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I. BEVEZETÉS 
 

1. Humánerőforrás (helyzetkép, fluktuáció) 

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

bővült. Fenntartónk, a Székesfehérvári Tankerületi Központ az ellátási igényeknek megfelelően 

biztosítja az intézmény státuszait, amely a beszámolási időszakban mindösszesen 281 álláshely. A 

tavalyi tanévhez képest nem emelkedett ez a szám. 

Az intézmény méretéből adódóan munkavállalói létszámunk folyamatosan változik. Jelen beszámoló 

megírásának időpontjában összlétszámunk 281 fő, ami 223 fő pedagógus munkavállalót és 58 fő 

nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottat jelent. Üres álláshelyeink száma 27. A pedagógusok 

körében a részmunkaidős foglalkoztatottak aránya 17 %, két százalékkal csökkent a tavalyi tanévhez 

képest. Ez összintézményi szinten nem számottevő, eloszlása azonban nem egyenletes. Két 

tagintézményünkben (Mór, Martonvásár) ez az arány 64 és 50%, ez jelentősen megnehezíti a 

szolgáltatások szervezését, a pedagógusok közötti hatékony együttműködési mechanizmusok 

kialakítását. Törekszünk ennek az állapotnak a javítására, a dolgozók szakszolgálati 

elkötelezettségének erősítésére.  

Folyamatosan igyekszünk üres álláshelyeinket betölteni, azonban ezt megnehezíti az erős fluktuáció. 

A tanév kiemelt feladatai között évek óta szerepel a fluktuáció csökkentése. Az utóbbi egy-két év 

bizonytalan helyzete nem kedvezett a stabilitásnak, az elmúlt tanévben előfordult, hogy a 

szakszolgálaton kívül álló okok miatt szűntek meg betöltött munkahelyek, státuszok. 

 

A személyi állomány adatai a 2021/2022-es tanév végén 

 
Pedagógus álláshely: 227 – létszám: 223 fő 

Teljes munkaidős: 185 fő 

Részmunkaidős: 38 fő 

Nem pedagógus álláshely: 54 – létszám: 58 fő 

Teljes munkaidős: 42 fő 

Részmunkaidős: 16 fő 

Összes álláshely: 281 – létszám: 281 fő 

Üres álláshely: 27 

Szakvizsga: 145 fő – szakvizsga folyamatban: 16 fő (65%) 

Tartósan távol: 35 fő 

Helyettesítő: 14 fő 

Tanév során távozott pedagógus: 39 fő (25 fő pedagógus, 14 fő nem pedagógus) 

Tanév során érkezett (09:01-ig): 39 fő (26 fő pedagógus, 13 fő nem pedagógus) 

Kezdő heti óraszám: 3368 

 

Ebben a tanévben újdonságként készült el a szakszolgálat dolgozóinak életkorára vonatkozó 

kimutatás. A munkatársak átlagéletkora bizalomkeltő; a 40 és 46 év között mozgó tagintézményi, és 

az ebből számolt 42,88 éves intézményi átlagéletkor köszönhető annak, hogy sok a fiatal munkatárs. 

Reményeink szerint így talán szakszolgálatunkat kevésbé fogja érinteni a pedagógusok tömeges 

nyugdíjazási hulláma  pár éven belül. 
 
 
 
 
 



4 
 

KORFÁK: ÖSSZINTÉZMÉNYI ÁTLAG ÉLETKOR: 42,88 ÉV 

 
 

 

ÁTLAG ÉLETKOROK TAGINTÉZMÉNYENKÉNT 
 

 
 

Szakmai munka – szakfeladatok 

 
Intézményünk a jogszabályban meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatok mindegyikét 

ellátja. A megyei szakértői bizottsági feladat, valamint a pályaválasztási tanácsadás megyei 

szinten, a székhelyintézményben működik.  
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Általánosnak mondható, hogy a beérkező szakértői vizsgálati igény járási és megyei szinten is 

növekvő tendenciát mutat, emiatt fokozottan kell figyelnünk a megfelelő szakemberlétszám 

biztosítására. A megyei bizottság továbbra is jelentős elmaradással küzd, a vizsgálatra várakozási idő 

egyes esetekben extrém mértékű. Az elmaradás ledolgozására jelentős lépéseket tettünk; a megyei 

szakértői bizottság a nyári időszakban is folyamatosan dolgozott. A pályaválasztási tanácsadásban a 

szolgáltatás munkaformáinak, módszereinek átgondolásával jelentős kapacitásnövekedést értünk el, 

az ellátottak száma ezen a szakfeladaton a második legmagasabb.  

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

korábbi ellátásba vétele, szakszerű ellátása. Ezen a szakfeladaton tagintézményeink nevelési 

tanácsadás és korai fejlesztés keretében minden gyermeket fogadnak és ellátnak, úgy csoportosítjuk 

a szakemberek óraszámát, hogy itt ne alakuljon ki várólista. Komplex szakmai teamek alakulnak 

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

szakképzettséggel rendelkező szakembert biztosítsuk. Magas ellátotti létszámmal dolgozik a 

nevelési tanácsadás. Az ellátottak életkori sávja széles, többféle korosztályból, sokféle problémához 

kapnak segítséget, megoldást a gyermekek, tanulók. 

A konduktív pedagógiai ellátás alacsony 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 az idei tanévben magas volt a fluktuáció, többen távoztak, ezzel 

párhuzamosan több fiatal (olykor utolsó éves főiskolás) is érkezett hozzánk. A szakmai tapasztalattal 

még nem rendelkező fiatal kollégákat a mentori rendszer keretében juttatjuk szakmai segítséghez, 

támogatáshoz. Sikerként könyvelhetjük el, hogy az Enyingi Tagintézményünk a logopédiai ellátás 

tekintetében egyre több intézményt tud átvenni a nem állami fenntartású EGYMI-től.  

A gyógytestnevelés szakfeladat ellátása a beszámolási időszakban több területen is nehezített volt, 

csakúgy, mint a korábbi években. A gyógytestnevelők száma kevesebb, mint amit a feladatellátás 

igényelne. A tagintézmények óraadók alkalmazásával igyekeztek pótolni a hiányosságokat, de a 

megye egyes területein még az óraadók alkalmazása sem tudott megvalósulni. A tanév második 

felében elindult egy szakmai egyeztetés, melynek a célja az ellátás optimalizálása, a végrehajtás a 

következő tanévünkben fog megtörténni.  

A koordinációs jellegű feladatok közül a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának 

már hagyománya és jó gyakorlatai vannak intézményünkben. Azt is elmondhatjuk, hogy a 

tehetséggondozás koordinációs feladataira vállalkozók száma is gyarapszik tagintézményeinkben. 

Az iskola-, és óvodapszichológiai ellátás területén négy tagintézményben folyik a koordináció.  

A szakemberek minden területen nyitottak a szakmai továbblépésre. Éves beiskolázási tervünkben a 

szakvizsgák megszerzésére, ezen kívül további szakképzettség, egyetemi végzettség megszerzésére 

irányuló képzési jelentkezések száma magas. Sokan végeznek módszerspecifikus tanfolyamokat is. 

 

2. Infrastruktúra 

 
Szakszolgálatunk mindösszesen 12 telephelyen működik. Ebből egy székhelyintézmény, nyolc 

ügyviteli telephely, három pedig tagintézményi telephelyként funkcionál. A telephelyek 

infrastrukturális állapota változó, de egyértelműen javuló tendenciát mutat. Mostanra elmondható, 

hogy kevesebb a felújításra vagy bővítésre szoruló tagintézményi épület, és több az, ahol 

kedvezőbbek a körülmények. Két tagintézményünk vár költözésre a következő tanévben. Móri 

Tagintézményünk új épületszárnyban kap elhelyezést a Radnóti Miklós Általános Iskolában, Enyingi 

Tagintézményünk az üresen álló volt gimnázium épületébe költözhet. Gárdonyi Tagintézményünk is 

kinőtte már a rendelkezésre bocsátott épületet, az ő kilátásaik egyelőre még tisztázatlanok. 

