rendkívüli járványhelyzet miatt meghiúsult. 

 

9. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

a. Ellátási létszám:     66 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:  5 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

1 fő tehetségkoordinátor van intézményünkben, illetve 5 fő végez teamben tehetségazonosító 

vizsgálatokat. Az idei tanévben 22 befejezett és folyamatban lévő tehetségazonosító vizsgálatot 

végeztünk el, a többi adat a tehetségkoordinátori további munkára vonatkozik. A tehetséggondozó 

koordinátori munka hatékonyságának növelése érdekében koordinátorunk személyes és 

infokommunikációs csatornákon keresztül vette fel és tartotta, tart(anak) kapcsolatot személyes 

partnerkörükkel. Az együttműködési szerződések területi mennyisége is növekedett a 

tagintézményünkben. A koordinátor és a munkaközösség tagjai szakmai konferenciával, illetve online 

tehetségfórum szervezésével támogatta és támogatják szakmailag és emberileg, módszertanilag 

partnereinket. Szakami hospitálások biztosításával igyekeztünk egymást támogatni intézményen belül, 

melynek központja jelenleg a FMPSZ Székesfehérvári Tagintézménye volt. Az elképzelések és 

ütemezések sajnos nem minden esetben kerülhettek megvalósulásra a gyermekek, kollégák 

megbetegedése, vagy a 2020.03.16. után kialakult veszélyhelyzet miatt. Szélesebb körű igény van a 

szakmai látogatásokra, mint azt az idei tanévben a székesfehérvári tagintézmény szakmai apparátja 

kielégíteni képes lett volna. Az országos igényeket online szakmai műhelymunka vezetésével is 

igyekeztünk kiszolgálni.  

 

10.  Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 

1. KO  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:  0 fő 

2. NT  74 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:  74 fő 

3. LO  235 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:  235 fő 

4. PV  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:  0 fő 

5. KON 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:  0 fő 

6. GYT 54 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:  54 fő 

7. IOP  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:  0 fő 

8. TEH 4 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:  4 fő 

 

11. A nyári időszak ellátásainak elemzése humánerrőforrás és szakfeladat szerint  

Történt-e igényfelmérés a nyári ellátásra vonatkozóan?   igen nem 

Megvalósult-e a nyári ellátás 2020. 07.01. és 2020. 08. 24. között? igen nem 

Amennyiben nem valósult meg, kérjük, indokolja!  
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Amennyiben igen, mely szakfeladatokat érintette, hány főt láttak el és milyen módon? Hány pedagógus 

vett részt az ellátásban?  

Minden szakfeladaton (gyógytestnevelést kivéve, amely igazodik a tanév rendjéhez) nyári 

igényfelmérést végeztünk, majd a kollégák ennek megfelelően egyéni fejlesztési formában a klienseket 

fogadták. Korai fejlesztés és nevelési tanácsadás szakfeladaton 111 fő ellátott volt. Nyári ügyeletet 

logopédiai szakfeladaton 159 fő csak az óvodában kért, 31 fő pedig az óvodában és/vagy az ügyviteli 

telephelyen különböző időintervallumokban. A Pirosalma utcai telephelyen nevelési tanácsadás nyári 

ügyelete 42 főnek valósult meg. 

12.   A beszámolási időszakban önértékelésben vett részt (kérjük, a tapasztalatokat néhány 

mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

1.  Anka Ágnes pszichológus 

2.  Dr. Csorbáné Szigetvári Melinda logopédus 

3.  Gilyén Annamáris pszichológus 

4.  György-Halmi Bettina gyógypedgógus 

5.  Hegedűs Ágnes pszichológus 

6.  Kovácsné Grobalcsik Zsuzsanna logopédus 

7.  Magyarné Várbíró Zita logopédus 

8.  Marxerné Balázs Fruzsina konduktor 

9.  Nádasi Renáta konduktor 

10.  Novák Tünde logopédus 

11.  Seres Edit Szilvia logopédus 

 

13.   A beszámolási időszakban tanfelügyeleti ellenőrzésben vett részt (kérjük, a tapasztalatokat 

néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

   

   

   

   

   

 

14.   A beszámolási időszakban minősítési eljárásban vett részt (kérjük, a tapasztalatokat néhány 

mondatban fejtse ki!) 

ssz. név eljárás eredmény 

    

    

    

    

    

 

15.   Vezetői szempontból elemezze az intézménye humánerrőforrásait! (kapacitás, szükségletek, 

leterheltség, képzettségi szint, szakfeladatok közötti átjárhatóság stb.) 

Palotai úti telephely: 
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Év közben a növekvő leterheltség folyamatos szervezését igényelte az ellátásnak. A tanév során 

folyamatos álláshirdetésekkel próbáltuk a létszámban jelentkező hiátusokat pótolni. A gyógytestnevelés 

szakfeladaton két és fél álláshelyen valósítottuk meg, + hat óraadóval az ellátást. A belső erőforrásokat 

mozgósítva, csoportos korai fejlesztő foglalkozásokkal oldottuk meg a tanév közben távozó kolléga 

hiányát. 

Szakvizsgák, végzettségek: A Palotai úton minden szakembernek megfelelő szakos végzettsége van. 8 

kolléga rendelkezik szakvizsgával. Egy pszichológus kolléganő megosztott szakfeladatokon dolgozik, 

8 órában a korai fejlesztésben is részt vesz. Két logopédus kolléga 15 órában segíti a korai fejlesztő 

munkáját. 

Pirosalma utcai ügyviteli telephely: 

A tanév során 6 fő tartós távolléte csökkentette a létszámunkat. Logopédia szakfeladaton kisebb 

fluktuációval, 2 fő feladatellátási átcsoportosításával tudtunk kompenzálni, továbbá a nagyszámú kliensi 

kört a belső erőforrások többletóra vállalásaival oldottuk meg. 24 fő  aktív,  főállású és 5 fő óraadó, 1 fő 

határozott idejű kollégával oldottuk meg a gyermekek logopédiai ellátását. Ezt a gyermekpopulációt 29 

általános iskolából és 35 óvodából láttuk el járásunkban, továbbá ebben az évben besegítettünk Enying 

járás két településének a logopédiai ellátásába. A humán erőforrás csökkenése véget Székesfehérváron 

az általános iskolás populáció logopédiai alapellátását decentrumokban (4 db) oldottuk meg. A 2019/20 

–as tanévben  is több  logopédus kolléga bekapcsolódott a korai fejlesztésbe, járási és megyei 

szakértésbe is. Minden logopédiai szakfeladaton dolgozó kollégának megfelelő szakos végzettsége van. 

A szakértői bizottsági szakfeladaton az ellátandó esetszám meghaladta a telephely kapacitását, a 

kollégák leterheltsége jelentős volt, nehezítette az ellátást. A 2020. március 16-tól kialakult 

veszélyhelyzet ezt a szakfeladatot érintette a leghátrányosabb módon. Jelentős létszámkieséssel bírtunk 

a meg nem valósult kontaktvizsgálatok következményeként. A kollégák ugyan végeztek 

dokumentumelemzéses felülvizsgálatokat, de javarészt csak a szakértői bizottsági vélemények 

előkészítése jelentette a munkavégzés bázisát ebben a nehéz, home office-ban töltött időszakban. A 

nevelési tanácsadás szakfeladaton csökkentettük a várólistát, viszonylag gyors az ellátásra való 

bekerülés. A humán erőforrásunkban összesen 5 pszichológus kolléga tartós hiánya miatt a munka 

szervezése is nehézségekbe ütközött. A folyamatosan érkező újabb esetek újratermelik a vizsgálatra 

várakozók számát.  A kollégák képzettsége megfelelő, a 14 főből 1 fő kivételével mindenki 

szakvizsgával rendelkezik, magas szakmai színvonalú munkát nyújtanak. A vizsgálatok sokszor 

komplexebb problémákat tárnak fel, ezért indokolt esetben visszahívást igényelnek logopédiai és 

mozgásvizsgálatokra. Megosztott munkakörben egyre több kolléga végezte az ügyviteli telephelyen két-

három szakfeladatát (SZB, NT, TEH, LO), a másik telephelyről "átdolgozókkal" is szükséges volt 

megoldani a feladatokat. A szakfeladatok közötti átjárhatóságot, a tagintézmény adta széleskörű 

szakmai felkészültséget hatékonyan kihasználtuk, a többes szakfeladatban dolgozók együttműködési 

készségét jelentősen fejlesztette ez a komplexitás. 

 

16.   Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület megvalósulásának 

értékelése (gondoljon a munkaterv kiemelt feladataira) 

1. A szakmai protokollok egységesítése  

Az igazgatótanácsban a szakmai protokollok elfogadása folyamatos, tartjuk a tervezett ütemet. Az 

elfogadott szakterületi protokollok nagyban segítik a szakterületi ellátásokat. Keretrendszert biztosít 

kötelező és a helyi szokások figyelembe vételének ötvözésével. Minden szakterületen könnyíti, és 

pozitív irányba segíti a gyakorlati munkát.  
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2. Klímamérés tapasztalatainak beépítése a szervezeti kultúrába: az információáramlás és a 

kommunikáció fejlesztése, fluktuáció csökkentése 

A klímamérés előző évi tapasztalatai szerint azokra a területekre fókuszáltunk, ahol az eredményeink az 

intézményi átlag alatt voltak. Eszerint az állandó fejlődés, megújulás lehetőségének biztosítására, a 

vélemények figyelembe vételére, a kollégák mennyire érzik magukat jól a munkahelyen, az 

információáramlás hatékonyságának növelésére helyeztük a hangsúlyt. Az EFOP pályázat jó lehetőséget 

biztosított a gyakorlati megvalósulásra. Vezetői szinten tudatosan a korrekt munkakapcsolat, hatékony, 

egyértelmű kommunikáció, egyértelmű kompetenciahatárok kialakítása, megtartása volt a fő cél. Ezt a 

napi szintű szóbeli és írásbeli munkában, a kontakt és digitális értekezleteken tudtuk megvalósítani. A 

kiégés elleni tréning, amely az összdolgozói kört érintette volna, sajnos elmaradt. A humánerőforrás 

területén a fluktuáció csökkentése kiemelt feladat volt. Ennek érdekében a szervezeti kultúra 

fejlesztésére, vonzó, biztonságot adó, sikerélményt nyújtó munkahelyi légkör kialakítására törekedtünk 

a mindennapi szakmai munkához kapcsolódó kommunikáció, a szakmai értekezletek során, valamint a 

kollégák képzéseken való részvételének, szakmai gazdagodásának támogatásával. Az ügyviteli munka 

területén 1 fő adminisztrátor kolléga tartósan ismétlődő betegség miatti távolléte, helyettesítésének 

megszervezése jelentős plusz terhet jelentett. Az értekezletek, szakmai napok, átjárhatóság a 

szakfeladatok között; mind-mind segítik a szakalkalmazottak közötti tágabb körben megvalósuló 

csapatépítést, kommunikációt. Az információáramlás digitalizált változatát elősegítette a március 16-tól 

kialakult veszélyhelyzet, mindenkinek sokat javult az IKT kompetenciája, a Kollégák nemcsak a 

kliensekkel való kapcsolatfelvételre, hanem a szakmai megbeszélésekre, esetmegbeszélésekre is 

kiválóan használták és kihasználták a különböző platformokat.  

 

3. Partnerközpontúság, ügyfélközpontúság fejlesztése, kommunikációs eljárásrend készítése 

Folyamatos és pozitív a kapcsolattartás a járásunkban működő intézményekkel. Az iskolaérettség és 

iskolakészültség megváltozott jogszabályi keretrendszeréről és eljárásrendjéről folyamatosan 

tájékoztattuk különböző platformokon a külső partnereinket. Mindez a járási és városi védőnői 

értekezleteken való részvétellel, Palotai úti esték keretében, továbbá az Önkormányzattal, POK-kal 

közös szakmai rendezvényeken valósult meg. Szintén a jogszabályi változás következtében a 

kormányhivatali eljárásrend átkerült a fenntartó hatáskörébe, ezáltal új eljárásrend került kidolgozásra, 

szorosabbá vált a fenntartói, szakmai viszony a kliensek érdekében. A kommunikációs eljárásrend 

készítése folyamatban van, a kialakult vészhelyzet miatt ennek részletes kidolgozása átkerül a következő 

tanévre. A 2020. március 16-tól kialakult veszélyhelyzeti rendhez igazodva a fenntartó utasításának, 

fenntartói eljárásrendnek megfelelően kidolgoztuk és elindítottuk az online eljárásrendet minden 

szakfeladaton a tagintézményünkben. A kliensigényeknek megfelelve eseti átcsoportosításokat 

végeztünk egyes kollégák szakfeladati ellátásai között. 

 

4. Eredményesség, hatékonyság mutatóinak meghatározása szakterületenként 

A mérés-értékelés kidolgozása folyamatban van, a vészhelyzet kialakulása miatt a részletes, tematikus 

folyamati mérés vélhetően a következő tanév munkatervének lesz a kiemelt feladata. 

 

5. Munkaközösségek működésének hatékonyabbá tétele 

A tagintézménynek minden munkaközösséggel jó a kapcsolata, aktívan veszünk részt a munkaközösségi 

értekezleteken. két munkaközösség-vezető a járásunk dolgozója.  
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Az intézményi munkatervben meghatározott általános feladatok közül a következők maximálisan 

megvalósultak: 

 Folyamatos kapcsolattartás és rendszeres szakmai együttműködés a szakszolgálat 

székhelyintézményével, tagintézményekkel és az intézményünk telephelyeivel. 

 Az egyéni és csoportos fejlesztő és terápiás jellegű foglalkozások korszerű szakmai színvonalon 

történő megvalósítása. 

 Szakszerű, naprakész dokumentációk vezetése. 

 Szakmai rendezvényeken, előadásokon, konferenciákon való részvétel, előadások vállalása. 

 Belső továbbképzések szervezése, új ismeretek, módszerek, eljárások, tapasztalatok, jó 

gyakorlatok megosztása. 

 Hagyományok ápolása 

 A 2019/2020. évi pedagógiai szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítések szakszerű 

lefolytatása. 

Az amortizálódott játékok és eszközök pótlására, beszerzésére eszközlista összeállításával jelzés történt, 

az eszközök beszerzése folyamatban van. A napi munkához szükséges alap eszközök, írószerek, 

szolgálati gépkocsik üzemben tartása biztosított.  

 

Az intézményi munkatervben meghatározott általános feladatok közül a következők kevésbé valósultak 

meg: 

 Az önértékelési csoport irányításával a pedagógusok önértékelésének megvalósítása. A 

2020.03.16-án életbe lépő veszélyhelyzet miatt 5 kollégának nem valósult meg az önértékelése 

jelen tanévben. 

 A naprakész dokumentáció hatékony vezettetése még kiemelt feladatunk vezetői szinten. 

 Az épület nem akadálymentes, szükséges annak mielőbbi kiépítése. A folyosói aljzat 

töredezettség miatt balesetveszélyes, ezért ennek felújítása szükséges. A III. emelet tetőtéri 

foglalkoztatóinak magas hőterhelése miatt az ablakok hővédő fóliával történő ellátása 

szükséges, a beszerzés utáni felhelyezést nyár elejére terveztük.  

 A telephelyek közelében és a környékén nehéz a parkolás a rendelkezésre álló parkolóhelyek 

túlterheltsége miatt.  

 A szakértői és tehetségvizsgálatokhoz több szakember munkájához további S.O.N. és WPPSI-

IV gyermekintelligencia teszt beszerzése szükséges. A szakértői és tehetségvizsgálatokhoz 

használt standard intelligencia-tesztek értékelő lapjainak pótlása a tanévben részben valósult 

meg.  

 

17.   A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának értékelése 

(sikeres, kevésbé sikeres események, tevékenységek, elképzelések, fejlesztésre szoruló területek, jól 

működő, terjeszthető gyakorlatok, stb.) 

Igyekezett a szakmai közösség megvalósítani a munkatervben betervezett szakfeladatokkal kapcsolatos 

vizsgálatokat, azonban a humánerőforrás problémák, továbbá a március 16-tól kialakult veszélyhelyzet 

miatt jelentős mennyiségű el nem látott vizsgálatok maradtak.  A dokumentációnkat frissítettük. 

Betervezett közösségi programokat az intézményegység megvalósította. Általunk rendezett 

konferenciák, szakmai napok, workshopok, illetve más (tag)intézményekkel közös programok 

szervezésében való részvétel, előadásokkal, szervezési feladatokkal maradéktalanul megvalósultak. 

Közös karácsonyi ünnepség, pedagógus nap a tagintézmény teljes dolgozói kollektívájával  megvalósult. 

Jó gyakorlatunk a tehetségazonosító vizsgálatokban megyehatáron kívül is több tagintézménybe 

elkerült. Tudásmegosztásban nagysikerű Tehetséggondozó konferencia szervezésében országosan is 
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elismertté vált a tagintézményünk. Partnerkapcsolataink erősödtek, több más megye szakszolgálatával 

kerültünk munkakapcsolatba. A partneri  elégedettség vizsgálat megszervezése nem valósult meg, mivel 

a munkahelyi klíma alakítása fontos ebben a tanévben. 

Rengeteg EFOP pályázati programon képviseltettük magunkat (EFOP 3.1.3. és 3.1.6.) szinte minden 

szakfeladaton a megyében. A szakmai továbbképzéseken túl egymástól való tanulással, társszakmákból 

hívott szakemberek előadásaival, konzultációs lehetőségekkel, workshopokkal gyarapítottuk 

tudásunkat. Rendszeresen részt vettünk a MLSZSZ és Demoszthenész Egyesület logopédiai 

rendezvényein. Szintén a tehetséggondozással kapcsolatosan sportolók számára elkészült és feldolgozás 

alatt áll a sportolói kérdőív, mely a család, iskola és külső ellátó harmonikus együttes munkájának 

elősegítését célozza, a kliens oldaláról is. Folyamatos látogatások, egyeztetések, szakmai fórumok 

segítségével erősödtek a partneri viszonyok, a kooperációs munka. Több, megyék közötti, többségi 

intézményi és szülői szakmai rendezvényre került sor a tanévben, melyek a szakmai alapú 

tehetséggondozó munka színvonalának emelését célozták (szakmai nap Pannonhalma, egyeztető 

megbeszélések többségi intézményekkel, tanácsadások pedagógusoknak és szülőknek, tanóra látogatás 

az egyéni kliens szempontú megtámogatás megszervezéséhez, stb.). Megyék közötti kapcsolatrendszer 

alakult, közös kooperáció elmélyítése, kihasználása célzattal (pl. Baranya megye, Vas megye). 

Tagintézményi szakmai munka támogatása valósult meg egyes tagintézmények szakspecifikus 

tevékenységének moderálása, szakmai munkaszervezése, diagnosztikus munka előkészítése, fórum 

vezetése révén. 2020. március 16-án kialakult veszélyhelyzet miatt a márciustól betervezett 

programjaink törlésre kerültek. 

 

18.   A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése  

Főigazgatói belső ellenőrzés: Az idei tanévben a munkaköri leírások ellenőrzése történt meg. Az év 

közbeni folyamatos kapcsolattartás a főigazgatósággal és a fenntartóval a munka korrekt, hatékony 

megvalósulását segítette. 

 

V. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 

 

2019.09.30-án meglátogatott minket a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, és szakmai 

konzultációt tartottunk a korai fejlesztés és korai nevelési tanácsadás területén.  

A tehetséggondozás munkaközösség szakmai konferenciáján 2019.11.11-én aktívan részt vettünk a 

szervezésben, lebonyolításban és kollégáink előadóként is bemutatták szakmai munkájukat. A 

tagintézmény szakmai napjait telephelyenként rendeztük meg 11.12-én a Pirosalma utcai telephelyen a 

belső tudásmegosztás területén, az SNI kisokos használatával kapcsolatban, a tagintézményi 

specialitásokról a szakértői tevékenység során. A logopédiai szakfeladaton dolgozók a fejlesztő 

játékaikat osztották meg egymással. A Palotai úti telephelyen 11.19-én Dr. Käbli Katalin a NETFIT 

elsajátítását mutatta be gyógytestnevelőknek, és Dr. Halász Józseffel a korai szakfeladaton dolgozók 

kerekasztal megbeszélést tartottak a korai pszichés zavarok témájában. 

A Palotai úti esték programsorozatban az EFOP 3.1.6. keretében novemberben az iskolaérettségi 

vizsgálatok támájában, decemberben a mesék szerepéről, februárban a korai tehetségjegyek 

megismerésében tartottunk szakmai programot a partnerintézmények szereplőivel. 

2020. március 4-én a Pirosalma utcai szakalkalmazottak nevelés nélküli munkanap keretében elutaztak 

Budapestre, ahol a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat által megrendezésre került IX. Nyitott kapuk a 

logopédiában nevű szakmai rendezvényen vettek részt.  
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A járványhelyzetben a Palotai úti telephely dolgozói online tartották meg a tavaszi egészségnapjukat, a 

mentális és testi egészségük érdekében, valamint a csapatépítés jegyében, mint feladatellátás menetes 

szakmai napjukat. A főigazgatóság által kiírt pályázatokban több dolgozónk nyertes pályázatot adott be. 

György-Halmi Bettina fiatal innovátorként, Dr. Csorbáné Szigetvári Melinda, Szakács Nóra, 

Rajcsányiné Nagy Renáta és Pátserné Kneifel Anna fejlesztőként jó gyakorlataikkal nyertek díjat ebben 

a tanévben. Magyarné Várbíró Zita kollégáival kiadta a Hanglépcső című szakterületi gyakorlati 

kézikönyvet.  

 

VI. A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL  

 

A tagintézmény-vezetői tanács tagjai: tagintézmény-vezető és a 2 (a feladatellátási telephelyeken 

székelő) tagintézmény-vezető helyettes.  

A 2019/20-as tanévben heti szinten hétfőnként, 8 - 12-ig tartottuk a vezetői megbeszéléseket. Témáját 

az aktuális hétre vonatkozó programok, szakmai és ügyviteli teendők, valamint a felmerülő problémák 

megoldásának egyeztetése képezte. Ezen túlmenően az elvégzett feladatokról szóló helyettesi 

beszámoló is fontos téma volt. A közösen kidolgozandó anyagok, feladatmegosztások is itt kerültek 

megbeszélésre. A tagintézmény működése egységes és jól követhető mindkét feladatellátási helyen.  

A vezetők egységesen és komplexen tudták figyelemmel kísérni a teljes intézmény ügymenetét. A 

problémák, feladatok közös megoldása hatékonyan működött, demokratikus módon határozott a 

vezetőség, melyet az adott feladatellátási helyen a kollégáknak továbbítottak. A tagintézmény 

vezetősége 4 napos csapatépítő programban saját költségén vett részt a kapcsolat erősítése, egymás jobb 

megismerése céljából. 

A 2020. március 16-án kialakult veszélyhelyzet után a tagintézményi tanács szakmai és szakmán túli 

együttműködése erősödött. 

 

Kelt.: Székesfehérvár, 2020.augusztus.31. 

 

Pápai Katalin Andrea 

aláírás  
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 
 

 

I. BEVEZETŐ ADATOK 

 

1. Tagintézmény neve: Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye 

2. A beszámoló készítője: Hargitai Enikő 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 
 

1. Intézményi névsor (a 2020. augusztus 14-i állománynak megfelelően.  Minden pedagógust kérünk 

felvezetni, aki 2019.09.01 és 2020.08.31 között állományban volt/van, DE a 2020. augusztus 15-ével új 

dolgozóként felvetteket nem) 

ssz. név munkakör munkaközösség tanév közben 

érkezett/távozott 

érk./táv. 

időpontja 

1.  Barta Tamás  tanácsadó 

pedagógus 

 pályaválasztási 

tanácsadás 

    

2.  Bánhegyi Péterné  gyógypedagógus  megyei szakértői 

bizottsági 

    

3. Benkő-Pogony Ildikó tanácsadó 

pedagógus 

pályaválasztási 

tanácsadás 

   

4.  Dr. Benkő Anita  pszichológus  megyei szakértői 

bizottsági 

   

5.  Berkes Bernadett  pszichológus  megyei szakértői 

bizottsági 

    

6.  Bükkiné Andó 

Mónika 

 gyógypedagógus  megyei szakértői 

bizottsági 

    

7.  Cser-Puha Petra  gyógypedagógus  megyei szakértői 

bizottsági 

    

8.  Dobosné Bús Ágnes  pszichológus  megyei szakértői 

bizottsági 

CSED   

9.  Gedő Ágnes  pszichológus       

10. Hajnal Petra pszichológus megyei szakértői 

bizottsági 

érkezett 2019. 03. 01. 

11. Hargitai Enikő  gyógypedagógus       

12. Horváth Adrienn 

Katalin 

pszichológus  2020. 05. 29-ig 

szabadság 

 

13 Kauthné Szabó Ágne  pszichológus  pályaválasztási 

tanácsadás 

    

14. Kracsun Edina pszichológus megyei szakértői 

bizottsági 

érkezett 2019. 09. 09. 

15. Dr. Lakatosné Pintér 

Anita 

konduktor megyei szakértői 

bizottsági 

  

16. Dr. Makra Anita gyógypedagógus megyei szakértői 

bizottsági 

  

17. Marsiczki Karolina gyógypedagógus megyei szakértői 

bizottsági 
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18. Dr. Mile Anikó Eszter gyógypedagógus    

19. Murvai Szilvia gyógypedagógus megyei szakértői 

bizottsági 

  

20. Lőrincz Patrícia pszichológus megyei szakértői 

bizottsági 

GYED  

21. Nagy László Attiláné tanácsadó 

pedagógus 

pályaválasztási 

tanácsadás 

  

22. Ódorné Schieber 

Tímea 

pszichológus megyei szakértői 

bizottsági 

GYES  

23. Papp Zsófia pszichológus megyei szakértői 

bizottsági 

érkezett 2019. 04. 01. 

24. Pálné Véber Éva gyógypedagógus megyei szakértői 

bizottsági 

érkezett 2019. 04. 01. 

25. Pulai Dalma pszichológus megyei szakértői 

bizottsági 

érkezett/tartós 

táppénz 

2019. 11. 13. 

26. Sántha-Malomsoki 

Ágnes 

tanácsadó 

pedagógus 

pályaválasztási 

tanácsadás 

  

27. Sóvári Hermina gyógypedagógus megyei szakértői 

bizottsági 

  

28. Spántlerné Magyaródi 

Katalin 

gyógypedagógus megyei szakértői 

bizottsági 

  

29. Szőke Kinga pszichológus megyei szakértői 

bizottsági 

  

30. Tóthné Tuppa Anita gyógypedagógus megyei szakértői 

bizottsági 

  

31. Ulicza Henriette pszichológus    

32. Vasas Lászlóné tanácsadó 

pedagógus 

pályaválasztási 

tanácsadás 

  

33. Varju Edina Anna gyógypedagógus megyei szakértői 

bizottsági 

távozott 2019. szept. 15. 

 

2. Pedagógus munkakörben dolgozók (csak a tanév végi tényleges záró létszámot kell figyelembe 

venni az a- f. pontokban) 

 

1. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:  26 fő  

2. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:  0 fő  

3. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:   5 fő  

4. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:  0 fő  

5. Tartósan távol:      3 fő  

6. Óraadók:       1 fő  

7. Tanév közben érkezett:     5 fő  

8. Tanév közben távozott:     1 fő  

 

3. Nem pedagógus munkakörben dolgozók 

 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:   16 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:  fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:   3 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:  fő  
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e. Tartósan távol:      fő  

 

4. Pedagógus szakvizsga 

 

a. Szakvizsgázott pedagógusok száma:    17 fő  

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:    3 fő  

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:    12 fő  

d. Beszámolási időszakban alapképzésben oklevelet szerzett: 0 fő  

e. Beszámolási időszakban mesterképzésben oklevelet szerzett: 0 fő  

f. Beszámolási időszakban szakvizsgát szerzett:  0 fő  

g. Beszámolási időszakban szakirányú továbbképzésben  

újabb oklevelet szerzett     0 fő  

 

III. INFRASTRUKTÚRA 
 

1. Ügyviteli telephely címe: 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. 

 

a. Az ingatlan állapota (az előző tanévben megvalósult javítások, felújítások). Kérjük, néhány 

mondatban fejtse ki!  

Tagintézményünk a Fejér Megyei Művelődési Központ által is használt épületben helyezkedik el. Az 

épületrészeket, amelyeket használunk, a fenntartó bérli a tulajdonostól, így felújítást nem, csak 

karbantartást végezhetünk.  

A tanév során kisebb javítások, valamint festés történt a várószobában, vizsgáló- és tanácsadó 

szobákban, irodákban, folyosókon. A mosdókban megtörtént az elromlott WC-szelepek cseréje.  

  

Helyiségek száma:      31 db     

Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:    13 db    

 terápiás, tanácsadó szoba:      0 db    

 vizsgálatra és terápiára is használt szoba:    0 db    

 várószoba:        1 db 

ügyfélfogadó tér:       1 db    

 tanári:         1 db    

 mosdó, WC:        4 db    

 raktár, irattár:         1 db    

 iroda:         9 db 

tanterem/előadóterem:         1 db 

szerver szoba        1 db 

konyha/étkező        1 db 

 

b. Tárgyi felszereltség (kérjük néhány mondatban fejtse ki!) 

 

Az EFOP 3.1.6. pályázat keretein belül mindkét szakfeladatunk és az adminisztráció számára új IKT 

észközök kerültek beszerzésre az előző tanév során, megkönnyítve ezzel a napi feladatok végzését, 

valamint a helyszíni tanácsadások, vizsgálatok lebonyolítását. Pályázati forrásból diagnosztikai 
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eszközök beszerzése is megvalósult, ami a szakértői bizottsági vizsgálatok hatékonyságának növelését 

segíti elő. 

A napi működéshez szükséges tesztlapok, irodaszerek, tisztítószerek beszerzése folyamatosan biztosított 

volt a tanév során. 

A szakértői bizottság, valamint a pályaválasztási tanácsadás helyszíni vizsgálatainak, tanácsadásainak 

megszervezését, illetve a szakszolgálat különböző rendezvényeire történő utazást nagyban segítette a 

Székhelyen rendelkezésére álló személygépkocsi és a 8 személyes személyszállító kisbusz. 

A Székhelyintézmény valamennyi helyiségében elérhető internet, és a számítógépekről hozzáférés 

biztosított a szerveren lévő munkaanyagokhoz. 

Rendelkezésre áll négy darab mobil klímaberendezés, amivel a nyári hónapokban biztosítani tudjuk 

három iroda és a tanári szoba megfelelő hőmérsékletét. 

A napi szakmai és adminisztratív tevékenységekhez minden eszköz rendelkezésre áll, de a bútorzat 

elavult, szükség lenne az irodai székek cseréjére, íróasztalokra, gyermekasztalokra, gyermekszékekre, 

szőnyegek cseréjére, valamint a vizsgálószobák játékeszközeinek pótlására. 

 

c. Funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés (kérjük néhány mondatban fejtse ki!) 

 

A Rendeletben előírt eszköz- és felszerelés rendelkezésre áll, az amortizáció miatt azonban a 

bútorzat egy része, valamint a szőnyegek cseréje szükséges. 

 

IV. SZAKMAI MUNKA 

 

A létszámadatokat kérjük, a forgalmi napló 2020. 08. 31-i állapotának megfelelően kitölteni! 

 

1.  A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám:     1754 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:  23 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 

A tanév során a bizottság a rendelkezésre álló humán erőforrás kapacitását maximálisan kihasználva 

végezte a szakértői vizsgálatokat és a hozzá tartozó feladatokat. Az elvégzett vizsgálatok száma magas, 

de ennek ellenére még mindig nagy azoknak a vizsgálatoknak az aránya, amelyeket nem sikerült 

határidőre elvégezni. A határidők betartása nem csak a vizsgálatok beütemezése, hanem a szakértői 

vélemények ellenőrzése terén is nehezített. A COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet az elmaradt 

vizsgálatok és a szakértői vélemények ellenőrzése területén is pozitív változást eredményezett. A 

szakemberek számára a veszélyhelyzet kihirdetését követően otthoni munkavégzést rendeltünk el. A 

felülvizsgálatok egy részét – szigorúan szabályozott szempontok alapján – így dokumentumelemzés 

módszerével végeztük el, valamint a szakértői vélemények és a beérkezett kérelmek szakmai 

ellenőrzését felgyorsítottuk. A veszélyhelyzet időszaka alatt online tanácsadást biztosítottunk szülők és 

szakemberek számára. A szülők előzetes időpont egyeztetést követően, a szakemberek heti 

rendszerességgel vehettek részt konzultáción. 
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Az összes vizsgálatból (1813 fő) 578 készült dokumentumelemzés módszerével. Állapotfeltárásra 

irányuló első vizsgálat 548, amiből 41 gyermek kapott BTM diagnózist. Ebben a tanévben is magas volt 

azoknak a száma, akik nem jelentek meg a vizsgálati időpontban. 

A pályaválasztási tanácsadás és a szakértői bizottsági tevékenység összehangolása megkezdődött a 

tanév során. Elsőként azokat a vizsgálatokat, amelyek esetében pályaválasztási tanácsadást is 

igényeltek, összehangoltuk, a kliensek számára egy időpontra szerveztük, bevonva a munkába a PV 

pszichológus szakemberét.  

A megyei szakértői bizottság szakmai tevékenységéhez tartozik az intézménykijelölés, valamint az 

utazási utalványok kiadása. A tanév során 118 intézménykijelölés, valamint 251 utazási utalvány 

kiállítása történt meg. Ezeket a feladatokat az adminisztratív dolgozók végzik, szakmai ellenőrzés 

mellett. 

Az újonnan érkező szakemberek mentorálása, a szakértői vizsgálat folyamatába történő bevezetése 

folyamatos volt.  

A szakértői bizottság a tanév során a tervezett szakmai rendezvények többségét nem tudta megvalósítani 

a kialakult helyzet miatt. Ezek egy része a Pedagógiai Szakszolgálatok Hete rendezvénysorozaton belül 

valósult volna meg. 2019 október 1-én megvalósult a szakmai kerekasztal beszélgetés, amit 

gyermekorvosok, védőnők számára hirdettünk meg. A rendezvényen elsősorban Székesfehérváron és a 

járásban dolgozó orvosok, védőnők vettek részt. A beszélgetés eredményes volt minden fél számára. 

A munkaközösségvezető, valamint a bizottságvezető 2019 novemberében részt vett a Szakértelem 

Egyesület szakmai napján Budapesten, ahol a jogszabályváltozásokkal kapcsolatosan kaptunk 

tájékoztatást. A 2011. évi CXC. törvény tankötelezettségre, valamint egyéni munkarendre vonatkozó 

változásai szakmai és tervezési feladatokat vont maga után. Azokat a tanköteles korú gyermekeket, 

akiknek beérkezett a felülvizsgálati kérelme, bizottságunk 2020. január 31. napjáig megvizsgálta. Az 

Oktatási Hivatal néhány esetben rendelte ki bizottságunkat szakértőként, ezeket a vizsgálatokat 

határidőre lebonyolítottuk, a szakértői véleményeket elkészítettük. 