Akadálymentesítés szempontjából továbbra is nagy hiányosságok tapasztalhatók. Részben 

akadálymentesített a Bicskei, Dunaújvárosi és Martonvásári Tagintézményünk. A többi 

tagintézmény és a székhelyintézmény nem akadálymentesített. A legnehezebb helyzetben a 

Székesfehérvári Tagintézmény ügyviteli telephelye és a székhelyintézmény van, előbbi egy egyetemi 
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épület második emeletén működik lift nélkül, utóbbi szintén második emeleten, nem működő lifttel. 

Az épület üzemeltetője azonban jelenleg még nem a Tankerületi Központ. Reményeink szerint ez az 

állapot változni fog, ugyanis folynak az egyeztetések a székhelyintézménynek helyet adó épület 

(Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.) tankerületi vagyonkezelésbe vételéről, kibővített 

szakszolgálati működésre alkalmassá tételéről. 

 

3. Funkcionális eszközjegyzéknek megfelelés 

 
Az intézmény eszközkészlete jelentős fejlesztésen, bővítésen ment keresztül az elmúlt tanévben az 

EFOP 3.1.6. pályázatnak köszönhetően. Kaptunk továbbá diagnosztikai eszközöket az EFOP-1.9.5-

VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projektből és pedagógusaink laptopokat az RRF-1.2.1. projektből 

is. 

IKT szempontjából valamint a szakértői bizottsági diagnosztika tekintetében elmondható, hogy jól 

ellátott a Szakszolgálat. Egyes szakfeladatokhoz azonban még mindig hiányoznak alapvető 

eszközök, bútorok, használati tárgyak. A korai fejlesztésben szükséges bútorzat (pelenkázó, 

etetőszék), alacsony életkorú gyermekek számára óvodai méretű székek és asztalok nincsenek 

elegendő számban telephelyeinken. A logopédiai kezelőhelyiségek az intézményekben nem mindig 

biztosítanak ideális körülményeket, ezért a logopédusok többsége továbbra is kénytelen az eszközeit 

utaztatni, ami növeli az amortizációt. A gyógytestnevelés eszközeivel hasonló a helyzet: utaztatásuk 

körülményes és kevés helyen áll rendelkezésre az iskolákban, óvodákban megfelelő tároló kapacitás. 

A telephelyeken az irattározás kevés helyen megoldott megnyugtatóan, iratok rendszerezéséhez, 

tárolásához korlátozott számban találhatók zárható szekrények, az egyéb bútorok (íróasztalok, 

irodaszékek stb.) pótlása is esetleges. A tagintézmények közül Mór és Sárbogárd nem védett 

riasztóval, ami mind a személyes adatok, mind az anyagi javak megőrzését veszélyezteti.  

 

4. Ellátotti adatok 

 
A tavalyi tanévhez viszonyítva az ellátottak száma ismét növekedett, ez már évek óta felfelé 

emelkedő tendenciát mutat. Ellátotti létszámunk jelen tanévben 20670 fő. Ez a közel 2400 fős 

emelkedés olyan tetemes, mintha egy újabb közepes járásnyi szakszolgálati ellátott kapcsolódott 

volna be a szolgáltatásba. 

A szakfeladatokon belül a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás és a logopédiai 

ellátás kivételével mindenütt nőttek az ellátási számok, előbbi kettőnél enyhe csökkenés mutatkozott. 

Ugyanakkor tudjuk, hogy a korai intervenció létszámai tetemesen mutatkoznak meg a nevelési 

tanácsadás szakfeladaton belül is. 
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Ha a tagintézmények éves ellátási számait nézzük, továbbra is jellemző, hogy a megyeszékhelyen 

működő tagintézmény, valamint a székhelyintézmény ellátotti létszáma a legmagasabb. A 

Dunaújvárosi Tagintézmény ellátotti létszáma csökkent kis mértékben, a többi tagintézmény esetén 

növekedés tapasztalható.  
 

 

 

5. Tanulmányi tevékenység, minősítés, önértékelés 
Az intézményünkben dolgozó szakemberek elkötelezettek a tudás megszerzésére, saját módszertani 

kultúrájuk növelésére, szaktudományos ismereteik bővítésére. 
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Az idei tanévben a szakvizsga megszerzésére irányuló képzésben az arra kötelezettek többsége részt 

vett, részt vesz, vagy a következő tanévben kezdi meg tanulmányait. A szakvizsgával rendelkező 

pedagógusok száma 145 fő, ami 64 %-os arányt jelent az összlétszámot tekintve. 16 fő pedig 

megkezdte a tanulmányait.  

Pedagógus önértékelésben 25 fő vett részt. Az ellenőrzések sikeresen lezajlottak. 

Vezetői tanfelügyelet négy vezetőt érintett ebben a tanévben. 

Minősítő eljárás lefolytatására 16 esetben került sor, 3 fő Pedagógus I., 9 fő Pedagógus II. fokozat, 

4 fő mesterpedagógus fokozat elérését célozta meg. A minősítések egy része online zajlott. 

Valamennyien sikeresen minősültek.  

A szakemberek szakmai rendezvényeken való részvétele is magas volt a tanév során. Az EFOP-3.1.6 

pályázat jelentős szakmai fejlesztéseket tett lehetővé, sokféle tanfolyam, képzési lehetőség belső 

műhelymunka és tudásmegosztás jellemezte a szakmai munkát. 

 

6. Stratégiai vagy operatív szempontból fejlesztendő területek 

 
A munkatervben megjelölt fejlesztendő területek olyan átfogó témákat jelöltek ki, melyeken – bár 

folyamatosan dolgozunk - a munkánkat következő tanévünkben is folytatnunk kell: ilyen a mérés-

értékelés rendszerének kiépítése, munkahelyi klímamérés ismétlése, a fluktuáció csökkentése, az 

információáramlás és a kommunikáció fejlesztése, a szakértői bizottsági tevékenység szakmai 

fejlesztése, hatékonyabbá tétele (külső- és belső kapcsolatrendszerek minőségfejlesztése), a 

gyógytestnevelés hatékonyabbá tétele.  

A szakmai protokollok felülvizsgálata már kikerült a kiemelt feladatok közül, évente, rutinszerűen 

ismétlődő teendőként kezeljük. 

Az elmúlt közel tíz éves működésünk lehetővé tette a tagintézmények, munkaközösségek, szakmai 

munkacsoportok együttműködését, hálózatosodási tendenciák megerősödését, intézményen belüli 

együttműködési mechanizmusok megszilárdulását. 

 

7. Szakmai rendezvények, jó gyakorlatok 
 

Az idei tanévben a vírushelyzet miatt elmaradt rendezvényeink egy részét igyekeztünk pótolni, 

miután újra lehetségessé vált a szakmai rendezvények, találkozók, műhelymunkák megtartása.  

Az EFOP pályázat keretében 2021 szeptemberében őszi intenzív fejlesztő táborok valósultak meg. 

Október hónapban játszóházak, eszközbemutatók, szülőklubok zajlottak, illetve megrendezésre 

került a VI. Sárbogárdi Konferencia. Novemberben a Pedagógiai Szakszolgálatok Hete 

rendezvénysorozata zajlott. A tavasz folyamán szakszolgálatok közötti tapasztalatcseréket, 

intézménylátogatásokat, jó gyakorlatok megosztását, szupervíziót szerveztünk. Pályázatunk 2022. 

március 25-én egy nagyszabású projektzáró konferenciával zárult. 

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. Az innovatív 

törekvéseket belső pályázat évente való meghirdetésével és elbírálás utáni jutalmazásával is 

ösztönözzük.  
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8. Az előző tanévben a munkatervben meghatározottak megvalósulásáról 

 
A munkatervben meghatározott feladatok megvalósítását ebben a tanévben is befolyásolta 

valamelyest a vírushelyzet, bár a rendelkezések, óvintézkedések már nem voltak olyan szigorúak. 

Ezzel együtt tervezett programjainkat igyekeztünk úgy szervezni, hogy szükség esetén jelenléti és 

online formában is megvalósíthatók legyenek. Hagyományainkat megtartottuk. 
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2021/2022 

 

 
I. BEVEZETŐ ADATOK 
 

1. Tagintézmény neve: FMPSZ Bicskei Tagintézménye 

2. A beszámoló készítője: Kaliczáné Szalai Katalin 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 

1. Intézményi névsor (a 2022. augusztus 14-i állománynak megfelelően.  Minden 

pedagógust kérünk felvezetni, aki 2021.09.01 és 2022.08.31 között állományban volt/van, 

DE a 2022. augusztus 15-ével új dolgozóként felvetteket nem) 

ssz. név munkakör munkaközösség 

tanév közben 

érkezett/távozott 

érk./táv. 

időpontja 

1. Bácskai Györgyi  gyógytestnevelő  gyógytestnevelés     

2. Benke Magdolna logopédus  logopédiai     

3. Besze Dóra  korai fejlesztés igen 2021.szeptember 

4. Hegyi Kinga gyógytestnevelő  gyógytestnevelés     

5. Csornai Teodóra gyógypedagógus  járási SZB     

6. Fehér Gyöngyi konduktor  korai fejlesztés     

7. Gergely Péter pszichológus  tehetség     

8. Győrfi Orsolya logopédus logopédiai   

9. 

Heiderné Varga 

Katalin gyógytestnevelő  gyógytestnevelés     

10. 

Ispány Mónika 

Emília logopédus  logopédiai     

11. Izmindi István fejlesztőpedagógus  nevelési tanácsadás     

12. 

Kaliczáné Szalai 

Katalin gyógypedagógus  járási SZB     

13. Karai Anikó fejlesztőpedagógus  nevelési tanácsadás     

14. Kárpáti Zoltán logopédus  logopédiai     

15. Keresztes Magdolna gyógypedagógus  járási SZB   

16. Kovács Rita pszichológus nevelési tanácsadás   

17. 

Kovácsné Majkovics 

Edit gyógytestnevelő gyógytestnevelés   

18. Krecs Ágota logopédus logopédiai   

19. 

Nagyné Kozák 

Rebeka logopédus logopédiai   

20. Pálffy Júlia konduktor korai fejlesztés   

21. Palotás Péter gyógytestnevelő gyógytestnevelés   

22. Sági-Süly Martina gyógypedagógus korai fejlesztés   

23. Sinka Anikó gyógytestnevelő gyógytestnevelés   

24. Százados Zsuzsanna logopédus logopédiai   

25. Tompa László pszichológus IOP   

26. Varga Andrea gyógypedagógus járási SZB   
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27. Szabó Barbara logopédus logopédiai   

28. Vajer Eszter logopédus logopédiai   

29. Wurczinger Dóra logopédus logopédiai   

1. Balla István Attiláné adminisztrátor    

2. Bócsi Klára takarító    

3. Kalicza Tibor karbantartó    

4. Schneider Dorothea adminisztrátor    

1. Komlós Lászlóné 

logopédus 

(megbízás)  szerződése megszűnt 2022.06.15. 

2. Végh Rozália 

gyógytestnevelő 

(megbízás)  szerződése megszűnt 2022.06.15 

 

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

figyelembe venni az a- f. pontokban) 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel: 23 fő 

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:    2 fő 

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    4 fő 

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:    0 fő 

e. Tartósan távol:         2 fő 

f. Óraadók:          2 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:     22 fő 

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:     1 fő  

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:      6 fő  

d. Beszámolási időszakban alapképzésben oklevelet szerzett:  1 fő  

e. Beszámolási időszakban mesterképzésben oklevelet szerzett:  0 fő  

f. Beszámolási időszakban szakvizsgát szerzett:      0 fő  
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g. Beszámolási időszakban szakirányú továbbképzésben újabb  

oklevelet szerzett         12 fő  

 

III. INFRASTRUKTÚRA 

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

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

néhány mondatban fejtse ki!  

A tagintézményünk épületét 2018-ban részlegesen felújították A feladatok ellátására alkalmas, 

akadálymentesített bejárattal rendelkezik. A tanév végén a fűtési rendszer átalakítása, a kazánok 

cseréje elkezdődött, a munkálatok még nem fejeződtek be. Hosszabb távon szükség lenne a tetőtéri 

ablakok javítására, cseréjére, a tetőszerkezet javítására, a terasz burkolására. Az emeleten található 

terasz, mely közvetlenül érintkezik a tornaszobával, burkolatlan, és ennek következtében, esőzések 

alkalmával a tornaszoba rendszeresen beázik. A nyári időszakban a tetőtéri terápiás helyiségekben 

rendkívüli forróság van, szükség lenne klíma berendezésekre. Az épület bejáratához vezető 

akadálymentesített feljáró burkolata nem megfelelő, csúszik, több helyen töredezett volt, 

karbantartás keretei között a padlólapokat fel kellett szedni a balesetek elkerülése végett. Szükség 

lenne az egész feljáró burkolatának cseréjére. Az épületet füves terület veszi körbe, a benzines 

fűkasza beszerzése az elmúlt tanévben megtörtént, szükség lenne elektromos fűnyíróra is. Az 

udvaron található, nagyon magasra nőtt tujasor metszése, valamint a kerítésre felkúszó lián kiirtása 

a nyári időszak alatt megtörtént.  

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    

 tanári:          0 db    

 mosdó, WC:         1 db    

 raktár, irattár:         1 db    

 iroda:          1 db 

 

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

A Székesfehérvári Tankerületi Központ beszerzésének köszönhetően valamennyi kolléga laptophoz 

jutott, valamint a tornaszobába sikerült a tornapadok beszerzése is. Szintén tankerületi beszerzés 

keretei között a korai fejlesztésben elengedhetetlenül fontos eszközökkel gazdagodhattunk, de 

továbbra is szükségünk lenne „Bambusz”-ra és „Huple” fejlesztőeszközökre. A pszichoterápiákhoz 

fontos lenne a hiánytalan  állapotban lévő „Világjáték”. Az EFOP 3.1.6 pályázat jóvoltából 

eszköztárunk jelentősen bővült diagnosztikai és fejlesztőeszközökkel.  

 

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

Az eszköztárunk az elmúlt tanév során az EFOP 3.1.6 pályázatnak köszönhetően jelentősen 

növekedett, azonban még mindig megfigyelhetők hiányosságok. Nem állnak rendelkezésre vizsgáló 

helyiségenként tesztek, diagnosztikai eszközök, azok számát továbbra is növelni kell. A 

gyógytestnevelésben, logopédiai ellátásban, nevelési tanácsadásban használatos kisebb értékű, 

könnyen elhasználódó eszközök folyamatos pótlása elengedhetetlen.  
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IV. SZAKMAI MUNKA 
A létszámadatokat kérjük, a forgalmi napló 2022. 08. 31-i állapotának megfelelően 

kitölteni! 

1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

a. Ellátási létszám        14 fő  

Korai nevelési  tanácsadás:       183 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    4 fő (osztott munkakörben) 

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

száma:         11 db 

d. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 

A tanévet az EFOP 3.1.6 pályázat kereteiből megvalósuló korai fejlesztés táborral nyitottuk, majd 

már nem pályázati forrásból, korai fejlesztés táborral zártuk. A tábor hetében a gyermekek intenzív 

komplex fejlesztésben részesülhettek a tagintézményünk telephelyén, valamint BHRG terápiában a 

Bicskei Tanuszodában. Szakfeladatunk ellátotti létszáma folyamatosan növekszik, egyre gyakoribb 

probléma a megkésett beszédfejlődés, a szociális készségek nem megfelelő fejlődése. A tanév során 

szintén az EFOP 3.1.6 pályázat segítségével szülőklubot szerveztünk, ahol a szülők tartalmas 

előadásokat hallgathattak, valamint feltehették kérdéseiket a kompetens szakembernek. Kollégáim 

több alkalommal tartottak tájékoztató rendezvényeket védőnőknek, részt vettek a területi védőnői 

hálózat szakmai napján. Szakembereink folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken, egy 

kollégánk további képesítést szerzett autizmus szakirányon, amelynek nagyon örültünk, mivel egyre 

több gyermek fordul hozzánk autizmus spektrumzavar diagnózissal. 