2020. januártól dr. Lakatosné Pintér Anita bizottságvezető-helyettesi feladatokat lát el, ami 

nagymértékben megkönnyíti a feladatok ellátását. Első közös feladataink közé tartozott a JNSZMPSZ 

meglátogatása szakmai tapasztalatcsere céljából. 

A szakértői bizottságban dolgozó szakemberek lehetőséget kaptak szupervízión való részvételre az 

EFOP pályázat keretein belül, ami a beszámolók alapján sikeres volt. 

A szakértői bizottságban négy gyakornok dolgozik, mindannyian pszichológus munkakörben, ami a 

mentorok számára többletfeladat. 

A veszélyhelyzet kihirdetését követően azonban nagyszámú egyéni tanácsadással, konkrét kérdések 

megválaszolásával, problémás helyzetek megoldásának megsegítésével támogattuk a megye 

intézményeit, szakembereit, a szülőket. 

 

 

5.  A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám:      3359 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:  6 fő 

c. A 2019/2020-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 
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A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás területén a tanév során több szakmai fejlesztés is 

megvalósult. A szakemberek bővítették a tevékenységi köröket új ellátási formák bevezetésével. 

Bevezették a szülői értekezleteken való részvételt, az egyéni tanácsadást középiskolások számára. 

Ezáltal az ellátott kliensek köre kiszélesedett. 

Bevezetésre került az intézményi kapcsolattartó rendszer, valamint átszervezésre került a kliensek 

elosztása a szakemberek között. Megkezdődött a szülői elégedettség mérése, és megvalósult az 

intézményi elégedettség mérésének előkészítése. 

Szakmai nap lebonyolítására került sor a Dunántúlon működő pedagógiai szakszolgálati tanácsadó 

pedagógusok számára, valamint a Dunaújvárosi Kereskedelmi- és Iparkamarával együttműködtünk 

pályaorientációs nap szervezésében. 

Az EFOP 3.1.6. pályázat keretein belül elkészült az Egyéni Átvezetési Tervek disszeminációjához című 

szakmai anyag, aminek keretében szakmai tapasztalatcserén fogadott bennünket a Miskolci SZC Martin 

János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája. 

A veszélyhelyzet kihirdetését követően rövid időn belül sikerült átállni az online tanácsadásra, melynek 

szakmai kereteit előzetesen meghatároztuk. 

Mindkét szakfeladaton heti rendszerességgel tartottunk online értekezleteket, amelyeken a felmerült 

szakmai problémákon, feladatokon kívül személyes beszélgetések is zajlottak. 

 

10.  Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 

1. KO  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

2. NT  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

3. LO  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

4. PV          0 fő  ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

5. KON 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

6. GYT 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

7. IOP  0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

8. TEH 0 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 0 fő 

 

11.  A nyári időszak ellátásainak elemzése humánerrőforrás és szakfeladat szerint  

Történt-e igényfelmérés a nyári ellátásra vonatkozóan?   igen nem 

Nem releváns 

Megvalósult-e a nyári ellátás 2020. 07.01. és 2020. 08. 24. között? igen nem 

Amennyiben nem valósult meg, kérjük, indokolja!  

Amennyiben igen, mely szakfeladatokat érintette, hány főt láttak el és milyen módon? Hány pedagógus 

vett részt az ellátásban? 

A nyári időszakban az ellátás mindkét szakfeladaton folyamatos volt, minden szakember részt vett 

benne. A tanácsadások és vizsgálatok ütemezése a szabadságok kiadásának figyelembevételével 

ugyanúgy történt, mint a tanév során. A szakértői bizottság a nyári időszakban 247 gyermek vizsgálatát 

végezte el. 
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12. A beszámolási időszakban önértékelésben vett részt (kérjük, a tapasztalatokat néhány 

mondatban fejtse ki!) 

A tanév során megvalósult az intézményi önértékelés. A folyamat elősegítette, hogy feltárjuk azokat a 

területeket, amelyek fejlesztésre szorulnak. Ezeknek a feladatoknak az elvégzése a következő 

tanévekben valósul meg. 

Pedagógus önértékelésben hat kolléga vett részt, a folyamatot határidőre befejeztük. 

ssz. név munkakör 

1. Barta Tamás tanácsadó pedagógus 

2. Bükkiné Andó Mónika gyógypedagógus 

3. Kauthné Szabó Ágnes pszichológus 

4. Dr. Lakatosné Pintér Anita konduktor 

5. Sóvári Hermina gyógypedagógus 

6. Szőke Kinga pszichológus 

   

 

13. A beszámolási időszakban tanfelügyeleti ellenőrzésben vett részt (kérjük, a tapasztalatokat 

néhány mondatban fejtse ki!) 

Tanfelügyeleti ellenőrzésben nem vett részt szakember a tanév során. 

ssz. név munkakör 

   

   

   

   

   

 

14. A beszámolási időszakban minősítési eljárásban vett részt (kérjük, a tapasztalatokat néhány 

mondatban fejtse ki!) 

ssz. név eljárás eredmény 

1. Hargitai Enikő mesterpedagógus minősítés sikeres 

    

    

    

    

 

A minősítő bizottság tagjai az eljárás során mind a szakember felkészültségéről, mind intézményünk 

szakmai tevékenységéről pozitívan nyilatkoztak. 

 

15. Vezetői szempontból elemezze az intézménye humánerrőforrásait! (kapacitás, szükségletek, 

leterheltség, képzettségi szint, szakfeladatok közötti átjárhatóság stb.) 

A Székhelyintézmény két szakfeladatot lát el, melyek között a jelenlegi humánerőforrás a pszichológus 

munkakörben foglalkoztatott kolléga szakfeladatok közötti átjárhatóságát teszi lehetővé. A 

pályaválasztási tanácsadáson dolgozó pszichológus bevonása a szakértői bizottsági feladatba a tanév 

során folyamatos volt.  
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A megyei szakértői bizottságban a tanév során foglalkoztatott szakemberek száma nem elegendő a 

feladatok ellátásához, az elmaradt vizsgálatok/felülvizsgálatok lebonyolításához. Elsősorban 

pszichológus, logopédus szakember foglalkoztatására lenne még szükség, de a feladat ellátását segítené 

a több szakkal rendelkező gyógypedagógus is. A kollégák leterheltsége folyamatosan maximális, amit 

az adminisztratív feladatok (szakértői vélemények elkészítése, INYR felület nehezen kezelhetősége) 

tovább növelnek. 

Általánosságban elmondható, hogy fluktuáció nem jellemző tagintézményünkre. A tanév során egy 

szakember távozott, öt érkezett a szakértői bizottságba, négy pszichológus gyermek születése miatt van 

távol. 

A pályaválasztási tanácsadás területén folyamatosan növekszik az igény az ellátásra. A jelenlegi 

szakemberlétszám megfelelő, a szakemberek végzettsége úgyszintén, de a következő időszakban 

szükséges lesz újabb szakemberek bevonására a feladat ellátásához. 

 

16. Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület megvalósulásának 

értékelése (gondoljon a munkaterv kiemelt feladataira) 

A szakmai protokollok véglegesítése a tanév során megtörtént. Már most látható, hogy módosításukra a 

folyamatok korrigálását követően szükség lesz. 

A tanügyigazgatási folyamatok felülvizsgálata a tanév során folyamatos volt, ennek eredményeként 

megállapítható, hogy kialakult egy átlátható, nyomon követhető rendszer. Természetesen a 

továbbiakban szükséges a folyamatos felülvizsgálat és a szükség szerinti módosítás, optimalizálás. 

Az intézményen belüli információáramlás a tanév során nagymértékben javult, de fejlesztése szükséges.  

A partnerintézményekkel, tagintézményekkel való kommunikáció, információáramlás folyamatos volt 

a veszélyhelyzet ellenére is.  

A partnerközpontúság fejlesztése folyamatos volt, a kollégák szemlélete mind az ügyfélfogadás, mind 

a vizsgálat, tanácsadás keretein belül megfelelő. A terület további, direkt fejlesztése szükséges. 

A szervezeti kultúra fejlesztése, vonzó, biztonságot adó, sikerélményt nyújtó munkahelyi légkör 

kialakítása területén tagintézményünk sikereket tudhat maga mögött ebben a tanévben is. A 

szakemberek elvándorlása nem jellemző, csökkent a fluktuáció. A szakmai munka jó légkörben folyik. 

Az INYR használata napi szintű, a kollégák a lehetőségekhez mérten pontosan vezetik.  

 

17. A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának értékelése 

(sikeres, kevésbé sikeres események, tevékenységek, elképzelések, fejlesztésre szoruló területek, jól 

működő, terjeszthető gyakorlatok, stb.) 

A 2019/20. tanévre meghatározott feladatok a tavaszi szakmai napokat kivéve megvalósultak. A 

járványhelyzet kialakulása miatt elmaradtak szakmai programok, a pályaválasztási tanácsadás esetén 

csoportos tanácsadások, intézménylátogatások.  

Elmondható, hogy a tanév során magas szintű szakmai tevékenységet végzett mind a pályaválasztási 

tanácsadási csoport, mind a megyei szakértői bizottság. Mindkét területen szakmai fejlesztések 

valósultak meg a vizsgálatok, tanácsadás és a kapcsolatrendszer, kommunikáció területén.  

 

18.  A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése 
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A belső ellenőrzés folyamatos volt a tanév során, a meghatározott feladatokat és határidőket többnyire 

tartani tudtuk. A szakértői bizottsági szakfeladat ellátása során a jogszabályban meghatározott határidők 

betartása továbbra sem valósul meg, aminek egyik oka, hogy magas számú az elmaradt felülvizsgálat. 

A vizsgálatra való behívás sok esetben nem történik meg határidőre. A szakértői vélemények végső 

ellenőrzése és postázása is késik, ami sokszor jelent problémát a szülők, intézmények számára. A tanév 

során folyamatosan arra törekedtünk, hogy ezt a problémát megoldjuk. Eredményként könyvelhető el, 

hogy a határidőre beérkezett beiskolázási vizsgálatokat a jogszabályban meghatározottaknak 

megfelelően el tudtuk végezni. 

  

V. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 

 

A tavaszi időszakra tervezett szakmai napok, rendezvények a járványhelyzet miatt nem kerültek 

megvalósításra. Az egészségügyi szakemberek számára szervezett kerekasztal beszélgetés sikeres volt, 

annak folytatását minden fél szükségesnek tartja. 

A veszélyhelyzet kihirdetésének következtében kidolgozásra került az otthoni munkavégzés 

feltételrendszere, a felülvizsgálatok dokumentumelemzésének szabályozása. Segédanyagot készítettünk 

a szakértői véleményben megfogalmazott részletes fejlesztési feladatokhoz, valamint sablonokat a 

tankötelezettséghez kapcsolódó vizsgálatokhoz, dokumentumelemzéshez. 

 

 

VI.  A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

  

A tagintézményvezetői tanács tagjai a tanév során heti rendszerességgel tartottak értekezletet mind az 

operatív, mind a szakmai feladatokat tekintve. A megbeszélésekről jegyzőkönyv készült. 

 

Székesfehérvár, 2020. augusztus 31   

 

 

       Hargitai Enikő 

             főigazgató-helyettes 
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 
 

I. Bevezető adatok 

 

1. Munkaközösség neve: FMPSZ GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS ÉS KORAI 

FEJLESZTÉS ÉS GONDOZÁS MUNKAKÖZÖSSÉGE 

2. A beszámoló készítője: Bordácsné Ágoston Krisztina  

 

3. A munkaközösség tagjai: 

ssz. név tagintézmény 

1. Pálffy Júlia  FMPSZ Bicskei Tagintézmény 

2. Fehér Gyöngyi  FMPSZ Bicskei Tagintézmény 

3. Kaliczáné Szalai Katalin  FMPSZ Bicskei Tagintézmény  

4. Bordácsné Ágoston Krisztina FMPSZ Dunaújvárosi Tagintézmény 

5. Kissné Korsós Ágnes FMPSZ Dunaújvárosi Tagintézmény 

6. Kochán Krisztina FMPSZ Dunaújvárosi Tagintézmény 

7. Prohászka Frigyes FMPSZ Dunaújvárosi Tagintézmény 

8. Gerencsér Liza Adrienn FMPSZ Enyingi Tagintézmény 

9. Winklerné Hirip Irén FMPSZ Enyingi Tagintézmény 

10.  László Péterné FMPSZ Enyingi Tagintézmény 

11. Németh Mária   FMPSZ Gárdonyi Tagintézmény  

12. Juhász Dorottya  FMPSZ Martonvásári Tagintézménye 

13. Szabó Antalné  FMPSZ Martonvásári Tagintézménye 

14. Pálinkásné Tehenes-Varga Mária  FMPSZ Martonvásári Tagintézménye 

15. Újvári Ivett  FMPSZ Martonvásári Tagintézménye  

16. Oláh Tünde FMPSZ Móri Tagintézménye 

17. Pravetz Enikő FMPSZ Móri Tagintézménye  

18. Siteri Erika FMPSZ Móri Tagintézménye 

19. Fekti Ildikó  FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye 

20. Sepsi-Fejes Tünde  FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye 

21. Szabóné Bögyös Orsolya  FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye 

22. Vida Fanni FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye 

23. Takácsné Koncz Zsuzsanna FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye 

24. Czizel Zsófia Virág  FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye 

25. Pátserné Kneifel Anna  FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye 

26.  Koroknyai Andrea FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye 

27.  Lévai Judit FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye 

28.  Nagyné Burka Brigitta FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye 

29.  Pető Zsuzsanna  FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye 

30.  Rajcsányiné Nagy Renáta  FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye 

31.  Rácz Klára FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye 
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4. Szakmai munkához kapcsolódó óraadók 

Luterné Horváth Zsuzsanna a Dunaújvárosi Tagintézményben 4 órára felvett gyógypedagógus, aki a 

tényleges gyakorlati munkát a járványügyi helyzet miatt nem tudta megkezdeni.  

ssz. név ellátott heti 

óraszám 

tagintézmény 

1. Lutherné Horváth Zsuzsanna  4 Dunaújvárosi Tagintézmény 

2.       

3.       

4.       

5.       

 

II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk értékelése (lásd 

munkaterv) 
 

 A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, és gondozás szakszolgálati protokolljának 

véglegesítése, elfogadása 

A Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai ellátás protokoll 

elfogadása az igazgatótanács által decemberben megtörtént. A 2020/21-es tanév feladata lesz a protokoll 

aktualizálása.  

 

A szakterületi protokollnak megfelelő feladatellátás: diagnosztikai, terápiás és adminisztrációs munka 

 

A 2019/20-as tanévben a korai intervenció területén dolgozva célunk volt, hogy a szakterületi 

protokollnak megfelelő, minél magasabb szintű szakmai ellátást biztosítsunk, mind a korai fejlesztés, 

korai időszakban történő nevelési tanácsadás, és konduktív pedagógia területén.  

Az ellátások a szakszolgálatok infrastrukturális és alkalmazotti létszámának megfelelően a telephelyen, 

a gyermeket ellátó intézményben, vagy ha indokolt volt, a gyermek otthonában történt. A fejlesztések 

egyéni vagy kiscsoportos formában valósultak meg, ezt a szakember kompetenciája és a gyermek/ek 

diagnózisa határozta meg. A korai intervenció területén dolgozó szakemberek, a komplex 

gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai ellátásokat kompetenciájuknak megfelelően különböző 

terápiákkal egészítették ki. Két tagintézményben (Székesfehérvár, Sárbogárd) működik neuro-

hidroterápiás ellátás a telephelyen és a jó együttműködésnek köszönhetően a városi uszodákban. HRG 

ellátás folyik a városi uszodában Bicskén.  

2020.03.16-tól a járványügyi elrendeléstől a szakemberek online ellátásra tértek át. A szakemberek 

felvették a kapcsolatot a szülőkkel a különböző felületeken, feltérképezték a családok lehetőségeit, 

eszközét, helyzetüket. Elindultak az ellátások a különböző online felületeken (Viber, Messenger, Skype, 

email), de kaptak szülők feladatokat, tanácsokat MSN-en, telefonon és postai úton is. Ebben a mindenki 

számára nehéz helyzetben elmondhatjuk, hogy korai fejlesztett gyermek nem maradt ellátás nélkül. A 

korai nevelési tanácsadásban résztvevők - ha igény volt rá - kapcsolatba kerültek a szakemberekkel. 

Több tagintézményben, sikerült megoldani az új kliensek ellátását is, tanácsadás jelleggel. A 

szakemberek célja az volt, hogy gyermek/család ne maradjon ellátás, illetve segítség nélkül. Számos 

szakmai anyag készült, amelyet a kollégák a családok megsegítésére készítettek. A kollégák IKT 

kompetenciái ebben a nehéz helyzetben sokat fejlődtek.  

2020. 06.02-től a vírushelyzet elmúltával a tagintézményekben visszatért a személyes találkozásra épülő 

ellátás. E mellett a kollégák a családok kérésére (vírustól tartás, szabadság hiány) megtartották még az 
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online ellátást is. Mindez a nyári ellátásba lett beépítve. A nyárra tervezett játszóházak, táborok 

elmaradtak az idén.  

Volt tagintézmény, ahol kisebb várólista alakult ki a korai nevelési tanácsadás területén, de a nyár végére 

ezt is sikerült felszámolni, minden család ellátást kapott. 