 

2. A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám        500 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    8 fő osztott munkakörben, 

1 fő 23 órában. 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

⎯ A jogszabályi határidőket tartottuk, a vizsgálatok előkészítése, bonyolítása szabály szerint 

folyt. 

⎯ Több alkalommal tartottunk támogató programokat a szakértői bizottsági tevékenységünkkel 

kapcsolatosan partnereinknek az EFOP 3.1.6 pályázat keretéből. 

⎯ Több esetben pszichiátriai diagnózis kell ahhoz, hogy a megyei szakértői bizottság sajátos 

nevelési igényt állapítson meg, ez a vizsgálatok elhúzódását eredményezi, mert a megyei 

szakértői bizottság nem rendelkezik pszichiáter szakemberrel.  

⎯ Pszichológiai kérdőívek, részletes pedagógiai vélemények használatára buzdítjuk az 

intézményeket, hogy minél több információval rendelkezzünk a vizsgálandó kliensekről.  

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

olyan tartalommal is megtölteni, hogy szakmai szempontból tovább fejlődhessünk, 

megújulhassunk. 

⎯ A megyei munkaközösségünkben aktív szerepet vállaltunk a tanév során is. 
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⎯ Az Oktatási Hivatal 17 esetben rendelt el szakértői vizsgálatot az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség megállapítása céljából, 1 esetben javasoltuk az iskolakezdést. A továbbra is 

óvodában maradók közül 5 gyermek a későbbiek során BTMN státuszú lett - azaz fejlesztése 

szükséges -, 11 gyermek maradt óvodás.  

⎯ Felnőttek vizsgálatára 3 esetben került sor 

⎯ Hatósági eljárást kezdeményeztünk: 10 alkalommal, ők minimum 2 vizsgálati időpontban nem 

jelentek meg, de akadt, aki az 5. vizsgálati időpontot kapta. 

⎯ Fellebbező szülő 1 volt. 

⎯ Önként jelentkezők száma: 51 (tavaly 32 volt), lényeges növekedés. 

⎯ Korai fejlesztést és gondozást javasoltunk 11 esetben, lényeges a növekedés, egyre fiatalabb 

gyerekek jutnak ellátáshoz. 

⎯ Összes vizsgálatunkat tekintve SNI gyanúval megyei szintű vizsgálatra küldtünk 52 főt, mely 

kisfokú emelkedést mutat az előző tanévhez képest. 

 

3. A nevelési tanácsadás 

a. Ellátási létszám        391 fő 

b. Ebből 3 éves kor alatti ellátottak száma    183 fő 

c. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    9 fő (8 fő osztott  

 munkakörben, 1 fő 23 órában) 

d. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A nevelési tanácsadás feladatellátást ebben a tanévben is a sokszínűség és a széleskörűség jellemezte. 

Legfontosabb feladataink a következők voltak: 

⎯ Pedagógiai tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak. 

⎯ Pszichológiai tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak. 

⎯ Egyéni pszichoterápiák. 

⎯ Mozgásfejlesztés csoport a tagintézményben heti 2x2 órában. 

⎯ TSMT terápia óvodákban. 

⎯ BTM nehézséggel küzdő gyermekek ellátása az óvodákban és ambulánsan. 

⎯ Korai nevelési tanácsadás keretein belül BHRG terápia a Bicskei Tanuszodában, a 3 év alatti 

kommunikációs nehézséggel küzdő, nevelési tanácsadásra jelentkező gyermekek estében csoportos 

fejlesztések folytatása.  

⎯ Tovább folytatódott az etyeki iskolában nevelési tanácsadás keretében történő pszichológiai 

segítségnyújtás heti két alkalommal. 

 

4. A logopédiai ellátás 

a. Ellátási létszám        368 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    9 fő (Ebből 1 fő óraadóként,  

2 fő részmunkaidőben, 1 fő osztott munkakörben 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A logopédiai ellátás jelentős része továbbra is az óvodákban és az iskolában valósult meg. A 

területileg hozzánk tartozó óvodák helyi szintű ellátására prioritásként tekintettünk, valamennyi 

óvodába a logopédusok odautaztak, a gyermekek a saját intézményükben kaphatták meg a logopédiai 

ellátást. Az iskolák esetében, ahol a kihelyezett terápia megvalósítása akadályokba ütközött, 

biztosítottuk az ambuláns ellátás lehetőségét a tagintézményünkben. Ambulánsan 23 fő vett rész 

logopédiai terápiában. 
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A logopédiai ellátásban a legfontosabb feladataink a következők voltak:  

⎯ Prevenciós tevékenység az óvodában (olvasáskészültség, diszlexiaprevenció 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 az 5 és a 3 éves gyerekpopulációnál, ill. az iskolai első és második osztályban 

szeptemberben. 

⎯ A terápia megtervezése, módosulásai, időszakos kontrollvizsgálatok egész évben. 

⎯ 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. 

 

5. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám        0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. A 2021/2022-es 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 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 

7. A gyógytestnevelés 

a. Ellátási létszám        757 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    6 fő (2 fő részmunkaidőben,  

1 fő óraadó, 1 fő osztott munkakörben) 
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c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A gyógytestnevelés ellátotti létszámunk továbbra is kiemelkedően magas. Az előző tanévekhez 

hasonlóan többnyire a járás iskoláiban és óvodáiban zajlanak a gyógytestnevelés órák. A feltételek 

az elmúlt tanévben is nagyon különbözőek voltak. Vannak olyan intézmények, ahol jól felszerelt 

tornatermekben tudják a kollégáink az órákat megtartani, de sajnos az is előfordul, hogy olyan 

helyiségekbe kényszerülnek, ahol a magas színvonalú szakmai munka megvalósíthatatlan. 

Tagintézményünk tornaszobájában folytatódott a kiscsoportos gyógytestnevelés ellátás, ahová a 

súlyosabb mozgásszervi elváltozásokkal küzdő tanulók kerülhettek be. A Székesfehérvári 

Tankerületi Központtal egyeztetés történt a gyógytestnevelés megszervezésével kapcsolatos 

nehézségek miatt. A Tankerületi Központ szakmai ajánlással igyekszik segíteni a gyógytestnevelés 

megszervezését, az iskolák és a szakszolgálat együttműködését. Elengedhetetlenül fontos lenne a 

kapcsolatfelvétel a területileg illetékes tisztifőorvossal, a szűrővizsgálatok hatékonyabb, pontosabb 

elvégzése céljából. 

 

8. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

a. Ellátási létszám        0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 

 9. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

a. Ellátási létszám        3fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    1 fő osztott munkakörben 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A tehetség koordinátori tevékenység 5 területre terjedt ki az elmúlt tanév során: 

⎯ Kiterjesztett szűrő vizsgálatok; 3 ellátott. 

⎯ Országos rendezvény szervezése a partner szakszolgálat (Szolnok) tehetség 

munkaközösségeinek találkozása céljából; egész évben 2 alkalommal. 

⎯ A tehetséggondozás folyamatához pszichológiai készségvizsgálati tesztbattéria összeállítása, 

egész éves folyamat. 

⎯ Protokoll auditálás; egész éves folyamat. 

⎯ Partnerkapcsolatok; Zöld Kakas Lyceum rendezvény. 

⎯ Tagintézményünk gyógypedagógusa a Székesfehérvári Tanintézményben hospitált 

tehetségazonosító vizsgálaton. 

 

10. Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 

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

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

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

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

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

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

8. TEH 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 2022. 07.01. és 2022. 08. 26. 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 szakfeladaton 2 fő vizsgálata történt, 2 szakalkalmazott vett az 

ellátásban részt. Nevelési tanácsadás/korai fejlesztés keretein belül 15 fő ellátása történt, 3 

szakalkalmazott vett részt az ellátásban. 

 

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

néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

1. Fehér Gyöngyi konduktor 

2. Krecs Ágota logopédus 

3. Wurczinger Dóra logopédus 

A feladatokat az arra kialakított munkacsoport elvégezte. Továbbra is az a véleményünk, 

hogy az önértékelés folyamata rendkívül hosszadalmas, az adminisztrációja nehézkes. 

 

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. Hegyi Kinga PED II. sikeres 

2. Kaliczáné Szalai Katalin Mester sikeres 

3. Varga Andrea PED II. sikeres 

Tagintézményünkben valamennyi minősítés sikeresen lezajlott, valamennyi minősítés eredménye 

közel 100%-os.  

 

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

szükségletek, leterheltség, képzettségi szint, szakfeladatok közötti átjárhatóság stb.) 
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Intézményünk valamennyi szakembere a feladatok ellátásával, az egyéb intézményi feladatokkal 

igen leterhelt. Több esetben többletórák elrendelése vált szükségessé, ennek köszönhetően a tanév 

végéig valamennyi hozzánk jelentkező gyermek/tanuló bekerült az ellátásba. A szakemberek 

végzettsége/szakképzettsége a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Több kolléga osztott 

munkakörben dolgozik, két, esetenként három szakfeladat ellátásában is részt vesz. Jelenleg 2 

részmunkaidős üres álláshellyel rendelkezünk. A korai ellátás területén a létszámaink meredeken 

emelkednek, ezért erre a területre szeretnénk további szakembereket. 

16. Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület 

megvalósulásának értékelése (gondoljon a munkaterv kiemelt feladataira) 

Az elmúlt tanév kiemelt feladatai voltak: 

⎯ Szakmai protokollok felülvizsgálata 

⎯ Mérés, értékelés hatékony megvalósítása a munkahelyi klímamérésben 

⎯ Az információáramlás és a kommunikáció fejlesztése 

⎯ Eredményesség, hatékonyság mutatóinak meghatározása szakterületenként 

⎯ A szakértői bizottsági tevékenység szakmai fejlesztése, hatékonyabbá tétele, a járási-megyei 

szint optimális egymásra épülésével 

⎯ Intézményen belüli együttműködési mechanizmusok továbbfejlesztése 

A szakmai protokollok felülvizsgálata, módosítása megtörtént. Az intézményi légkör vizsgálata, 

mesterprogramom célja, a kérdőívek kiértékelése, elemzése folyamatban van. Kiemelt célunk a 

tagintézményünk jó munkahelyi légkörének megtartása, az őszinte, nyílt kommunikáció 

alkalmazása, a problémák gyors és hatékony megoldása. Tagintézményünkben továbbra sem 

jellemző a személyi állomány fluktuációja, a kollégák szeretnek nálunk dolgozni. 

Kiemelt feladataink között szerepelt az eredményesség, hatékonyság mutatóinak meghatározása 

szakterületenként. Véleményem szerint a szakszolgálati ellátás rendkívüli sokszínűsége, a 

szakfeladatok specialitása miatt a hatékonyság és az eredményesség nem minden esetben mérhető, 

több szakfeladat esetében mutatókkal a hatékonyságot igazolni nem lehetséges. 

Szakértői bizottsági tevékenységünk folyamatosan változik, fejlődik, átalakul, a 

jogszabályváltozáshoz igazodik. Vizsgálataink egyre részletesebbek, alaposabbak. Több kollégánk 

vett részt szakirányú továbbképzéseken, az ott megszerzett tudást munkánk során azonnal 

alkalmazzuk. Igyekszünk a megyei szakértői bizottsággal együttműködni. Az intézményen belüli 

együttműködések a munkaközösségeknek köszönhetően sokat fejlődtek. Tagintézményünk aktívan 

vesz részt a munkaközösségi feladatokban, az elmúlt tanévben a gyógytestnevelés munkaközösség 

szakmai napjának adtunk otthont. 

 

17. A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának 

értékelése (sikeres, kevésbé sikeres események, tevékenységek, elképzelések, fejlesztésre 

szoruló területek, jól működő, terjeszthető gyakorlatok, stb.) 

Az EFOP 3.1.6 pályázat keretein belül korai fejlesztés táborral kezdtük az elmúlt tanévet. A 

programon 30 gyermek vett részt a szülőkkel közösen, az ötnapos program nagyon sikeresen zajlott 

le. Az igény a folytatásra olyan nagy volt, hogy a tábort a tanév végén megismételtük, már nem 

pályázati forrásból. Szintén a pályázat keretéből óvodavezetőknek és védőnőknek szerveztünk 

támogató programokat, eltérő fejlődésmenetű gyermekeket nevelő szülőknek szülőklubot. 

Elkészítettük tagintézményünk jó gyakorlat gyűjteményét, valamint helyi programot dolgoztunk ki 

az intézményben dolgozók testi és lelki egészségének támogatására. Több alkalommal szerveztünk 

baba-mama játszóházat, megtartottuk a mára már hagyományosnak mondható Ötletbörzénket, ahol 

saját készítésű fejlesztő játékainkat mutattuk be az érdeklődőknek. Több kollégánk tartott nyitott 

foglalkozásokat a szülők és pedagógusok számára. Ebben a tanévben legfontosabb feladatunk volt a 

magas szintű, a partnereink számára elérhető feladatellátás. Ennek érdekében folytattuk a 
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tagintézmény telephelyén az ambuláns logopédiai ellátást, a délutáni idősávban elérhető 

pszichológiai terápiákat, tanácsadásokat, a gyógytestnevelés keretén belüli Schroth-terápiát, 

folytatódott továbbá a mozgásfejlesztő és fejlesztő csoportunk. Logopédusaink a szülők helyzetét 

könnyítve a járás valamennyi óvodájában helyben biztosítják a logopédiai ellátást, 

fejlesztőpedagógusaink több intézményben is segítenek a BTMN gyermekek ellátásában.  

 

18. A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése  

A tanév során folyamatosan ellenőriztük a személyi naplókat, az INYR-t, a szakértői véleményeket, 

a logopédiai véleményeket, az egyéb pedagógiai véleményeket. Az esetleges hibázások okát 

igyekeztünk feltárni, a hibákat javítani. A tanév közben bevezetett elektronikus személyi napló 

használatát a kollégák megtanulták, a feladatokat határidőre elvégezték. Az INYR továbbra is nagy 

adminisztrációs terhet jelent egyes szakfeladatok tekintetében, a gyógytestnevelőknek az INYR-en 

túl, a Tankerületi Központ fenntartásában működő iskolák esetében a KRÉTA-rendszert is 

használniuk kell, mely tevékenység tovább fokozza az adminisztrációs terheket. Tagintézményünk 

INYR használatát a főigazgatóság ellenőrizte, a felmerülő hibákat megvizsgáltuk, ahol lehetett, 

javítottuk.  

 

V. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 

Az EFOP 3.1.6 pályázat keretein belül tartott rendezvényeink, feladataink a 17. pontban részletesen 

megtalálhatóak. Tagintézményünk jó gyakorlat gyűjteményt állított össze a gyógytestnevelés, a 

nevelési tanácsadás, és a logopédia terápia területére vonatkoztatva. 

 

VI. A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL  

A tagintézményi tanács havi egy alkalommal megbeszéli a tagintézményt érintő lefontosabb 

problémákat, fejlesztési lehetőségeket. A döntések előkészítését közösen alkotjuk meg.  

 

Kelt.: Bicske, 2022.09.02. 