A szülők visszajelzései igen vegyesek voltak. Sok szülő vágott bele lelkesen az online ellátásba, de 

sokan nagyon kétségbeestek. Főleg ott tapasztaltunk nagy elkeseredést, ahol több gyermek (iskolás, 

sérült) volt a családban. Őszintén elmondták, hogy egy iskolás gyermek mellett a sérült gyermek 

ellátására már kevés energiájuk jutott. Volt család, aki elmondta, hogy igazán nem tudott mit kezdeni a 

videós órákkal. De azt mindig elmondták, hogy nagyon örültek neki, hogy nem maradtak egyedül, 

továbbra is fordulhattak tanácsért a szakemberhez. 

Visszatekintve az évre: az ellátott gyermekeink száma közelített a 2018/19-es év ellátottjainak 

számához.  

 

a. 2020.05. 08-ig az ellátottak száma: 

b. Korai fejlesztés:       130 fő 

c. Intézményi ellátás előtti nevelési tanácsadás:   682 fő 

 A Gárdonyi Tagintézményben a korai fejlesztésben résztvevő gyermekek létszámában továbbra sincs 

változás.  

 

INYR  használata: 

Az INYR használat a mindennapi munka részévé vált a kollégák számára. A felmerülő problémáinknak 

adtunk hangot az INYR- szabályzat alakításánál, amit a szabályzat elfogadása után a protokollba és a 

hétköznapi munkánkba építünk.  

 

Korai munkaközösség rendezvényei, feladatai: 

A munkaközösség a koragyermekkori intervenció területén tartott hagyományos rendezvényeinek, 

feladatainak, tevékenységének véghezvitele, a programok megvalósítása (fogadóórák, 

szülőértekezletek, Szülőklub, Játszóház, táborok, stb.) az év első felében tagintézményenként 

megvalósultak. Ez tagintézményenként más időben, más programmal, helyi sajátosságoknak 

megfelelően történt. Minden tagintézmény tartott játszóházat, részben az EFOP pályázat keretében, 

részben önállóan (Bicske, Enying, Dunaújváros, Martonvásár, Mór, Sárbogárd, Székesfehérvár). A 

Dunaújvárosi Tagintézményben októbertől, Enyingen januártól indult a szülők számára havi 

rendezésben szülőklub, tematikus témák köré rendezve. A Gárdonyi Tagintézményben tovább 

folytatódtak a védőnők segítségével létrehozott Szülőklubok.  

2020.03.16-tól sajnos a betervezett programok (pl.: szakszolgálati hét programjai, játszóházak, nyári 

táborok) elmaradtak, és valószínűleg ebben a tanévben már nem kerülnek megrendezésre.  

 

Partnerközpontúság, kapcsolatok: 

 

Partnerközpontúság továbbfejlesztése minden tanévben célunk, hiszen a partnerintézményekkel, más 

szakterületek szakembereivel együttműködve tudjuk a korai intervenció feladatait megvalósítani.  A 

Bicskei Tagintézményben szeptemberben a házi gyermekorvos, védőnők segítségével építették tovább 

a kapcsolataikat. A többi tagintézmény is feladatul tűzte ki az ágazatközi együttműködést, védőnőkkel, 

szakorvosokkal, óvodákkal, bölcsődékkel (Dunaújváros, Martonvásár, Mór, Sárbogárd, 

Székesfehérvár).  

Martonvásárban az idei tanévben is folytatódott a védőnők megkeresésére a szűrés Ercsiben.  De 

folytatódott Székesfehérváron az ortopédiai szűrés is. Ezt a már hagyományra épülő programot sikerült 

kibővíteni, és más tagintézményből is tudtunk vizsgálatra jelentkeztetni gyermeket. 
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A Gárdonyi Tagintézményben a kollégák havi rendszerességgel a védőnők segítségével tartottak 

szülőklubot, ahol sok szülő megjelent, de ennek a gyermeklétszámban megjelenő változását még nem 

érzékelik a szakemberek.  

2020.03.16-tól ez az együttműködés online felületre, telefonra korlátozódott és ott tartották a 

szakemberek a kapcsolatokat.  

 

Szakmai tudás és szemlélet bővítése: 

A szakmai tudás és szemlélet bővítése érdekében a kollégák különböző terápiák, jó gyakorlatok 

bemutatóin, tanfolyamokon vettek részt. Augusztus végén, szeptember elején a CSBO szervezése 

keretében minden munkaközösségi tag részt vett a Megfigyelés és állapotmegismerés kora 

gyermekkorban című képzésen, aminek tapasztalatait a szakmai munkánkban is tudtuk kamatoztatni.  

De az ismeretek további bővítését, munkaközösségen belül is szerveztük. Így a decemberi Gárdonyban 

megtartott munkaközösségi napon a Tipikus és eltérő fejlődésmenetű gyermekek fejlesztése címmel 

előadással és gyakorlati munkával összekötött délelőttöt tartottunk.  

Sajnos a márciusra tervezett korai szakmai nap nem tudott megvalósulni, részben a feladatok 

összesűrűsödése miatt, részben a bekövetkező járványügyi helyzet miatt.  

A betervezett képzéseken most a kollégák - ha azok megszervezésre kerülnek - online úton tudnak részt 

venni.  

 

A Szakmai Munkaközösség egésznapos programja: 

2020.05.13-án online felületen volt megtartva a munkaközösség szakmai napja. A délelőtt során  jó 

gyakorlatokat, ritka szindrómákat, betegségeket ismerhettünk meg és megtekintettük a járvány idején 

történő ellátásukat is. Megismerkedhettünk a beszédindítás Bicskei jógyakorlatával, a Székesfehérvári 

kollégák jó gyakorlataival. De betekintést kaptunk néhány, a korai fejlesztés területén jelentkező ritka 

szindróma, eset ellátásába is. Az esetgazdák rövid bemutatása után a kollégák feltehették a kérdéseiket 

is. Így kaphattunk képet a Lowe-, a Rett-, a Parder –Willi szindrómáról, valamint a Sleross Tuberosáról 

és a korai életkorban jelentkező dadogásról.    

 

Munkaközösségi értekezletek: 

A munkatervben betervezett 3 kontakt értekezletből 2020.03.16-ig kettő tudott megvalósulni, a 

harmadik online formában zajlott le.  

Online értekezletek: 

A 2019/20-as munkatervben 4 online értekezletet terveztünk. Az októberi értekezletet 2019. november 

11-én tudtuk megvalósítani.  

Sajnos a technika miatt mindez nagyon nehéz volt, mert volt tagintézmény, ahol a Teams (akkor 

használt) még nem volt feltelepítve így félig Messengen, Skypon valósítottuk meg az értekezletet.  

Az értekezlet témája a hatékony információáramlás és kommunikációfejlesztés volt. A cél, hogy 

lefektessünk olyan alapelveket, amelyek a kommunikációs eljárásunk alapjai lehetnek, és mindenki 

számára betartható legyen.   

A másik két online értekezlet így, ebben a formában és tartalommal nem valósult meg. 

2020. 04.08-án tartottuk a második online értekezletünket, most már a Skype felületen. Itt a cél az új 

ellátási forma tapasztalatainak, feladatainak átbeszélése volt.  

2020.05.13. lett a korai munkaközösség szakmai napja. 

 

Moodle felület: 

2020.03.16. után  az új online ellátási formára való átállással ismertük meg ezt az információ átadó és 

tároló platformot. Tapasztalatunk, hogy azoknak a kollégáknak ment könnyebben a kezelése, akik a 

tanulmányaik során már megismerkedtek vele. A többieknek ez még nehézséget okoz. Ezért a biztonság 
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kedvéért „kettős  könyvelés” alapján minden dokumentumot a levelező rendszerünkön  keresztül is 

megkaptak a szakemberek.   

 

 

III. Hiányterületek, problémák, fejlesztési javaslatok 

 

Továbbra is nagy nehézséget jelent a korai fejlesztés szakfeladaton a szakemberhiány. Volt 

tagintézmény, ahol egy másik tagintézmény dolgozójának segítségével lehetett ellátást biztosítani 

(Enying), de volt, ahol még az óraadó felvételével sem oldódott meg a feladat.  

A Gárdonyi Tagintézmény korai fejlesztési területen történő ellátására illetve ellátás hiányára egy 

programot kell kidolgozni, amiben a hely igényei szerint állítjuk fel a fókuszpontokat.  

A Moodle felület alaposabb megismerése, lehetőségeinek kihasználása is célkitűzésünk. 

 

Kelt.: Dunaújváros, 2020.augusztus 30. 

                                                                                                                

       Bordácsné Ágoston Krisztina 

munkaközösség-vezető 
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 

 

I. BEVEZETŐ ADATOK 

 

1. Munkaközösség neve: MEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG SZAKMAI 

MUNKAKÖZÖSSÉGE 

2. A beszámoló készítője: dr. Lakatosné Pintér Anita munkaközösség-vezető 

 

3. A munkaközösség tagjai: 

s.sz. név tagintézmény 

1. Bánhegyi Péterné Székhelyintézmény 

2. Marsiczki Karolina Székhelyintézmény 

3. Murvai Szilvia Székhelyintézmény 

4. Spántlerné Magyaródi Katalin Székhelyintézmény 

5. Kracsun Edina Székhelyintézmény 

6. Cser-Puha Petra  Székhelyintézmény 

7. Bükiné Andó Mónika Székhelyintézmény 

8. Sóvári Hermina Székhelyintézmény 

9. Dr. Benkő Anita Székhelyintézmény 

10. Tóthné Tuppa Anita Székhelyintézmény 

11. Szőke Kinga Székhelyintézmény 

12. Horváth Adrienn Katalin Székhelyintézmény 

13. Pálné Véber Éva Székhelyintézmény 

14. Berkes Bernadett Székhelyintézmény 

15. Szamosi Szilvia Székhelyintézmény 

16. Dr. Makra Anita Székhelyintézmény 

17. Papp Zsófia Székhelyintézmény 

19. Hajnal Petra Székhelyintézmény 

20. Gedő Ágnes Székhelyintézmény 

21. Hargitai Enikő Székhelyintézmény 

22. Ulicza Henriette Székhelyintézmény 

 

4. Szakmai munkához kapcsolódó óraadók 

ssz. név 

ellátott heti 

óraszám tagintézmény 

1. Nagy Zsuzsa    Székhelyintézmény 

2. Dr. Halász József    Székhelyintézmény 

3. dr. Kissevich H. Tamás    Székhelyintézmény 
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II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk/meghiúsulásuk 

értékelése 

 
Munkaközösségünk működését (lsd.: 2019/2020 munkaközösségi munkaterv) a megyei szakértői 

bizottság feladatai határozzák meg, a hatékony működés érdekében ezért szem előtt tartja a bizottság 

általános feladatainak megvalósítását, megvalósulását. Ennek alapja a diagnosztikai és felülvizsgálati 

munka minőségének folyamatos fenntartása (pl. az SNI pontos felismerése, megismerése, a törvényi, 

rendeleti szabályozások nyomon követése), ez alapján a szükségelteknek megfelelő javaslattétel, a 

szakszerű, pontos dokumentációkezelés, a partnerkapcsolatok kiépítésén, fenntartásán, bővítésén 

keresztül történő tapasztalatszerzés, ismeret bővítése továbbképzéseken, szakmai napokon való 

részvétel által, az új kollégák szakmai beilleszkedésének segítése, szakmai fejlődésük támogatása. 

 

A 2019/2020. tanév munkaközösségi munkatervében meghatározottak megvalósításához 

a tanévben több minden rendelkezésünkre állt, mint pl.: 

 működésünk feltételeinek megteremtése, melybe beletartozik a kontakt, majd online szakmai 

munkaközösségi értekezletek megvalósulása, 

 a könnyebb átláthatóság, együttműködés érdekében kialakított megyei szintű egységes eljárásrend 

kialakítása,  

 a COVID-19 járványhelyzet előtti kontakt szakmai együttműködés a tagintézményekkel, járási 

szakértői bizottságokkal,  

 a szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken való részvétel lehetőségének biztosítása. 

   

Viszont több tényező módosította is ezek megvalósulását. Így például: 

 a tankötelezettséggel, egyéni tanrenddel, I. fokú szakértéssel kapcsolatos jogszabályi változás,  

 a COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatos kormányzati- és tankerületi szabályozások hozta 

változás, 

  és a személyi változások. 

 

2020. áprilisáig a következők történtek: 

 Lemondott az előző munkaközösség-vezető, így új választásra került sor a személyemben. 

 Felülvizsgáltuk a szakértői vélemény sablonját, a jogszabályi változásnak megfelelően korrigáltuk. 

 A hatékony együttműködés érdekében elindult a járási szakértői bizottságokkal (Sárbogárddal, 

Martonvásárral) az intézményi hospitálás. 

 A karácsonyi rendezvényen szakmai napot bonyolítottunk le a járási munkaközösséggel. 

 Szintén megtörtént a szakszolgálati hét szervezése, előkészítése. 

 

2020. március 16-a után a járványügyi helyzet okozta változások miatt megtörtént az Intézményi 

munkaterv, így a munkaközösségi munkaterv módosítása. 

 

Munkaközösségünk - tagjai egyben a szakértői bizottság munkatársai -, az  online, digitális pedagógiai 

szakszolgálati feladatellátás alapelvei szerint heti egy online értekezlet alkalmával tartott kapcsolatot. 

Ezek az értekezletek az előzőekben alkalmazott email levelezőrendszeren kívül lehetőséget biztosítottak 

a Skype és Moodle felületek megismerésére, használatára.  
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Az online munkavégzésre való átállás első lépéseként megtörtént a feladatok prioritásának 

meghatározása; úgymint a megíratlan szakértői vélemények elkészítése, alapvizsgálatok szüneteltetése, 

a vizsgálati beosztás újratervezése, a márciusi, a felülvizsgálatra váró kérelmek átvizsgálása, minősítése, 

előzetes dokumentumelemzés. 

Bizottságunk élt azzal a lehetőséggel, melyet a Klebelsberg Központ biztosított: a felülvizsgálatok 

esetében dokumentumelemzés módszerével a szolgáltatás további biztosítása megoldhatóvá vált. Az 

igazgatótanács javaslata alapján az dokumentumelemzés szempontjai összeállítása kerültek, ezt 

követően a felülvizsgálatra váró kérelmek átvizsgálása, minősítése, az iratanyag dokumentumelemzésre 

kerülése folyamatosan zajlott (a kollégák egy részének házhoz szállítás révén, más kollégák 

személyesen vették át a székhelyintézményben). Kialakítottuk az iratanyag nyilvántartását is annak 

érdekében, hogy mozgása követhető legyen egy Excel táblázatban. 

Kidolgozásra került a dokumentumelemzés szempontrendszere, illetve az elkészült, úgynevezett 

„olvasásra” vitt szakértői vélemények szempontrendszere is. 

 

A szakértői vizsgálatokkal összefüggő sablonok, illetve a vizsgálatokhoz szükséges dokumentációk 

(kérelmek, nyilatkozatok, adatlapok) aktualizálása két alkalommal is megtörtént 

 egyrészt a törvényi változásoknak megfelelően, 

 másrészt az online munkavégzésnek megfelelően. 

  

A gyakornokok és új kollégák szakmai támogatása minden tanévben kiemelt feladat. Bizottságunk 

rendelkezik útmutatóval, mely ehhez egy egységes alapot biztosít, azonban az új kollégák „bevezetését” 

a munkavégzésbe szintén adaptálni kellett a sajátos vírushelyzet okán. Megszerveztük az online 

munkavégzést, a mentori feladatokat, anyagokat biztosítottunk a felkészüléshez, gyermekvizsgálatokat 

szerveztünk meg. 

Elkészült továbbá a felülvizsgálati kérelmet célzó pedagógiai jellemzés űrlap, mely a szakértői 

vizsgálathoz fontos, érdemi információkra kérdez rá. Alkalmazhatóságát illetően pozitív visszajelzés 

érkezett több intézménytől.   

 

A megyei szakértői tevékenység területére elkészült protokoll korrigálása folyamatban volt a tanévben, 

a jogszabályi változások miatti módosítása is elkészült. Véleményezése jelenleg folyamatban van. 

 

Szintén e tanév feladataként szerepelt a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat honlapján belül a 

megyei szakértői bizottság területének adaptálása, ez is megtörtént. 

 

Szakmai napunkon diagnózisonkénti bontásban munkaközösségünk elkészítette a sajátos fejlesztési 

feladatok tárházát, melynek alapját az Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához című 

program adja. A munka során arra törekedtünk, hogy a kidolgozott szempontrendszer alapján egységes, 

szisztematikus  bázis jöjjön létre. Ezt a munkát folytatjuk a jövőben az óvodás korosztályra vonatkozóan. 

 

III. Hiányterületek, problémák, illetve az ezekkel kapcsolatos elképzelések 
 

Bizottságunk állandó elmaradással küzd a vizsgálatokat és a szakértői vélemények megírását illetően. 

A 2019/2020-as tanév feladata lett volna az időben, tartalmában hatékonyabb szakértői vélemény 

elkészítése érdekében a szakértői sablonok megadott szempont szerinti differenciálása. Ez áttevődik a 

következő tanévre.  



123 
 

Fontos volna azt is átvilágítani, miből adódnak a csúszások, illetve azok a kollégák, akik időben teljesítik 

a feladatot, milyen módon képesek ezt elérni. 

Nehezen szervezhető meg a belső konzultáció, az esetismertetések elindulása, szakmai rendezvényeken, 

konferenciákon, programokon megszerzett ismeretek átadása. Ennek megvalósulása érdekében 

lehetőség szerint minden munkatársat motiválttá szükséges tenni. Ezt elősegítheti az a tény, hogy 

lelassult a fluktuáció, szakmailag, emberileg egyaránt jó közösség van alakulóban. Emellett fontos az, 

hogy kialakuljon egy állandó, ismétlődő rendje ezeknek az alkalmaknak. A következő tanévben célként 

tűzzük ki. 

Szintén fontos a szakszolgálat egyéb szakmai munkaközösségeivel, illetve tagintézményével való 

együttműködés folytatása (hospitálás, rendezvényeken való részvétel), illetve az elmaradt betervezett 

programok, feladatok megvalósítása. 

A sajátos járványügyi helyzet folyamatosan megoldandó feladatok elé állította a vezetőséget és a 

kollégákat, mely feladatoknak jelentős pozitív hozadéka született. A tapasztalatok leüllepedésével 

szakértői bizottságunknak/munkaközösségünknek is célja ezen tapasztalatok összegzése, innovációs 

szempontú megközelítése. 

 

 

Kelt.: Székesfehérvár, 2020.augusztus 27. 

 

     dr. Lakatosné Pintér Anita 
                     munkaközösség-vezető 
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 

 

I. Bevezető adatok 
 

1. Munkaközösség neve: JÁRÁSI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG SZAKMAI 

MUNKAKÖZÖSSÉGE 

2. A beszámoló készítője: Móricz Julianna munkaközösség-vezető 

 

3. A munkaközösség tagjai: 

S.sz. Név Tagintézmény 

1. Csornai Teodóra ig.h. - koordinátor Bicske 

2. Kaliczáné Szalai Katalin igazgató Bicske 

3. Varga Andrea Bicske 

4. Horváth Sándor Zsoltné - koordinátor Dunaújváros 

5. Kissné Korsós Ágnes igazgató Dunaújváros 

6. Prohászka Frigyes ig.h.  Dunaújváros 

7. Szilágyiné Gyöngyösi Erika Dunaújváros 

8. Várnagy-Horváth Anett Dunaújváros 

9. Berczeli Krisztina Dunaújváros 

10. László Péterné igazgató Enying 

11. Peresztegi Lászlóné koordinátor Enying 

12. Dian-Szentesi Nóra Enying 

13. Móró Viktória koordinátor Gárdony 

14. Gránitzné Kratancsik Rita ig. Gárdony 

15. Vargáné Thiess Ágnes ig.h. Gárdony 

16. Farkas Éva Gárdony 

17. Németh Mária Gárdony 

18. Szabó Antalné igazgató-koordinátor Martonvásár 

19. Kárászné Szani Boglárka ig.h. Martonvásár 

20. Fábián Dóra Martonvásár 

21. Kovács Margita Léda Martonvásár 

22. Magyarosi Erika Martonvásár 

23. Feketsné Siklósi Ilona - koordinátor Mór 

24. Siteri Erika igazgató Mór 

25. Kovács Marianna Mór 

26. Izmindi Katalin Mór 

27. Belegrainé Szüts Erika Mór 

28. Brumbauer Nóra Mór 

29. Móra Katalin Mór 

30. Móricz Julianna ig.h.- koordinátor  Sárbogárd 

31. Takácsné Koncz Zsuzsanna igazgató Sárbogárd 

32. Németh Anikó Sárbogárd 

33. Hortiné Sepsi Mónika  Sárbogárd 

34. Bellér Emese koordinátor Székesfehérvár 

35. Pápai Katalin Andrea igazgató Székesfehérvár 
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36. Horváthné Blizman Klára ig.h. Székesfehérvár 

37. Hegedüs Ágnes Székesfehérvár 

38. Anka Ágnes Székesfehérvár 

39. Keserü-Zsohár Ágnes Székesfehérvár 

40. Dr. Nochtáné Bakonyi Erika Székesfehérvár 

41. Gülec Györgyi Székesfehérvár 

 

4. Szakmai munkához kapcsolódó óraadók: 

ssz. név ellátott heti 

óraszám 

tagintézmény 

1.       

2.       

3.       

 

II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk értékelése 

(MEGVALÓSÍTÁSUK/MEGHIÚSULÁSUK ÉRTÉKELÉSE) 
 

A munkatervbe betervezett feladatok megvalósulását ebben a tanévben nagymértékben befolyásolták és 

módosították az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítására vonatkozó jogszabályi 

változásokkal kapcsolatos feladatok, valamint a COVID -19 járvánnyal kapcsolatos kormányzati és 

tankerületi szabályozások.  

A tanévben az általános feladatok folyamatos szem előtt tartásával valósult meg a szakterületi 

protokollnak megfelelő feladatellátás: diagnosztikai és adminisztrációs munka.  

 

Az INYR használata folyamatos, naprakész vezetését tagintézményi szinten a bizottságvezető vagy 

helyettese ellenőrzi. 2020 áprilisában az igazgatótanács által elfogadásra került a megyei intézményre 

kidolgozott INYR Szabályzat, melyben a szakértői tevékenységre vonatkozó rész egyértelműen 

meghatározza az INYR vezetésére vonatkozó elvárásokat. Ezek felülvizsgálata évenként legalább 

egyszer, vagy jogszabályi, statisztikai adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó változások miatt szükségessé 

válhat.  

 

Az információáramlás és a kommunikáció fejlesztése, továbbfejlesztése a munkaközösségen belül, 

valamint a szakmai és koordinációs főigazgató-helyettessel a tanév során folyamatos feladat volt, melyre 

a közös e-mailes levelezőcsoportot használtuk leginkább. 2020 áprilisában a Moodle-ben létrehozott 

munkaközösségi felület további lehetőséggel bővítette a kommunikációs repertoárt. Ezen keresztül a 

kollégáknak lehetőségük van online értekezletek, konzultációk, beszélgetések lefolytatására. Ezáltal 

közvetlenebbé, hatékonyabbá, gyorsabbá válhat az ügyintézés, kommunikáció, információáramlás. 

Lehetőség van olyan anyagok feltöltésére, ami mindenki számára fontos. Ezen a felületen ezek gyorsan 

elérhetők. A tanév tapasztalatai alapján elmondható, hogy a legtöbb tagintézményben a 

kommunikációban, információátadásban nagy segítséget jelentettek a bizottságvezetők és a 

koordinátorok. A közös email csoportba küldött üzenetekre leginkább ők reagáltak, a tagok kevésbé.  

 

A munkaközösség működésének hatékonyabbá tételén is folyamatosan dolgoztunk a tanév során. 

Tapasztalataim szerint a hatékony működést megnehezíti az igen nagy létszám, az, hogy a tagok nem 

ismerik igazán egymást, illetve maga a munkaközösség-vezető sem ismer személyesen minden kollégát. 

Ezért 2019. 10. 08-án meglátogattam a Székesfehérvári Tagintézményt, ahol a tagintézményi 
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értekezletbe becsatlakozva, az aktuális kérdésekről folytattunk eszmecserét. Így lehetőség volt a 

kollégákkal való személyes kapcsolatteremtésre, konzultációra. Az is nehézségként említhető, hogy 

vannak olyan tagok, akik más munkaközösséghez is tartoznak, és leginkább a másik munkaközösségben 

aktivizálják magukat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy hatékonyabbnak mondható a kisebb 

munkacsoportokban való tevékenykedés, ilyenekre a tanév során többször is sor került.  

 

A sajátos célok, feladatok közül 2020 februárjában megvalósult a járási szakértői tevékenység területére 

elkészített protokoll igazgatótanács általi elfogadása. Ehhez a jogszabályi változások miatt igen sok 

változtatásra volt szükség. A tanév végén felülvizsgálata megtörténik, szükség esetén módosításra 

vonatkozó javaslatokat teszünk. 

 

A kommunikációs eljárásrend készítésére vonatkozóan munkacsoport alakult, mely munkáját az 

elfogadott protokoll és az SZMSZ adott fejezetei alapján megkezdte. A tanévben a munkacsoporttal 

több egyeztetés is zajlott az előzetes tervek megvitatásával kapcsolatban. 2020. 04. 29-én online 

értekezleten konkrétan megbeszélésre, felosztásra kerültek a feladatok, melyeket a tagok 2020. 05. 25-

ig megküldtek a munkacsoport-vezetőnek, aki összesítette a kapott anyagot. Ennek megvitatására 05. 

27-én ugyancsak online értekezlet formájában került sor. Az elkészült dokumentumot a munkaközösség 

véleményezésre megkapta. Az észrevételek megvitatása, a kommunikációs eljárásrend elfogadása az 

előttünk álló tanév feladata lesz. 

 

A partnerközpontúság, ügyfélközpontúság fejlesztésével kapcsolatban elkezdtem kidolgozni egy 

munkaanyagot, mely a partnerek igényeit, elvárásait és elégedettségét mérné. Ehhez kapcsolódik az 

eredményesség, hatékonyság mutatóinak meghatározása a szakértői tevékenységre vonatkozóan, melyre 

ugyancsak egy munkacsoport alakult még az ősz folyamán. Az előzetesen összegyűjtött ötleteket, 

javaslatokat a csoport 2020. 05. 17-én online értekezleten vitatta meg. Megtörtént az alapvetések, 

alapelvek megfogalmazása, melyeket a munkacsoport vezetője összegzett. Ezt a dokumentumot a 

munkaközösség ugyancsak megkapta véleményezésre. Több tagintézményből meg is érkeztek a 

javaslatok, ezzel a feladattal szintén a z előttünk álló tanévben foglalkozunk majd. 

 

A szakszolgálat egyéb szakmai munkaközösségeivel való együttműködésre a tanév során több lehetőség 

is nyílt. Elsősorban a megyei szakértői tevékenység munkaközösségét kell említenem.  

 

A tanév során több tagintézményünk szakemberei tervezték a hospitálást a megyei szakértői 

vizsgálatokon. Ezek a járványügyi intézkedések miatt csak részben valósultak meg. 

Sárbogárdról 5 szakember szeptember 27-én, Martonvásárról 5 szakember október 21-22-én, Mórról 2 

fő október 29-én látogatott el a megyéhez. Sajnos a tavaszi időszakra tervezett látogatások Enying, 

Bicske és Dunaújváros szakembereinek elmaradtak.  

 

A megyei és járási munkaközösség-vezetők, a megyei szakértői bizottság vezetője, a járási szakértői 

bizottságvezetők, koordinátorok több alkalommal is találkoztak az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség megállapítására vonatkozó változások megvitatása céljából. Az első ilyen alkalomra 2019. 

október 14-én került sor. Ezen a jogszabályi történések következményeinek megvitatásán, az előzetes 

vizsgálati vélemény sablonjának módosításán kívül az SNI gyanúval továbbküldött 

gyermekekkel/tanulókkal kapcsolatos tapasztalatok, kérések, elvárások kerültek megfogalmazásra a 

megyei bizottságvezető részéről. 2019. november 25-én és december 12-én tanácskoztak egy közös 

vizsgáló eljárásrend és sablon kialakításával kapcsolatban.  

2019. december 17-én Gárdonyban az intézményi karácsonyi ünnepség napján közös szakmai napot 

tartott a két munkaközösség, melynek több témája is volt. Kiss László állásfoglalását a konduktori 
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kompetenciákkal kapcsolatban Pintér Anita ismertette. A járási szakértői vélemények sablonja alapján 

megvitattuk a BTM diagnózis alapján adható javaslatokat. Átbeszéltük a hatósági eljárás keretében 

lefolytatandó, iskolakezdés elhalasztására irányuló kérelem alapján indult vizsgálatok eljárásrendjét.   

 

A megnövekedett feladatok miatt a BTM szempontsor és egységes vizsgáló-eljárásrendek kidolgozására 

vonatkozóan megkezdett munka folytatása ebben a tanévben sajnos szünetelt. Az erre a célra alakult 

munkacsoport megalakult, de a tervezett munka feltehetően a következő tanévre csúszik át.  

 

A 2020. március 31-ére tervezett ellátás nélküli munkanap keretein belül valósult volna meg a 

logopédiai és nevelési tanácsadás szakmai munkaközösségekkel egy közös program, melyen a 

kétnyelvűség témaköre, az ezzel kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése lett volna a cél. Ez a program 

sajnos ugyancsak elmaradt.  

Másik fontos program lett volna Sipos Zsóka előadása a Meixner olvasólapok újra standardizálásával 

kapcsolatos tapasztalatokról. Ez 2020. május 20-án 14 órakor online valósult meg 32 résztvevővel, 

melyre a logopédiai és nevelési tanácsadás munkaközösség vezetői is meghívást kaptak, jelen voltak.   

 

A tanév tapasztalatainak összegzésére online formában 2020. június 10-én került sor. 

 

A Pedagógiai Szakszolgálatok Hete rendezvényei elmaradtak. 

 

A gyakornokok és új kollégák szakmai támogatása minden tanévben kiemelt feladat. A pályakezdő, új 

kollégák támogatása során megvalósult a szakértői tevékenység elsajátításában való folyamatos 

segítségnyújtás, a gyakornoki szabályzatban leírtakon túli konzultációs és hospitálási lehetőség 

felajánlása, biztosítása, a tanév második felében elfogadásra került protokoll megismerésében, 

alkalmazásában történő segítségnyújtás. Ez leginkább a szűkebb szakmai közösségben kivitelezhető, de 

munkaközösségi szinten is adott a lehetőség más tagintézmény szakembereinél való hospitálásra, 

szakmai konzultációra, tanácskozásra.  

Feladatunk lehet a következőkben, hogy a gyakornok, új belépő kollégák figyelmét felhívjuk arra, hogy 

éljenek ezzel a lehetőséggel is.  

Bicskén 1 fél állású új belépő gyógypedagógus kolléga, Martonvásáron 1 pályakezdő pszichológus és 1 

új belépő gyógypedagógus kolléga, Gárdonyban 2 pályakezdő pszichológus és 1 új belépő 

gyógypedagógus kolléga, Móron 1 pályakezdő pszichológus kolléga, Sárbogárdon 1 pályakezdő 

gyógypedagógus kolléga, Enyingen 1 fél állású pályakezdő pszichológus és 1 új belépő 

gyógypedagógus kolléga, Dunaújvárosban 1 új belépő gyógypedagógus kolléga csatlakozott a szakértői 

tevékenységhez. A feladat fontosságát alátámasztja, hogy a bizottságvezetők beszámolói alapján a 

pályakezdőket és új belépőket egyaránt mentor, támogató szakember segíti a betanulási folyamatban, de 

több esetben maga a vezető, vagy helyettes ez a segítő szakember. Ezen felül az is látható, hogy az új 

vagy pályakezdő kolléga bátran fordulhat bármely más szakemberhez is segítségért.  

 

  

A munkatervbe betervezett, vagy előzetesen nem tervezett, de az előzőekben nem említett feladatok 

valósultak még meg a tanév során. 

A szakértői vélemény és az előzetes vizsgálati vélemény sablonjának kiegészítése, módosítása 

megtörtént a jogszabályi változásoknak megfelelően. 

 

Az EFOP-3.1.6.-16 azonosítószámú, „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” elnevezésű 

pályázat „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” című 
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projektje keretében Módszertani segédanyag kidolgozása (Ktv:97) valósult meg: Mondatbank szakértői 

véleményekhez. Projektvezető: Kissné Korsós Ágnes. A szakmai anyag lektorálás alatt áll.  

2020. januárjában-februárjában 30 órás akkreditált tanfolyam keretében sajátították el kollégáink a 

CSBO szervezésében indított új iskolaérettségi vizsgáló eljárást, mely A kora gyermekkori intervenció 

ágazatközi fejlesztése projekt keretében került kidolgozásra. A tanfolyamon a Móri, Dunaújvárosi, 

Sárbogárdi, Bicskei, Gárdonyi, Martonvásári Tagintézményekből összesen 12 szakember vett részt. A 

tanfolyamot elvégzett kollégák rendelkeznek a vizsgáló eljárásokkal, valamint azzal a kompetenciával 

is, hogy kollégáiknak továbbadhatják a megszerzett tudást.  

 

2020. februárjában indultak azok a vizsgálatok, melyeket az Oktatási Hivatal általi elrendelés alapján 

szakértőként végeztek kollégáink, az iskolakezdés elhalasztására vonatkozó szülői kérelem alapján. Az 

eljárást jogszabály alapján, szoros menetrend szerint kellett lefolytatni. Ehhez országosan egységes 

kiértesítő és szakértői vélemény sablonok készültek.  

Egységes vizsgáló eljárás bevezetésére nem került sor. A jelen tanév tapasztalatait összegezve ez a 

lehetőség a következő tanévben szükség esetén megvalósulhat.  

A tagintézmények beszámolója szerint az iskolaérettségi vizsgálatokkal kapcsolatban az alábbi 

adatokkal rendelkezünk: 

 

Tagintézmény Iskolaérettségi 

vizsgálatok 

összesen 

Ebből hatósági 

elrendelésre  

Javaslat további 

óvoda 

Javaslat 

iskolakezdés 

Bicske 163 17 67 96 

Dunaújváros 79 42 75 4 

Enying 84 0 39 45 

Gárdony 53 19 45 8 

Martonvásár 53 11 48 5 

Mór 123 0 39 81  

Sárbogárd 60 19 55 5 

Székesfehérvár 201 52 190 11 

Összesen 816 161 558 255 

 

2020. március 16-tól a Klebelsberg Központ rendelkezése szerint a személyes kontaktust igénylő ellátás 

a járványhelyzet miatt bizonytalan ideig szünetel. Ennek értelmében a szakértői vizsgálatok sem 

folytathatók le. Az aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálatok ütemezése felfüggesztésre került, a 

felülvizsgálatok az említett rendelkezés alapján dokumentumelemzéssel elkészíthetők. 