 

          Kaliczáné Szalai Katalin 

            aláírás  
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2021/2022 

 
I. BEVEZETŐ ADATOK 

1. Tagintézmény neve: FMPSZ Dunaújvárosi Tagintézménye 

2. A beszámoló készítője: Kissné Korsós Ágnes 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 

1. Intézményi névsor (a 2022. augusztus 14-i állománynak megfelelően.  Minden 

pedagógust kérünk felvezetni, aki 2021.09.01 és 2022.08.31 között állományban volt/van, 

DE a 2022. augusztus 15-ével új dolgozóként felvetteket nem) 

ssz. név munkakör munkaközösség 

tanév közben 

érkezett/távozott 

érk./táv. 

időpontja 

1. Alexi Ágota Margit logopédus logopédiai     

2. Balla Bibor logopédus logopédiai érkezett 2022.05.02. 

3. Berczeli Krisztina gyógypedagógus járási SZB    

4. 

Bordácsné Ágoston 

Krisztina gyógypedagógus korai fejlesztés     

5. 

Domokos-Horváth 

Edit Irén gyógypedagógus nevelési tanácsadás    

6. Eipel Ilona pszichológus járási SZB    

7. Exner Szabina logopédus      

8. 

Fogasné Földesi 

Eszter logopédus      

9. 

Födelevicsné Bedécs     

Eszter logopédus      

10. Gróf Johanna konduktor      

11. 

Horváth Sándor 

Zsoltné gyógypedagógus járási SZB    

12. Huszár Zsófia pszichológus      

13. Jámbor Adrienn logopédus logopédiai    

14. Kelcz Henrietta gyógypedagógus járási SZB érkezett 2022.01.01. 

15. Kissné Korsós Ágnes logopédus 

logopédiai nevelési 

tanácsadás korai 

fejlesztés járási 

SZB    

16. Kochán Krisztina gyógypedagógus korai fejlesztés    

17. Korózs Alexa gyógypedagógus korai fejlesztés    

18. Kovács Ágnes logopédus logopédiai     

19. Lakos Angéla 

tehetséggondozó 

koordinátor tehetséggondozás    

20. Mátrai Fanni 

gyógypedagógus, 

logopédus logopédiai     

21. Molnár Anett logopédus logopédiai  érkezett 2021.08.16. 

22. Móra Katalin pszichológus járási SZB    

23. Nagyné Antal Mária gyógytestnevelő gyógytestnvevelés    

24. Párkányi Mónika logopédus logopédiai    
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25. Prohászka Frigyes logopédus 

logopédiai nevelési 

tanácsadás korai 

fejlesztés járási 

SZB    

26. Rábavölgyi Éva logopédus logopédiai távozott 2022.01.14. 

27. 

Steixner-Keszi 

Viktória pszichológus járási SZB érkezett 2021.08.16. 

28. Szentmihályi Brigitta logopédus logopédia     

29. 

Takácsné Csór 

Marianna  logopédus logopédiai    

30. 

Várnagy-Horváth 

Anett logopédus 

logopédiai járási 

SZB    

 

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

figyelembe venni az a- f. pontokban) 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:    22 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:    2 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    1 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

e. Tartósan távol:         6 fő  

f. Óraadók:          5 fő  

g. Tanév közben érkezett:       4 fő  

h. Tanév közben távozott:       1 fő  

 

3. 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  

 

4. Pedagógus szakvizsga 

a. Szakvizsgázott pedagógusok száma:     20 fő  

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:     1 fő  

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:      9 fő  

d. Beszámolási időszakban alapképzésben oklevelet szerzett:  1 fő  

e. Beszámolási időszakban mesterképzésben oklevelet szerzett:  0 fő  

f. Beszámolási időszakban szakvizsgát szerzett:    1 fő  

g. Beszámolási időszakban szakirányú továbbképzésben  
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újabb oklevelet szerzett        0 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!   

Az épületben több felújítási, karbantartási munka zajlott a tagintézmény karbantartója által. A 

KIFIGYEL Egyesület és magánszemélyek támogatásából megújulhatott a szülői mosdó. Megújult a 

burkolat és új szaniterek kerültek felhelyezésre.  

Az intézményben az egyik folyosóról nyíló terem ajtaja síneken oldalra guruló módon működött. Ez 

sajnos nem tette lehetővé a terem megfelelő kihasználását, mivel nem volt lehetőség a zárásra, illetve 

a külső zajok is kedvezőtlenül hatottak a terápiás munkára. Új ajtó került beszerzésre, így mostanra 

a terem teljes értékűen használható.  

Sajnálatos módon egy nagyobb eső alkalmával háromszor is feljött a személyzeti mosdón keresztül 

az esővíz, mely elárasztotta a közeli folyosókat és néhány terembe is befolyt. A laminált padló 

felázott, a kiömlő víz réseken keresztül az alagsorba is befolyt, ahol zárlatot okozott. A visszafolyás 

oka egy dugulás volt. A helyzet sürgősségére való tekintettel a tankerület bevonásával azonnali 

duguláselhárítás történt, illetve az elektromos hálózat javítása, minimális átalakítása is megvalósult. 

A bejövő vízhálózat állapota továbbra is aggasztó. Ismét történt csőtörés az alagsorban, amelynek 

kapcsán egy hozzávetőlegesen 6 méteres szakasz cseréje megvalósult. Mivel időben sikerült 

beavatkozni, így jelentősebb kár nem keletkezett. A probléma átmenetileg megoldódott, de hosszú 

távon mindenképpen szükséges lenne a teljes vízhálózat cseréje. A szakemberek megállapítása 

szerint a csőrendszer nagymértékben elavult, állapota kritikus, így cseréje mihamarabb szükséges. 

Az elkészült árajánlatot már előző években benyújtottuk a fenntartónak.  

Az épület négy blokkjából háromban megmaradt az óvodai gyermekmosdó. Ezen helyiségek jelenleg 

kihasználatlanok. A gyermek WC-ket és kézmosókat, a zuhanyzókat és a padlóösszefolyókat 

rendszeresen kell vízzel töltenünk. A bűzelzáró kiszáradásával nem csak a szagok okoznának gondot, 

de a megjelenő rágcsálók és rovarok is. Amennyiben ezeket az intézményünk számára funkcióval 

nem rendelkező helyiségeket mód lenne átalakítani, úgy újabb fejlesztő/vizsgáló helyiségek állnának 

rendelkezésre az ellátás biztosításához.  

Az épülethez udvar tartozik. Az itt található idős, nagyméretű fákról folyamatosan ágak, gallyak 

hullanak a földre, amelyek közül néhány mérete miatt balesetveszélyes. Erre kihelyezett feliratokkal 

hívjuk fel az ott tartózkodók figyelmét. Az udvar karbantartása is komoly nehézséget jelent. Az éves 

szinten keletkező nagy mennyiségű zöld hulladék folyamatos elszállítása nem megoldott. Az év 

folyamán konténer bérlésére volt lehetőségünk, így nagyobb mennyiségű kerti hulladéktól sikerült 

megszabadulni,  beszerzésre került egy nagyobb teljesítményű fűnyíró és egy fűkasza.  

Az alagsori hőközpontban a régi fém ablakkeret olyan mértékben korrodálódott, hogy a tok kibillent 

a helyéről. Az akadálytalanná vált ablaknyílás hőveszteséggel és a rágcsálók beköltözésével fog járni 

a hideg idő beköszöntével.  Nagy a biztonsági kockázat is, hiszen jelenleg az épület az utcafrontra 

nyitott. Az ablak beszerzésének engedélyére várunk. 

  

A korai fejlesztésben több súlyosan látássérült kisgyermek ellátása is folyt a tanévben. Vizuális 

fejlesztésükhöz egy helyiség redőnyökkel történő árnyékolása elengedhetetlenül szükséges lenne. 

Az épületünk akadálymentesítése továbbra is megvalósítandó feladat. 

Helyiségek száma:          26 db    

Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:       -   

 terápiás, tanácsadó szoba:       -   

 vizsgálatra és terápiára is használt szoba:     13 db   
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  tornaszoba:         2 db   

  várószoba:         -   

  tanári:          1 db   

  mosdó, WC:         6 db   

  raktár, irattár:         1 db   

  iroda:          3 db 

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

A korábbi években az EFOP 3.1.6. programból származó laptopok és tabletek mindennapi használata 

folyamatos, azonban néhány esetben javítás, karbantartás vált szükségessé, melyhez a segítséget az 

intézmény informatikusa biztosította. A vele való kapcsolat a fizikai tényezők (távolság, 

munkaszervezési lehetőségek) következtében kissé nehézkes, de a megoldás minden esetben 

megtalálható volt. Jelenleg az intézmény valamennyi dolgozója számára biztosított informatikai 

eszköz. Programjaink, előadásaink, értekezleteink lebonyolítását projektor segíti.  