Ennek értelmében meghatározásra kerültek azok a szempontok, amelyek fennállása esetén a szakértői 

vélemény dokumentumelemzéssel elkészíthető. Elkészült az erre vonatkozó sablon is, melyet az érintett 

tagintézmények bizottságvezetői és koordinátorok közreműködésével online konzultáció formájában 

megvitattunk, elfogadtunk. Ez alapján 2020. március 16-tól a Bicskei, Dunaújvárosi, Enyingi és 

Székesfehérvári Tagintézmény dokumentumelemzés alapján folytatja le a felülvizsgálatot, és készít 

szakértői véleményt. Kiemelném a dunaújvárosi kollégák által készített pedagógiai és szülői kérdőívet, 

melyek alapján friss információkhoz, adatokhoz jutnak a gyermekről, tanulóról. A kérdőív előnye, hogy 

leginkább aláhúzással, egyszerűen és gyorsan kitölthető. Későbbi alkalmazása összintézményi szinten 

megvitatásra javasolt.  

 

2020.05.20-án munkaközösségi értekezlet keretében (28 fő jelenlétével) egyeztettük az álláspontokat 

Kiss László állásfoglalásáról, a hivatalból indított felülvizsgálatokra vonatkozó kérelemmel 

kapcsolatban. Az állásfoglalás alapján nem szükséges jelentkezési lap kérése az intézményektől. A 
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megbeszéltek alapján opcióként a protokollba bekerül az intézmények által megküldött táblázat és a 

pedagógiai vélemények alapján lefolytatható hivatalból indított felülvizsgálat lehetősége. Több 

tagintézmény szeretne a korábbi eljárásrend alapján dolgozni.  

 

A szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes kezdeményezésére a tanév során több alkalommal is 

találkoztak a munkaközösség-vezetők, ami nagyon hasznos mindannyiunk számára. Jelen helyzetben 

ezek a találkozások online, kéthetente valósulnak meg. Ezek az alkalmak biztosítják a folyamatos 

kapcsolattartást közöttünk, egymás munkájának behatóbb megismerését, a felmerülő problémák 

megoldási lehetőségeinek minél gyorsabb és hatékonyabb megtalálását.  

 

III. Hiányterületek, problémák, fejlesztési javaslatok 

 

Legnagyobb probléma, hogy a munkaközösség tagjai közül senki nem jelentkezik évek óta a 

munkaközösség-vezetői feladatra. Ebben a tanévben is az előző évhez hasonló volt a személyes 

tapasztalatom, miszerint tagintézmény igazgatóhelyetteseként az igazgató kollégákkal szorosabb 

kapcsolatot lehetett ápolni, támogatás, pozitív megerősítés továbbra is többször érkezett irányukból.  

Az aktivitás az előző évhez képest csökkent. A kollégák leterheltek, túlterheltek. Túl sok volt a változás 

ebben a tanévben, amihez alkalmazkodni kellett. Továbbra is azt gondolom, hogy csak azt a kollégát 

lehet aktivitásra ösztönözni, aki önmaga is motivált ebben, csapatjátékos.  

Problémát jelent, hogy van olyan tagintézmény, ahol egyetlen kollégának sem a szakértői tevékenység 

a legtöbb óraszámban végzett szakszolgálati feladata, így ezek a kollégák nem is annyira érdekeltek a 

szakmai munkában való részvételben, mint az, aki pl. 16 órában szakértői tevékenységet végez. Még a 

koordinátori feladat is kérdéses ebben az esetben.   

Még mindig jelentős különbségek érzékelhetők, észlelhetők az egyes tagintézmények működésében, 

ezek egységesítésére, a szempontok egymáshoz közelítésére lenne szükség. Ehhez elengedhetetlen a 

szakértői tevékenység folyamatának áttekintése tagintézményi szinteken is, hogy lássuk, hol lehet 

közelíteni egymáshoz a működési mozzanatokat (pl. melyik tagintézmény hány órát szán egy 

vizsgálatra?). 

 

 

Kelt.: Székesfehérvár, 2020. augusztus. 27. 

 

 

Móricz Julianna 

munkaközösség-vezető 
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 
 

I. Bevezető adatok 

 
1. Munkaközösség neve: NEVELÉSI TANÁCSADÁS 

2. A beszámoló készítője: Németh Mária 

3. A munkaközösség tagjai: 

ssz. név tagintézmény 

1. György-Halmi Bettina Székesfehérvári Tagintézmény- kapcsolattartó 

2. Gosztomné Magvas Beáta Székesfehérvári Tagintézmény 

3. Balázs Fruzsina Székesfehérvári Tagintézmény 

4. Nádasi Renáta Székesfehérvári Tagintézmény 

5. Rácz-Kecskés Nóra Székesfehérvári Tagintézmény 

6. Szolnoki Krisztina Székesfehérvári Tagintézmény 

7. Vida Fanni  Sárbogárdi Tagintézmény- kapcsolattartó 

8. Fekti Ildikó Sárbogárdi Tagintézmény 

9. Meizlné Szilvási Erika Sárbogárdi Tagintézmény 

10. Domokos-Horváth Edit Dunaújvárosi Tagintézmény- kapcsolattartó 

11. Kissné Korsós  Ágnes Dunaújvárosi Tagintézmény 

12. Prohászka Frigyes Dunaújvárosi Tagintézmény 

13. Karai Anikó Bicskei Tagintézmény- kapcsolattartó 

14. Izmindi István Bicskei Tagintézmény 

15. Németh Zsuzsanna Martonvásári Tagintézmény- kapcsolattartó 

16. Pinczés Gréta Martonvásári Tagintézmény 

17. Zigó- Horváth Kornélia Martonvásári Tagintézmény 

18. Belegrainé Szüts Erika Móri Tagintézmény- kapcsolattartó 

19. Brumbauer Nóra Móri Tagintézmény 

20. Feketsné Siklósi Ilona Móri Tagintézmény 

21. Izmindi Katalin Móri Tagintézmény 

22. Kovács Marianna Móri Tagintézmény 

23. Móra Katalin Móri Tagintézmény 

24. Siteri Erika Móri Tagintézmény 

25. Dian –Szentesi Nóra Enyingi Tagintézmény- kapcsolattartó 

26. László Péterné Enyingi Tagintézmény 

27. Virág Anna Noémi Enyingi Tagintézmény 

28. Németh Mária Gárdonyi Tagintézmény  

29. Gránitzné Kratancsik Rita Gárdonyi Tagintézmény 

30. Vargáné Thiess Ágnes Gárdonyi Tagintézmény 

31. Tabi Adrienn Gárdonyi Tagintézmény 
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4. Szakmai munkához kapcsolódó óraadók 

ssz. név ellátott heti 

óraszám 

tagintézmény 

1. -     

2. -     

 

II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk értékelése 

  
Ez a tanév úgy indult, ahogy annak indulnia kellett. Az augusztusi értekezleten felvázolt programot a 

közösség elfogadta, és megkezdtük dolgos napjainkat. 

Október 10-én a POK szervezésében intézménylátogatáson vehettünk részt a Székesfehérvári István 

Király Általános Iskolában. A KIP tanulási-tanítási módszerrel tartott matematika órát láthattunk. A 

bemutató óra után tájékoztattak bennünket, a programról, ill. annak bevezetési nehézségeiről, örömeiről, 

sikereiről. Megtudtuk, hogy a gyerekek 3-5 fős kiscsoportokban dolgoznak együtt, és oldják meg a 

számukra összeállított nyitott végű kérdésekből álló, érdeklődést felkeltő, kihívást jelentő feladatokat. A 

KIP-es foglalkozásokon nagyobb a sikerélmény a tanulási folyamatban, mint azokon a tanórákon, 

amelyeken nem minden tanulónak van alkalma megszólalni.  A Komplex Instrukciós 

Program  lehetőséget ad a tanulók motiválására, a tehetséggondozásra. 

 

Folyamatos feladat volt a meglevő filmlista bővítése.  

A munkaközösség tagjai közül többen is részt vettek EFOP pályázati programok kidolgozásában, 

megvalósításában, ill. továbbképzéseken. 

 

December 17-én délelőtt a munkaközösségi értekezlet fő témájaként az állatasszisztált terápiákról 

hallhattunk, és a diák révén láthattunk is ízelítőt. Sikerült felkérni Dr. Csorbáné Szigetvári Melindát a 

kutyás terápia, Klemencsics Orsolyát a lovas terápia bemutatására. Az ismertetők és az azt követő közös 

beszélgetés olyan jól sikerült, a tagok olyan érdeklődőek és nyitottak voltak a témákra, ill. úgy elrepült 

az idő, hogy a további tervezett programokra már csak néhány mondat erejéig jutott idő. Ezért 

eldöntöttük, hogy februárban egy online értekezlet keretében fogunk szót váltani a fent leírt 

intézménylátogatásról, a filmlista aktualizálásáról, filmajánlók írásáról, a serdülőkorú fiatalok számára 

filmklub/ tematikus program felvázolásáról. 

 

A februári, később márciusra áthelyezett online értekezlet szervezése közben bekövetkezett az, amire 

eddig még nem volt példa. A vírus/krízishelyzetre tekintettel határozatlan időre áttértek az online 

ellátásra a nevelési-oktatási intézmények. Ennek következtében a mi munkánk is teljesen megváltozott, 

feladatainkat mi is online láttuk el. Miután az érintett gyermekek szüleinek elérhetőségeit beszereztük, 

és felvettük velük a kapcsolatot, megkezdtük ezt a számunkra és a szülők számára is újfajta oktatást. 

Változatos és széles skálán mozog az a lehetőség, amivel (remélhetően hatékonyan) folytatjuk a tanítást. 

Van, aki email címre küldött digitalizált tananyagot, akár videó felvétel formájában heti feladatként, 

mások ezt zárt Facebook csoportban, Messengeren keresztül oldották meg. Voltak online órák (pl. 

Skype) is. Sajnos nem minden esetben kapzunk visszajelzést a szülőktől, de vannak azért sikertörténetek 

is. Júniustól a korlátozások enyhülésével lehetőség nyílt kontaktórák megtartására, de sok esetben 

megmaradt az online ellátás is. 
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Megismerkedtünk a Moodle felülettel, a tagintézményi online értekezletek formájával. Majd elérkezett 

az idő (04.09.), hogy a munkaközösségünk is megtartsa első értekezletét ilyen keretek között. A kialakult 

helyzetre tekintettel módosítani kellett a Munkatervet. Az INYR Belső Szabályzat ránk vonatkozó részét 

áttekintettük, jelzéssel éltünk, ahol azon változtatni szeretnénk. A javasoltakat a tagok elfogadták. 

Aktuális feladatunk kapcsán a filmajánlók készítésének megszabtuk a határidejét, előzőleg 

tagintézményi szinten kiosztásra kerültek a filmek. 

 

Ezután a számomra megküldött filmajánlókat egységesítettem, a tagoknak megküldtem 

véleményezésre. 

  

Május 6-án megtartott NT munkaközösségi értekezleten a tagok elfogadták a filmajánló elkészült 

összesítését. Megegyeztünk, hogy ilyen formában feltölthető a nevelési tanácsadás munkaközösség 

Moodle felületére, ill. amennyiben lehetőség lesz rá, az intézményi honlapra is. Megkezdtük a nevelési 

tanácsadás protokollja első négy fejezetének átnézését, aktualizálását. További feladat volt a protokoll 

teljes átnézése, a módosítások jelölése, ezt ütemeztük. Kértem a tagokat, hogy tegyenek javaslatokat a 

jövő évi feladatokra, amit a Munkatervben is tudunk rögzíteni. Megállapodtunk, hogy októberben 

ellátogatunk Mórra, megismerjük a tagintézmény életét, a jó gyakorlataikat. Siteri Erika igazgató 

asszony javaslatára filmklubot is tartanak majd a részünkre. Ez lesz a munkaközösségünk szakmai napja 

a következő tanévben. 

 

Június 10-én megtartott online értekezletünkön megtörtént a NT protokoll aktualizálása, a jövő évi 

Munkaterv felvázolása. A serdülőkorúaknak összeállított filmajánló is bemutatásra, elfogadásra került. 

 

III. Hiányterületek, problémák, fejlesztési javaslatok 

 
Ezen tanév szeptemberében tervezett programok a kialakult helyzetre való tekintettel március közepétől 

elmaradtak (szakszolgálati hét, IOP konferencia, intézménylátogatás a szakszolgálaton belül). 

 

A következő tanév feladata lesz egy serdülőkorúaknak szóló projekt megalkotása, ehhez elkészült egy 

filmlista, ajánlókkal. 

 

A megváltozott körülmények miatt a gyakori online kapcsolat jól működött, és ezért érdemes lenne ezt 

a kapcsolattartást a jövőben is folytatni, de félő, ha visszaállunk a hagyományos munkarendre, a tagok 

elfoglaltsága miatt nehéz lesz időpontot egyeztetni. Ennek megoldására megszületett egy összehangolt 

idősáv, mely szerint a nevelési tanácsadás munkaközössége számára minden hónap negyedik szerdáján 

14:30-tól van biztosítva lehetőség az online értekezletek megtartására. 

 

 

Gárdony, 2020. szeptember 2. 

 

 

Németh Mária 

munkaközösség-vezető 
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 

 

I. Bevezető adatok 
 

1. Munkaközösség neve: LOGOPÉDIAI MUNKAKÖZÖSSÉG 

2. A beszámoló készítője: Magyarné Várbíró Zita 

 

3. A munkaközösség tagjai: 

ssz. név tagintézmény 

1.  Komlós Veronika Bicske  

2.  Százados Zsuzsanna  Bicske  

3.  Wurczinger Dóra  Bicske  

4. Alexi Ágota  Dunaújváros  

5. Párkányi Mónika   Dunaújváros  

6. Várnagy-Horváth Anett   Dunaújváros  

7.  Jámbor Adrienn  Dunaújváros  

8. Kissné Korsós Ágnes   Dunaújváros  

9. Kovács Ágnes   Dunaújváros  

10. Prohászka Frigyes   Dunaújváros  

11. Takácsné Csór Mariann   Dunaújváros  

12. Rábavölgyi Éva   Dunaújváros  

13.  Bedécs Eszter  Dunaújváros  

14. Szentmihályi Brigitta   Dunaújváros  

15. Farkas Éva Edina  Gárdony  

16. Homolya Anikó   Gárdony  

17. Nagy Zsuzsa   Gárdony  

18.  Vágó Barbara  Gárdony  

19. Fábián Dóra  Martonvásár  

20. Gergely Kinga   Martonvásár 

21. Kiss Krisztina   Martonvásár 

22. Mihálovics Katalin  Martonvásár 

23. Wagnerné Dallos Orsolya  Martonvásár 

24. Kárászné Szani Boglárka  Martonvásár 

25. Tiba-Ligetvári Csilla  Mór 

26. Hatalyák-Engl Csilla Mór 

27. Kalincsáné Kardos Bernadett Mór 

28. Pávitsné Vági Erika Mór 

29. Siteri Erika Mór 

30. Molnárné Kocz Éva Sárbogárd 

31. Orsós Dóra Sárbogárd 

32. Kondor-Turi Brigitta Sárbogárd 
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33. Beck Eszter Székesfehérvár 

34. Czöndör Laura Székesfehérvár 

35. Csánk Enikő Székesfehérvár 

36. Cseh Henriette Székesfehérvár 

37. Csepetiné Gyűszű Hajnalka Székesfehérvár 

38. Dr. Csorbáné Szigetvári Melinda Székesfehérvár 

39. Friesenhahn Mihály Székesfehérvár 

40. Urbán Eszter Székesfehérvár 

41.  Katona Fanni Székesfehérvár 

42. Huszákné Kiss Rebeka Székesfehérvár 

43. Kovács Krisztina Székesfehérvár 

44. Kné Grobarcsik Zsuzsa  Székesfehérvár 

45. Leposa Nikolett  Székesfehérvár 

46. Magyarné Várbíró Zita Székesfehérvár 

47. Novák Tünde Székesfehérvár 

48. Seres Edit Szilvia Lili Székesfehérvár 

49. Seresné Horváth Edit Székesfehérvár 

50. Szalay-Török Rita Székesfehérvár 

51. Szamosi Szilvia Székesfehérvár 

52. Szendrőné Rujsz Beáta Székesfehérvár 

53. Tóthné Négyesi Ágnes Székesfehérvár 

54. Téglás Kata Székesfehérvár 

55. Nagy Marietta Székesfehérvár 

56. Juhász Rita Székesfehérvár 

57. Hugli Veronika Székesfehérvár 

58.   

 

4. Szakmai munkához kapcsolódó óraadók 

ssz. név 

ellátott heti 

óraszám tagintézmény 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk értékelése (lásd 

munkaterv) 

 
Az őszi logopédiai szűréseket a szokásos módon elvégeztük. A felvett és várólistára beírt klienseink 

számára a logopédiai vizsgálati véleményeket elkészítettük. A logopédiai foglalkozások anyagát dátum 

szerint az INYR – ben rögzítettük.  
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Szülői értekezletek és fogadó órák szervezésével a szülők tájékoztatását folyamatosan végezzük. 

Tagintézményi szinten szakmai értekezleteken vettünk részt, a munka folyamatos koordinálását, 

szervezését, a dokumentáció elkészítését időben ütemeztük.  

A tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel kapcsolatos eljárásrend változott. Az új eljárásrendet 

a Logopédiai munkaközösség tagjai megismerték.  