Az EFOP program keretében fejlesztő eszközökkel bővültünk. Diagnosztikai eszköztárunk is 

jelentősen gyarapodott és lehetőségünk volt ezek használatának elsajátítására tanfolyami keretek 

között. 

Az intézmény bútorzatában nem történt változás. Emellett bútoraink változó minőségűek, 

pillanatnyilag az ellátás megoldható a jelenlegi bútorkészlettel, ám korszerűsítésük, esetleges 

pótlásuk időszerűvé válik. Nagyobb rendezvények megtartásához további székekre lenne 

szükségünk. 

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

A szakértői tevékenységhez rendelkezünk az alapvető eszköztárral, azonban a szakmai munka 

minőségének javításához további korszerű diagnosztikai eszközok beszerzése szükséges. 

A terápiák szempontjából általában jellemző, hogy a kollégák az eszközök egy jelentős részét maguk 

szerzik be, vagy készítik el.  

 

IV. SZAKMAI MUNKA 
A létszámadatokat kérjük, a forgalmi napló 2022. 08. 31-i állapotának megfelelően 

kitölteni! 

1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

a. Ellátási létszám        24 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    4 fő teljes állásban, osztott 

munkakörben 

           1 fő óraadó 

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

száma:           1 db 

d. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az ellátás az EFOP 3.1.6. pályázat keretén belül kidolgozott szakterületi protokoll alapján került 

megszervezésre és megvalósításra. 

Az ellátás a telephelyen, a gyermeket ellátó intézményben (Hétszínvirág Bölcsőde), egy fő esetében 

a gyermek otthonában valósult meg.  

 A foglalkozásokat egyéni, vagy kiscsoportos formában szerveztük meg a gyermekek diagnózisának, 

állapotának, terhelhetőségének figyelembe vételével.  
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A szakfeladatot igénybe vevők a szakértői vélemények alapján magas óraszámban igényeltek 

ellátást, ami nagy terhet rótt a szakfeladaton dolgozó kollégákra mind szervezési mind megvalósítási 

oldalon. Az ellátás biztosításához a kollégák fejlesztési terveket készítettek, melynek elkészítéséhez 

nagy segítséget jelentett a Az EFOP program során elkészített szakmai anyag is (Helyi problémákra 

és adottságokra reagáló szakmai, módszertani segédanyag kidolgozása 10 specifikus területre). A 

szakfeladat megvalósulását színesítette a „Jó gyakorlatok a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

tevékenységében” gyűjteménybe beépített helyi módszerek is, melyek kapcsán a szülőkkel való 

kapcsolattartás, a hatékonyabb információ áramlás is tudott erősödni. A szociális és kommunikációs 

területek támogatása szintén folytatódhatott a szakmai anyagok felhasználásával. 

A magas színvonalú szakmai munka megvalósulásához hozzájárult a korai intervenció területén 

dolgozó szakemberek iskolai végzettségének sokfélesége (7 szakképzettség),  és az EFOP pályázat 

keretében megvalósuló tanfolyamokon megszerzett tudás is.  

Szakmaközi kapcsolatok: 

⎯ folyamatos az együttműködésünk a bölcsődei kisgyermeknevelőkkel, 

⎯ a védőnői szolgálat is segíti az információk eljuttatását a szülőkhöz, 

⎯ a nevelési tanácsadásra jelentkező gyermekeink esetében egyre többször jelenik meg a 

gyermekorvos, mint javaslattevő, 

⎯ a gyermekvédelemmel szintén aktív a kapcsolat,   

⎯ Egyre növekszik azon ellátottak száma, akik a Családok Átmeneti Otthonából érkeznek. A 

tanévben 3 alkalmas (2022.05.19, 25, 26.) előadás volt autizmus témakörben. Előadó: 

Bordácsné Ágoston Krisztina 

 

Egyéb szakmai tevékenységek: 

⎯ Az ellátottjaink között magas létszámmal jelentkeztek az autizmussal diagnosztizált 

gyermekek. Szakembereink olyan individualizált, differenciált, komprehenzív szemléletű 

megközelítéssel állnak a gyermek ellátásához, amely már Az EFOP pályázat keretében elkészített 

„Csoportban lenni jó!” jógyakorlatra épül. A gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztésében az 

önállóság, a rugalmasság, a szociális- és kommunikációs képességek fejlesztése kapja a hangsúlyt. 

Kollégáim szakmai kérdőívekkel (Kommunikációs Mátrix, Quill kérdőiv) és az informális felmérés 

eszközrendszerével dolgoznak.  

⎯ A korai intervenció területén a járványügyi helyzet utóhatásai miatt kiemelt feladattá vált a 

szülőedukáció. Ezt támogatja Bordácsné Ágoston Krisztina mesterprogramja.  

⎯ A 2021/22-es tanévben havi rendszerességgel, összesen 9 alakalommal, hibrid módon került 

sor a Szülő Fórumra. A téma a szülői igényekhez, a felmerülő problémákhoz, nehézségekhez 

kapcsolódott. A szülők minden alakalom után egy kis fogódzót is kaptak (egyszerűsített írásos anyag) 

az adott témában. 

⎯ Játszóház: 021.11.11. Koraszülöttek világnapja; 2022.05.04. Mozgás napja; 2022.06.27-

06.28. Nyári tábor autizmussal diagnosztizáltaknak (Csiga – Biga tábor). 

⎯ Korai intervenció keretében: 

⎯ A terápia megalapozásaként egyéni állapotmegismerést végeztünk változatos módszerekkel 

(SEED és egyéb fejlődési skálák, kérdőívek, szülői interjú, megfigyelés). 

⎯ AZ EFOP program keretében több kollégánknak is lehetősége adódott a SEED vizsgálatot 

elsajátítani. 

 

2. A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám        826 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    8 fő teljes állásban, osztott 

munkakörben 

           1 fő teljes állásban 

           1 fő részmunkaidőben 
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c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

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

felülvizsgálatoknál csak különösen indokolt esetben állt módunkban pszichológiai vizsgálatot 

végezni.  A szakértésben tevékenykedő kollégák többsége osztott munkakörben végzi a feladatot. Az 

esetek nagy számának, és az indokolt, és indokolatlan meg nem jelenések következtében magas a 

következő tanévre átvitt esetek száma. A meg nem jelenések csökkentésének érdekében az időponti 

értesítéseket ebben a tanévben is megküldtük az érintett intézményeknek. Új elemként a meg nem 

jelenésekről, várható intézkedésekről is tájékoztatást adtunk az érintett intézményeknek. 

További óvodai neveléssel kapcsolatban ebben a tanévben is jelentős számú kirendelt vizsgálatot 

kaptunk az Oktatási Hivataltól, ezek a magas számuk és a rövid határidők miatt jelentősen terhelik a 

szakértői feladatok ellátását. 

Ebben a tanévben képviseltettük magunkat a munkaközösségek munkájában, valamint a 

tagintézmények nagyobb rendezvényein.  

Esetkonferencián, esetmegbeszéléseken vettünk részt meghívottként az Útkeresés Szolgálatnál. 

Szakmai tevékenységünket az EFOP program során kidolgozott protokollok, a felnőttvizsgálathoz 

kidolgozott segédlet alapján végeztük. A szakértői vélemények megírását jelentősen 

megkönnyítette a Mondatbank használata. 