A félévi minősítéseket az INYR-ben rögzítettük.  

A tanév kiemelt feladata – folyamatban van - a logopédiai protokollunk felülvizsgálata, szükséges 

módosítások elvégzése.  

A COVID járvánnyal összefüggésben megvalósítottuk az online logopédiai ellátást. E-mailen, 

Facebookon, Zoom, Skype segítségével vettük fel a kapcsoltot a kliensekkel. Az ellátás gördülékenyen 

zajlott. A szakmai munka dokumentációját az INYR felületen, valamint az intézményi Moodle felületen 

jelenítettük meg.  

 

 

 

Kelt.: 2020. szeptember.1.  

 

 Magyarné Várbíró Zita 

munkaközösség-vezető 
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 
 

I. Bevezető adatok 
 

1. Munkaközösség neve: TOVÁBBTANULÁSI, PÁLYAVÁLASZTÁSI MUNKAKÖZÖSSÉG 

2. A beszámoló készítője: Barta Tamás 

 

3. A munkaközösség tagjai: 

ssz. név tagintézmény 

1. Barta Tamás Székhely 

2. Benkő-Pogonyi Ildikó Székhely 

3. Kauthné Szabó Ágnes Székhely 

4. Nagy László Attiláné Székhely 

5. Sántha-Malomsoki Ágnes Székhely 

6. Vasas Lászlóné Székhely 

 

4. Szakmai munkához kapcsolódó óraadók: 

ssz. név ellátott heti 

óraszám 

tagintézmény 

1.       

 

II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk értékelése (lásd 

munkaterv) 
 

A tanév során sikeresen megvalósított tevékenységeink:  

 Az online tanácsadásra való átállás a járványveszély miatt bevezetett intézkedéseknek megfelelően 

megtörtént. 

 Tevékenységi kör bővítése – új ellátási formák bevezetésével: 

o szülői értekezleteken való részvételre, 

o középiskolások egyéni tanácsadásának bevezetésére került sor.  

 Az új kolléga beilleszkedése a csoport munkájába megtörtént. 

 Középiskolás kliensek számának növelése célkitűzésünk. 

 EFOP 3.1.6. pályázatban az Egyéni Átvezetési Tervek disszeminációjához elkészített szakmai 

anyag elkészült. 

 A köznevelési intézményekkel való kapcsolattartás megújítása – az intézményi kapcsolattartó 

rendszer bevezetése is megvalósult. 

 A honlapon levő információkat folyamatosan karbantartottuk, megújítottuk. 
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 Bevezetésre került a szülői elégedettség mérése. 

 Előkészítettük és pilotként teszteltük az intézmények elégedettség mérésre szolgáló kérdőívet. 

(bevezetése a járványhelyzet miatt elmaradt) 

 Szakmai kapcsolatainkat tovább ápoltuk, bővítettük: 

o dunántúli szakszolgálati kollégák számára szakmai napot szerveztünk, 

o a Dunaújvárosi Kereskedelmi- és Iparkamarával együttműködtünk pályaorientációs nap 

szervezésében, 

o kapcsolatot tartottunk a Fejér Megyei Kereskedelmi- és Iparkamarával, a Dunaújvárosi 

Szakképzési Centrummal, 

o az iskolai szociális munkásokkal felvettük a kapcsolatot, előadásokat, workshopokat tartottunk. 

 

III. Hiányterületek, problémák, fejlesztési javaslatok 
 

 A kommunikációs csatornák folyamatos karbantartása, lehetőség szerint új csatornákkal történő 

kibővítése tervezett feladatunk. 

 A járványhelyzet miatt a csoportos tájékoztatások elmaradása problémát jelent – ezeket az őszi 

időszakban pótolni szükséges. 

 

Kelt.: Székesfehérvár, 2020. augusztus 28. 
 

  

 Barta Tamás 

munkaközösség-vezető 
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 
 

I. Bevezető adatok 
 

1. Munkaközösség neve: GYÓGYTESTNEVELÉS 

2. A beszámoló készítője: Szőke Eszter 

 

3. A munkaközösség tagjai: 

ssz. név tagintézmény 

1. Szőke Eszter Gárdony 

2. Nagy Márta 
Gárdony 

3. Nagy-Szimandl Orsolya         GYES 
Gárdony 

4. Aradi Györgyi Bicske 

5. 
Kovácsné Majkovics Edit Bicske 

6. 
Palotás Péter Bicske 

7. 
Nagyné Antal Mária Dunaújváros 

8. 
Sinka Anikó Bicske 

9. 
Heiderné Varga Katalin Bicske 

10. 
Csernáné Hegyi Kinga Bicske 

11. Csatáriné Somogyvári Erzsébet Sárbogárd 

12. Huszárné Karnis Eszter Sárbogárd 

13. Tóthné Bíró Erika Martonvásár 

14. Csernus-Lukács Edina Székesfehérvár 

15. Molnár-Pitka Veronika Mór 

16. Vagán Krisztina Mór 

17. Oláh Tünde Mór 

18. Lőrincz Péter Mór 

19. Szűcsné Kovács Angelika  Székesfehérvár 

20. Fésüs Irén  Székesfehérvár 

21. Géringer Ildikó Mór 

 

4. Szakmai munkához kapcsolódó óraadók: 

ssz. név 

ellátott heti 

óraszám tagintézmény 

1. Sulyokné Czagler Katalin  8  Martonvásár  

2. Endrődi Noémi 8 Martonvásár 

3. Végh Rozália   Bicske  

4. Oláhné Bartók Judit 2 Gárdony  

5.  Rittlerné Wágner Eleonóra 8  Gárdony  

http://fejermepsz.hu/webtanari/user/view.php?id=113&course=22
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6.  Leinemann Gellért 4  Gárdony  

7.  Baloghné Szakonyi Csilla   Székesfehérvár  

8.  Horváth Annamária   Székesfehérvár  

9.  Káplár-Moldicz Melinda   Székesfehérvár  

10.  Supliczné Vincellér Mária   Székesfehérvár  

11. Surányi Károlyné  Székesfehérvár  

12. Tiringer László  Székesfehérvár  

13. Lenhardt Istvánné  Martonvásár 

14. Fekete Éva  Martonvásár 

15. Kovács Gáborné  Sárbogárd 

16. Kovács Györgyné   Sárbogárd 

17. Győriné Varga Edit  Sárbogárd 

18. Barsi Ágnes  Sárbogárd 

19. Láposi Béla  Mór 

20. Hahnné Kurkó Györgyi  Mór 

21. Skodáné Kohán Csilla  Mór 

22. Mihucza Tibor  Mór 

23. Koczó Magdolna  Mór 

24. Sallai Orsolya  Mór 

 

II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk értékelése 
 

 Kiemelt, elsőszámú feladatunk a protokollnak megfelelő feladatellátás, a tanulók/gyermekek 

szakszerű ellátása. Ezek a tanév során egyre zökkenőmentesebben megvalósultak. Kezdik az 

intézmények elfogadni és felismerni munkánk fontosságát. A partner intézményekkel egyre 

hatékonyabb az együttműködés. 

 Megtörtént az EFOP projekten belül kidolgozott gyógytestnevelés szakfeladat helyi protokolljának 

aktualizálása és elfogadása. 

 Elkészítettük az EFOP projekten belül az óvodai és iskolai gyógytestnevelés szakfeladat 

tanmenetét. 

 Négyen végezzük a pedagógus szakvizsga tanulmányainkat. 

 Egy szerencsés kollégának sikerült saját forrásból elvégeznie egy Schroth terápiás képzést, ami 

nagyon segíti a munkáját. Remélhetőleg előbb utóbb mindenki részt vehet ezen a képzésen! 

 Részt vettem a szokásos testnevelő tanárok éves két napos konferenciáján Bonyhádon, ahol a fő 

téma a megújuló NAT és Kerettanterv irányvonalainak ismertetése, az etikai nevelés és fair play és 

a gyógytestnevelésben alkalmazható mérés és értékelés voltak. 

 Többen részt vettünk Budapesten a NPK által szervezett országos konferencián. 

 A szakmai nap Bicskén a karantén miatt elmaradt. 

 A tanév legnagyobb feladata a járvány miatti távoktatás volt. Ez nem az a munkakör, amit ebben a 

formában sikeresen lehet végezni. Nekünk ott kell lennünk, ki kell javítanunk a testhelyzeteket, be 

kell állítanunk a korrekciós helyzetekez, ki kell javítanunk a rossz testtartásokat. Március 16-a óta 

állapot-megőrzést, folyamatos kapcsolattartást végzünk/ végeztünk. Annyit tudtunk a napi 

tananyag megosztással elérni (ami nem kevés), hogy megőrizzük a szeptembertől kialakított jó 

viszonyt a tanulókkal, pedagógusokkal, vezetőkkel. 
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III.  Hiányterületek, problémák, fejlesztési javaslatok 

 
 Orvosi szűrés, diagnózis, ellenőrzés. Partnerintézményekkel hatékonyabb együttműködés, 

folyamatos kommunikáció szükséges, mert bizonyos helyeken az egészségügyi ellátórendszer 

passzivitása tapasztalható. 

 Szakemberhiány. Enyingi Tagintézményben nincs gyógytestnevelő tanár, de a többi 

tagintézményben is vannak üres álláshelyek.  A NAT 2020 bevezetése talán javít ezen a helyzeten. 

Javaslatom még az is, hogy be kell vonni az iskolák testnevelő tanárait a munkánkba. Azok a 

testnevelő tanárok jelenthetnek megoldást erre a problémára, akiknek van gyógytestnevelő tanári 

végzettségük. Óraadóként jelenthetnek segítséget, de csak akkor, ha a kötelező óráikon felül nem 

terhelik őket egyéb feladatokkal. 

 Eszközhiány. Főleg a mindennapi használatban elkopó eszközök pótlása lenne fontos. Javaslatom, 

hogy legyen egy alap csomag, amit minden év elején, vagy amikor szükséges, megkapunk. Jó 

lenne, ha nem kellene magunkkal cipelnünk az eszközeinket, hanem volna belőle minden 

intézményben, alap elvárás lehetne, hogy az az intézmény, akihez kijárunk órát tartani, biztosítja a 

minőségi munkavégzéshez a helyet és az eszközöket. 

 A helyhiány. Sok intézmény csak a folyosót, vagy egy aprócska termet tud a munkánk végzéséhez 

biztosítani, bár a tavalyi évtől már csak azokra a helyekre mentünk el órát tartani, ahol megfelelő 

termet biztosítottak munkánkhoz. 

 Órarendek kialakítása még mindig problémás, ideális lenne a tanítási időben tartani a 

gyógytestnevelés órákat. 

 Utazás, kettő-, maximum három település gyógytestnevelésének ellátása lenne a megfelelő (egy 

szakember számára), sajnos számos esetben lényegesen több helyre kell a kollégáknak utazniuk. 

Van olyan kolléga, aki hetente 400 km-t utazik, mindezt a saját gépkocsijával! 

 Tanulók/gyerekek túlterheltsége miatt az órabeosztás nehezen megoldható. 

 Heti óraszám. Minőségi munkát csak akkor tudunk végezni, ha a súlyos deformitások esetében 

legalább hetente 2x találkozunk a gyermekkel. Ideális a heti 2 tornatermi és 1 uszodai óra lenne. 

Ebben kérnénk a vezetők támogatását, hiszen legfontosabb a minőségi szakmai munka, a gyermek 

állapotának javulása. 

 Az órarendeket még mindig nagyon nehéz összeegyeztetni az iskolai órarendekkel és a 

szabadteremi kapacitással, de itt is javult a helyzet. 

 Az adminisztráció mennyisége, az INYR nehézkessége nehezíti munkánkat. 

 

Sikerként könyvelem el azt a nagyon jó munkatársi kapcsolatot, ami helyi szinten és intézményi szinten 

a gyógytestnevelők között van. 

 

Kelt.: Székesfehérvár, 2020.augusztus.27. 

 

                                                                                                                                       Szőke Eszter 

munkaközösség-vezető 
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 
 

I. Bevezető adatok 
 

1. Munkaközösség neve: ÓVODA-ISKOLAPSZICHOLÓGIA MUNKAKÖZÖSSÉG 

2. A beszámoló készítője: Eipel Ilona 

 

3. A munkaközösség tagjai: 

ssz. név tagintézmény 

1. Eipel Ilona Dunaújvárosi Tagintézmény 

2. Romvári Eszter Székesfehérvár 

3. Tompa László Bicskei Tagintézmény 

4. Magyarosi Erika (delegált tag) Martonvásári Tagintézmény 

5. Mezeiné Szilvási Erika (delegált tag) Sárbogárdi Tagintézmény 

6. Decsi Viktória (delegált tag) Gárdonyi Tagintézmény 

7. Móra Katalin (delegált tag) Móri Tagintézmény 

8. Parrag Bianka (delegált tag) Székesfehérvári Tagintézmény 

9. Kauthné Szabó Ágnes (delegált tag) Székhelyintézmény 

 

4. Szakmai munkához kapcsolódó óraadók: 

ssz. név 

ellátott heti 

óraszám tagintézmény 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk értékelése (lásd 

munkaterv) 

 
Általános feladatként jelöltük meg munkatervünkben az iskola- és óvodapszichológusok munkájának 

szakmai támogatását. Ez a koordináció részeként főként egyéni és csoportos esetmegbeszélő csoportok, 

szakmai TEAM-ek vezetésében valósult meg. Ezen túl minden azonnali problémában, megoldást 

igénylő kérdésben segítettük a pszichológusokat. Elérhetőségünket biztosítottuk arra az esetre, ha 

váratlan esemény történne. Ez elő is fordult néhányszor, ilyenkor különösen hasznos volt az 
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együttműködés. Az iskolákban, óvodákban történő munkájukat folyamatosan nyomon követtük, arról 

tájékoztatást kértünk, szükség esetén az intézmények vezetőivel is konzultáltunk. Ezt a 

tevékenységünket hasznosnak és sikeresnek tartjuk.  

Azokban az intézményekben, ahol nincs intézményi pszichológus, felajánlottuk szakmai segítségünket 

pedagóguskonzultáció, tréningek, előadások tartása stb. formájában. Erre kevés megkeresés érkezett, 

illetve januárban kezdtek érkezni. Az első alkalmak pozitív visszajelzése után érkezett további kérés, de 

a digitális munkarend egyelőre megszakította ezt a tevékenységet. Erre a munkára a jövő tanévben ismét 

sok figyelmet kell fordítani, mert sok vidéki iskola van pszichológus nélkül.  

 

III. Hiányterületek, problémák, fejlesztési javaslatok 

 
A munkaközösségen belüli munka főként köztem és Romvári Eszter között folyt. Telefonon, e-mailben 

és személyesen is tartottuk a kapcsolatot. Így beszéltük meg a problémás eseteket, helyzeteket is.  

Az intézményi delegáltak leterheltségük miatt és amiatt, hogy a szakfeladatra nincs óraszámuk, kevéssé 

tudtak aktívan részt venni a munkában. Ez érthető is. A decemberi munkaközösségi értekezleten 

azonban ők is részt vettek, és hasznosan tudtunk közösen dolgozni. Nagy öröm, hogy áprilistól a Bicskei 

Tagintézményben elkezdte munkáját egy iskolapszichológus koordinátor, aki be is kapcsolódott a 

munkaközösségbe. Nagyon hasznos, a munkaközösség további fejlődése tekintetében kritikusan fontos 

lenne, hogy egyre több „teljes értékű”, óraszámmal is rendelkező tagja lenne csapatunknak.  

A digitális munkarend a koordinációs munkát kissé megváltoztatta. Tapasztalat, hogy a skype-

találkozások könnyebben megszervezhetők voltak, és azokon nagyobb számban is vettek részt a 

kollégák. Ugyanez vonatkozott az áprilisi munkaközösségi alkalomra, ahol delegált tagok is 

megjelentek. Sikerült meghívott vendéggel is beszélnünk (pszichiáter), a találkozó nagyon hasznos volt.  

Tapasztalat, hogy az óvoda,-iskolapszichológia szakfeladat bizonyos elemei hatékonyabban működnek 

digitális formában. Ennek főként szervezési okai vannak. Az idő-, és távolságkorlátok miatt időnként 

problémát okoz a szülőkkel, a pedagógusokkal történő találkozók megszervezése. A szülők esetében 

előfordul, hogy emiatt meg is hiúsul a találkozó, hiszen vannak, akik este 6 után érnek csak rá. A 

pedagógusokkal történő egyéni munka is gyakran könnyebben megszervezhető így. Vannak kamaszok, 

akik szintén könnyebben megnyílnak így, van olyan is, aki a kamera kikapcsolása után tud igazán 

beszélni magáról.  

A pedagógusokkal történő csoportos megbeszélésről változók a tapasztalatok. Itt leginkább az előadás, 

információátadás tűnik digitálisan működő munkaformának. A különböző csatornákon megosztott 

pszichológiai tartalmak szintén sikeresnek bizonyultak. Dolgozni kell még munkánk „reklámján”, mert 

sokan idegenkednek még a digitális megoldásoktól.  

Összességében a digitális munkarend tapasztalatai azt mutatják, hogy érdemes a mostani jó 

gyakorlatokat alkalmazni a hagyományos munkarendben is. Ellátásunk még több kliens számára 

elérhető lenne.  

Ugyanúgy, mint az iskolákban, sok kreatív energia szabadult fel a digitális munka lehetőségeivel, 

melyek megosztott, jól használható tartalmakban, közös együtt gondolkodásban, jó ötletekben, szellemi 

tőkénk aktivizálódásában realizálódtak. Ennek folyamatos használata - esetleg célzott képzéseken 

történő részvétel - a jó gyakorlatok átadása fejlesztené ilyen irányú kompetenciáinkat, jártasságunkat. 

Ez a XXI. század egyik nagy kihívása lehet, melyre fel kell készülnünk.  
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Ez természetesen felveti a home office munka kérdését is a megfelelő keretek között.  

 

 

Kelt.: Dunaújváros, 2020.08.31.  

 

 Eipel Ilona 

   munkaközösség-vezető 
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2019/2020 

 

I. BEVEZETŐ ADATOK 

 

1. Munkaközösség neve: FMPSZ TEHETSÉGGONDOZÓ MUNKAKÖZÖSSÉG 

2. A beszámoló készítője: Dr. Nochtáné Bakonyi Erika munkaközösség-vezető 

 

3. A munkaközösség tagjai: 

ssz. név tagintézmény 

1. Csipes Edit Székesfehérvári Tagintézmény 

2. Gosztomné Magvas Beáta Székesfehérvári Tagintézmény 

3. Gülec Györgyi Székesfehérvári Tagintézmény 

4. Keserü-Zsohár Ágnes Székesfehérvári Tagintézmény 

5. Gilyén Annamária Székesfehérvári Tagintézmény 

6. Horváthné Blizman Klára Székesfehérvári Tagintézmény 

7. Dr. Nochtáné Bakonyi Erika Székesfehérvári Tagintézmény 

8. Lakos Angéla Dunaújváros Tagintézmény 

9. Lukács-Nagy Gitta Gárdonyi Tagintézmény 

11. Huszárné Karnis Eszter Sárbogárdi Tagintézmény 

12. Gergely Péter Bicskei Tagintézmény 

14. Dr. Halász József Központ 

15. Sántha Andrea Székesfehérvári Tagintézmény 

 

4. Szakmai munkához kapcsolódó óraadók: 

ssz. név 

ellátott heti 

óraszám tagintézmény 

1. Horváth András  11 FMPSZ Móri Tagintézménye  

 

II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk értékelése: 
 

Az Igazgatótanács által kiemelt feladatnak tekintett területek munkaközösségi szintre történő adaptálása 

folyamatosan zajlott a tanév során. Ennek megfelelően sajátos célokat, feladatokat fogalmaztunk meg 

munkatervünkben, melyet a teljes tanév során igyekeztünk megvalósítani.  

 A szakterületi protokoll elfogadása megtörtént, s annak bevezetése tagintézményi szinten kezdetét 

vette. Több tagintézményünkben megindult a tehetségazonosító vizsgálat, illetve szélesedett a 

tehetséggondozó koordinátori tevékenységvégzés köre (gárdonyi, dunaújvárosi, sárbogárdi, bicskei 

és móri telephelyeinken). 

 A protokoll eljárásrendjének nyomonkövetése zajlik, így annak átdolgozása a következő tanévben 

tud megvalósulni. A megújító munkát a munkaközösségi tagok közreműködése mellett a 

tehetséggondozó koordinátorok végzik el, s a munkaközösség-vezető javítja konszenzus mentén. 
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 A szakirodalmi anyag frissítése és kiszélesítése folyamatban van. Játékgyűjtemény, 

linkgyűjtemény egészíti ki a tanév végére a már meglévő szakmai anyagot, mely határidőtartással 

elkészült az eltelt időszakban, annak a protokollhoz rendelése a jövőben valósul meg.  

 Kapcsolatépítési kezdeményezés történt a pályaválasztási és IOP koordinátori munkaközösséggel 

a tanév során. A későbbiekben az Arany János Tehetséggondozó Program felkarolásában és a 

sportolók támogatásában kap hangsúlyos szerepet a két munkaközösséggel együttesen végzendő 

munka. Az IOP munkaközösség székesfehérvári koordinátor munkatársával szakmai közös munka 

során átütő tehetség körbe tartozó gyermek intézményi megtámogatása zajlott, melynek 

eredményeképpen a gyermek továbbra is intézményében végezheti tanulmányait. A 

Székesfehérvári Tagintézmény mellett a Móri, Sárbogárdi és Gárdonyi Tagintézményben is 

megkezdődött a személyre szabott intézményi segítségnyújtás a koordinátorok által.  A 

Dunaújvárosi és a Bicskei Tagintézmény területén az intézményi tehetséggondozó munka 

feltérképezése és/vagy szakmai támogatása történt az egyénre szabott munka megkezdéséhez. 

 Az információáramlás továbbra is súlypontos szerepet kapott a munkaközösségi munkában, s ebbe 

a koordinátorok közül többen bekapcsolódtak, így még hatékonyabbá tudott az válni. Megyei- és 

országos viszonyokban is tájékoztatást kaptak folyamatosan partnereink, akik egyre nagyobb 

létszámban vannak látókörünkben. A megszerzett információt a partnerek széles körben 

továbbítják ellátási körzetükben, illetve maguk is hasznosítják a tartalmakat. 

 Az online facebook szülői csoport gondozása megindult ugyan, azonban ennek folyamatos 

gondozása a 2020/2021-es tanévtől képes rendszeres módon megvalósulni a koordinátori közös 

feladatelosztás mentén (napi szintű felelős ellenőrző munkája).  

 A tehetséggondozó koordinátori munka hatékonyságának növelése érdekében koordinátoraink 

személyes és infokommunikációs csatornákon keresztül vették fel és tartottak, tartanak kapcsolatot 

személyes partnerkörükkel. Az együttműködési szerződések területi mennyisége is növekedett a 

tagintézmények ellátási körében. Szakmai konferenciával, illetve online tehetségfórum 

szervezésével támogattuk és támogatjuk szakmailag és emberileg, módszertanilag partnereinket. 

Tagintézményeinkben a személyes kapcsolattartás és konzultáció súlypontos szerepet tölt be a 

tehetséggondozó koordinátorok közvetítésével. 

 Szakmai hospitálások biztosításával igyekeztünk egymást támogatni, melynek központja a FMPSZ 

Székesfehérvári Tagintézménye volt. Az elképzelések és ütemezések sajnos nem minden esetben 

kerülhettek megvalósulásra a gyermekek, kollégák megbetegedése, vagy a 2020.03.15. után 

kialakult veszélyhelyzet miatt. Szélesebb körű igény van a szakmai látogatásokra, mint azt az idei 

tanévben a székesfehérvári tagintézmény szakmai apparátja kielégíteni képes lett volna. Az 

országos igényeket online szakmai műhelymunka vezetésével is igyekeztünk kiszolgálni. Skype 

konferenciabeszélgetés, illetve e-mailben történt egyeztetés nyomán szakmai anyagokat juttattunk 

el igény szerint országos partnerkörünk számára. Személyre szabott egyéni megbeszéléseket, on-

line konzultációkat tartva segítettük azon szakszolgálatokat, melyek szakmai támogatás kérése 

miatt megkerestek bennünket. 

 A fentebb jelzett hospitálási limit miatt, a szakmai jó gyakorlatok széleskörű átadására nem volt 

mód a gyakorlatban, azonban a munkaközösségi értekezleteken a tagok folyamatos kapcsolatban 

voltak,/vannak, így rajtuk keresztül legalább és minimálisan a szupervízori szerep biztosított volt 

minden tagintézmény számára.  

 A tevékenységhez kapcsolódó koordinátori és tagintézmény igazgatói munkának köszönhetően a 

kapcsolattartás területspecifikációja kezd kialakulni. A hat koordinátor saját területének maximális 

kiszolgálását igyekezett megvalósítani a tanév során, alkalmazkodva a veszélyhelyzet kihívásaihoz 

is. Kommunikációs alap elsősorban a személyes kontaktkeresés, tartás, kiegészítve minden olyan 

kommunikációs lehetőséggel mely rendelkezésre áll adott területen.  
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 Mint előzőleg jeleztük, folytatódott a szakmai műhelymunkák keretében tartott országos 

konferencia szervezése, mely az ősz folyamán az óvodai partnereinknek adott szakmai többletet a 

gyermekek neveléséhez, tehetség-felismeréséhez, hatékony kezeléséhez. Nagy sikere volt a 

szakmai napnak az elégedettségi kérdőívek véleménye szerint. Május hónapban szülői és 

intézményi delegált szakemberek részére tehetséggondozó fórum megszervezésére került sor, mely 

a veszélyhelyzet miatt, Skype formában valósult meg.  

 Intézmény támogatására több esetben került sor koordinátoraink közreműködésére a területeken. 

Jellemzően az átütő tehetségek körébe tartozó, problémás tehetségek ellátásánál végeztünk 

intézménylátogatással összekötött moderációs, szakmai információ átadó, koordináló 

tevékenységet. Szülőértekezleten, Skype- illetve személyes közreműködés keretében is előadással, 

konzultációval segítettük partnereinket.  

 Kapcsolatkörünk országos szinten is tovább fejlődött. Látogatáson volt munkaközösségünknél a 

MATEHETSZ elnöksége, illetve a már szoros szakmai partnerkörhöz (Baranya Megyei PSZ, 

Pannonhalma, JNSZMPSZ) csatlakozott a Fővárosi PSZ, és Pest Megyei PSZ is. A két utóbb jelzett 

partner közreműködésével, közös szakmai kooperációjával országos szakszolgálati háló 

létrehozásában veszünk részt. A meghirdetett márciusi szakmai napon az ország 19 megyéje és a 

főváros is képviseltetni szándékozott magát. A szervezési folyamat online módon zajlott, 100%-os 

országos szakszolgálati érdeklődés és közreműködés mellett.  

 Szakembereinkkel több országos konferencián és szakmai napon vettünk részt, mely segíti a 

szakmai fejlődést, út és cél meghatározást számunkra.  

 Többségi intézményeknek, külső ellátóknak rendszeres az alkalmi konzultáció, szakmai tanácsadás 

lehetőségének biztosítása. 

 A tagintézményi tehetségazonosító vizsgálatok területileg kiszélesedtek (Mór, Gárdony, 

Sárbogárd, Székesfehérvár, Dunaújváros, Bicske). Egymás megsegítése a vizsgálatokhoz 

nélkülözhetetlen, megvalósuló és megvalósítandó a későbbiekben is. Ez a hospitálás, szupervízori 

segítségadás és a nyomtatvány használatot egyaránt magában foglalja.  

 Az újonnan érkezett kollégák szakmai mentorállását (igény szerint) a munkaközösség-vezető és 

általa felkért kollégák valósították meg, s valósítják meg a későbbiek során is (hospitálás 

lehetőségének biztosításával, megbeszéléseken keresztül, szakmai fórumok alkalmával) információ 

és szakmai anyag rendelkezésre bocsátásával. 

 Több esetben segítettük az Akkreditált Kiváló Tehetségponttá válás folyamatát szakmai 

konzultációval, az intézményi tehetséggondozó munka feltérképezésével, rendszerezésével, 

esetenként tanácsadással. Ily módon hozzájárultunk az intézmények országos 

tehetséghálózatba való bekapcsolódásához, mely tovább bővíti lehetőségeiket a tehetséggondozás 

terén. 

 Megvalósult Skype formában az országos szakmai műhelymunka. A fórumon 16 megye és négy 

egyházi intézmény képviseltette magát, számolt be jelen szakmai gyakorlatáról, eredményeiről és 

nehézségeiről. Fejér-, Pest megye és a Főváros szakmai kooperációja együttesen hozta létre a közös 

gondolkodást.  

 Az országos szakmai kooperáció folyamatos fenntartása érdekében a már kiküldött és elemzett 

helyzetfelmérés nyomán további törekvések fogalmazódtak meg, a megvalósulás fázisába kerültek 

(közös platform létrehozása, külön iktatási rendszer bevezetése, szükséges nyomtatványok 

kidolgozása). 

 A sport tehetségek ellátásához megszületett egy sportolói kérdőív, mely pilot jelleggel került 

kitöltésre U 16-os korosztály által egyesületi partnerünk segítségével és kérésére. Célunk a sport 

teljesítmény és az iskolai teljesítmény harmonizációja, a tehetségvesztés elkerülése, a sport utáni 

életút alapozása. 
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 Együttműködés alakult ki a sport tehetségek ellátásának harmonizációja érdekében egy magán 

kezdeményezéssel, mely személyiségvizsgálathoz kapcsolódik és ezen keresztül támogatni képes 

a csapatépítést, illetve az egyéni utakhoz kapcsolódó adottságok jobb kihasználását. 

 A tehetségazonosító vizsgálatok megszokott folyamata kibővül a tanév során a nyelvi készség 

vizsgálatával, mely alapja az ismeretszerzés, ismeret átadás, a szociális interakció alakulása és 

egyéb nagyon fontos területnek, mely a tehetségfejlődés során központi szerepet töltenek be.  

 Megkezdődött a szorosabb kapcsolatépítés az SNI ellátásban közreműködő EGYMI-kel, melynek 

folytatása a továbbiakban, 2020/2021-ben tervek szerint megvalósuló közös szakmai konferencia 

szervezése az eltérő fejlődésű gyermekek/fiatalok érdekében. 

 A munkaközösség szakmai fejlődése érdekében az on-line időszakban szakterületi konzultációk 

vették kezdetüket, melynek célja a szakmai munka területspecifikus fejlesztése, s e mellett a 

szakterületek harmonizációja mentén kialakuló támogatás és vizsgálati rendszer fejlesztése 

(pszichológia, gyógypedagógia, koordináció). 

 A szakszolgálati személyre szabott ellátásban egy munkaközösségi tag vesz részt rendszeresen, ő 

szakszolgálti keretekben kettős különlegességű tanulóknak nyújt heti rendszerességgel támogatást 

a fejlesztés formájában. 

 Szorosabb szakmai kapcsolat vette kezdetét kliensközpontú keretekben a Gyermek- és 

Ifjúságpszichiátriai rendelővel. Konkrét eset megbeszélése, és célzott, közös ellátási lehetőség 

kialakítása történt meg, mely nyomán eredményes egyéni haladást értünk el közösen a 

célszemélynél. 

 Közös gondolkodás indult meg elméleti síkon a kettős különlegességű fiatalok lehetőségeinek 

javításáról az egyetemi oktatásban. 

 A területi Tehetségsegítő Tanáccsal igyekeztünk szorosabbra fűzni kapcsolatunkat, 

kezdeményeztünk, információkat nyújtottunk, azonban a közös munka nem realizálódott. A tanács 

nem nyit a kooperációs törekvéseink irányába, annak ellenére, hogy az általunk megtörtént 

megalapításban ez lett volna a legfontosabb célja. 

 Tehetségazonosító szakvéleményeink tartalmilag és súlypontjában, összeszedettségében és 

használhatóságukban komoly fejlődésen mentek át az eltelt évben. 

 

III. Hiányterületek, problémák, fejlesztési javaslatok: 

 
Az idei tanévben több olyan jogszabályváltozás történt, melynek bevezetése a teljes szakszolgálat 

működését meghatározta. A munkaközösségi munkára is hatással volt (pl.: beiskolázási vizsgálat 

időkeretei).  

Mindehhez társult a gyermeki betegség, kollégák hiányzása a tagintézményekben, majd a kialakult 

veszélyhelyzet megváltozott ellátási lehetősége. Mindez komoly nehézséget jelentett a munkaközösség 

működése szempontjából. Az is nehézség, hogy a tagintézményeink 2/3-ában van csupán 

tehetséggondozó koordinátor, így a szakmai munka szempontjából, ahol ez nem áll rendelkezésre, 

hátrányt szenved az ellátás. A kettős különlegesség ellátása a többségi intézményekben komoly 

nehézséget jelent. A tehetségjegyek markáns megjelenése, társulva a tanításhoz kapcsolódó egyéb 

nehézségekhez vagy zavarokhoz, illetve a magas osztálylétszámhoz, fel nem készített pedagógusokhoz, 

nagy kihívás a koordinátornak is és a koordinált intézményeknek is. A hospitálás és az ahhoz kapcsolódó 

szakmai, magyarázó megbeszélés nélkülözhetetlen a kiegyensúlyozott területi tehetségazonosító 

vizsgálatok szempontjából. Ennek mértéke és mennyisége azonban sokfaktoros a megvalósulás 

oldaláról. Sok esetben ezek nem „vágnak” össze, így szakadék keletkezik a tervek és kivitelezés között. 

További kidolgozásra váró feladat - mely nehézséget okoz az ellátásban - a gyermekek iratanyagának 
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átadási protokollja, amikor lakhelyváltozás történik. A szakszerű és mielőbbi ellátás érdekében 

szükséges szabályozni, hogy szakszolgálatunkon belül, miként adhatunk át egyéni szakmai anyagokat a 

tagintézmények között a folyamatosság biztosítása érdekében. A területi szakmai felkészültség 

egyenletes biztosításának feltételeiben is szükséges fejlődni. A lehetőségeink között, a teljes 

munkaközösség (kiemelten a vizsgálatokat végző szakemberek és a koordinátorok) erőn felüli munkát 

végeznek a terület haladása és fejlődése érdekében. Köszönöm minden kollégám önként vállalt 

részvételét és mégis aktív munkáját munkaközösségünkben. Külön köszönet Gergely Péter koordinátor 

tevékenységéért, aki megyei és országos szinten is képviseli esetenként szakmai munkánkat.  

 

 

 

Kelt: Székesfehérvár, 2020.augusztus.27.                           

 

 

       Dr. Nochtáné Bakonyi Erika     

                                                                        FMPSZ tehetséggondozó munkaközösség-vezető                                                                                                                                                                                              
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Tanév végi beszámoló bázisintézményi tevékenységről 

2019-2020. tanév 
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