 

3. A nevelési tanácsadás 

a. Ellátási létszám        126 fő 

b. Ebből 3 éves kor alatti ellátottak száma    53 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    9 fő teljes állásban, osztott 

munkakörben 

d. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A tanévben a nevelési tanácsadásban résztvevők osztott munkakörben látták el a feladatot, az EFOP 

program során kidolgozott protokollok alapján. Ebben a tanévben részt vettünk a munkaközösségi 

megbeszéléseken.  

Az intézményben futó EFOP program a Szakszolgálati Hét programjainak megvalósulását nagyban 

támogatták: 

⎯ 2021. november 8-án megrendeztük a már hagyományosnak tekinthető Élménynapot a 

nevelési tanácsadásban részt vevő gyermekek számára.  

⎯ A november 9-én lezajlott konferenciánkra több neves előadót 

hívtunk meg.  

⎯ November 10. és 11- én szakmai műhelyt tartottunk az érdeklődők számára.  

Tavasszal személyes kapcsolatfelvétel történt a Kaposvári Pedagógiai Szakszolgálattal, melynek 

keretében megosztásra került a pályázati támogatással, team munkában elkészített, matematika 

témakörben kidolgozott terápiás anyag (TANMENET DISZKALKULIA-JELLEGŰ/ SZÁMOLÁSI 

NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓKNAK). 

Korai intervenció keretében kidolgoztuk és bevezettük a csoportos állapotmegismerés eljárását, 

amelynek célja a játékszínt megismerése. Törekszünk arra, hogy a kidolgozott módszert jó 

gyakorlatként megismertessük más intézményben dolgozó kollégákkal is. (Kochán Krisztina) 

 

4. A logopédiai ellátás 

a. Ellátási létszám        797 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    8 fő teljes állásban, 4 fő 

teljes állásban, osztott munkakörben, 2 fő teljes állásban, vezetői feladatok mellett 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 
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Az idei tanévben is fő feladatunk volt a szűrések, vizsgálatok elvégzése, a terápiás foglalkozások 

megszervezése és megtartása Dunaújvárosban, valamint az ellátási területünkbe tartozó 15 

településen. A szakmai munka a tervezéssel kezdődött. A tanév eleji szűrések és vizsgálatok heteiben 

értesültünk arról, hogy egyik kollégánk babát vár, így a területi felosztást újra kellett gondolni. A 

korábban kialakított rendszer biztosította minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Az 

óvodákban főként artikulációs terápia és nyelvi fejlesztés zajlott. A korábbi évekhez hasonlóan a 

központban is folytak vizsgálatok és terápiák. A központban egyéni diszfónia terápia, óvodás és 

iskolás dadogó csoportok működtek és itt zajlott a dunaújvárosi általános iskolások ellátása is. A 

terápiák során külön hangsúlyt fektettünk a szakmai munka értékének megőrzésére és tudatosítására. 

Munkánkat a szülői együttműködésre építettük, melynek teljes hiánya esetén a terápiás szerződés 

értelmében más, a várólistán szereplő gyermeknek adtuk át a helyet. 2022 január 1-től a kötelező 

oltás kérdése kapcsán újabb kollégától kellett elköszönnünk, így több óvodában sem tudtuk 

megoldani a gyermekek logopédiai ellátását. Májusban érkezett hozzánk egy új kolléga, aki 

elvégezte az aktuális KOFA szűréseket a járásban.  A szakemberhiány következtében magas 

esetszámmal dolgoztak a logopédusok. 

A szakmai munkát belső továbbképzéssel fejlesztettük diszfónia és nyelvi késés témában. A tanévben 

is fogadott az intézményünk logopédus hallgatókat szakmai gyakorlatra, amelyet eredményesen 

teljesítettek. 

 

5. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám        0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. A 2021/2022-es 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 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: Konduktív 

pedagógiai ellátásunk a tanévben nem volt. 

 

7. A gyógytestnevelés 

a. Ellátási létszám        378 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    1 fő teljes állásban 

           4 fő óraadó 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

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, bár 

néhány eszköz beszerzését lehetővé tette az EFOP program. 

A legjellemzőbb diagnózis, amivel a gyermekek ellátásba kerülnek: hanyagtartás, scoliosis, 

lábboltozati rendellenességek, mozgáskoordinációs zavarok, szív- és érrendszeri eltérés. 

Uszodai foglalkozások szervezésére nincs mód. A csoportjaink közül nem mindegyik esetében 

tudjuk biztosítani a heti 2 órát. 
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A szakmai munka az EFOP keretében kidolgozott protokollok szerint, a kidolgozott 

gyógytestnevelés tanmenetek felhasználásával zajlott.  

A tanév során karácsonyi mozgásos programot és júniusi pikniket tartottunk. 

Lehetőség volt a tanév során részt venni Schrott képzésen, és megosztani tapasztalatainkat más 

megyében dolgozó gyógytestnevelőkkel. 

 

8. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

a. Ellátási létszám        16 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    1 fő teljes állásban, osztott 

munkakörben 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A tanév során az óvodában, iskolában tevékenykedő pszichológusok koordinációja folyamatos volt. 

A csoportos koordináció havi egy alkalommal történt. Ezen felül egyéni koordinációra is lehetőséget 

biztosítottunk, mellyel éltek is a kollégák. Különös esemény nem történt egyik intézményben sem, 

mely, azonnali beavatkozást igényelt volna. Az intézménybe beérkező pszichológiai jelentkezések 

alapján minden szülőt megkerestünk. Amennyiben óvodai, iskolai beilleszkedési problémáról volt 

szó, telefonon konzultáltunk, szükség esetén néhány alkalommal találkoztunk, a szülőket tanáccsal 

elláttuk. Amennyiben terápiát igénylő esettel találkoztunk, a terápiás lehetőségekről a szülőket 

tájékoztattuk. 

 

9. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

a. Ellátási létszám        57 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    1 fő teljes állásban 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A tanév során újabb 3 intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást. 2 esetben segítettünk 

tehetségpályázatok összeállításában. 17 intézményi interjú felvételére került sor, és 7 esetben történt 

tanácsadás. A szülőkkel összesen 67, intézményekkel 29 alkalommal folytattunk konzultációt. 

Tehetségazonosító vizsgálatok száma 2 volt.  

A tanév legfontosabb tehetségkoordinációs tevékenysége volt a csoportos tréningek szervezése, 

amelybe pszichológust is bevontunk. Az önismereti csoport októberben indult el a 

tagintézményünkben. Sok visszajelzést kaptunk a vidéki iskoláktól arra vonatkozóan, hogy örömmel 

vennék a tréningeket, nagy igény mutatkozik rá, de a bejárást Dunaújvárosba nem tudják megoldani 

a szülők. Ezért kísérletképpen 2 vidéki helyszínen is indítottunk csoportot. Adonyban művészetis 

tehetségek számára indult önismereti csoport, míg Előszálláson 8. osztályosok körében szerveztünk 

tanulásmódszertani csoportot. Mindkét esetben sikeresen zajlottak a foglalkozások.  

Tehetségdiagnosztikai vizsgálatot ebben a tanévben kettőt végeztünk, de folyamatosan érkeznek az 

igények. Nyáron nem volt kapacitás a vizsgálatok elvégzésére, de 4 beérkezett kérelem van, ami az 

őszi időszakban aktualizálódik. 

A Tehetséggondozó Munkaközösség online megbeszélésén esetismertetést tartottunk.  

A Szakszolgálati Héten két eseménnyel képviseltettük magunkat. Az egyik egy pályaorientációs 

szakmai nap volt, mely a „Tehetséggondozás Dunaújváros középiskoláiban” címet kapta. A város 

három patinás intézménye mutatkozott be az érdeklődőknek, elsősorban arra fókuszálva, hogy 

milyen tehetséggondozó programok zajlanak a középiskolákban. A másik rendezvény egy kiállítás 

szervezése volt, mely a tehetséggondozásban ellátott rajzos tehetségek, illetve az alapfokú művészeti 

iskolák bemutatkozását tette lehetővé. 

Novemberben a Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Tagóvodájának nevelőtestültei értekezletén 

tartottunk előadást az óvodai tehetséggondozásról, az óvodás korú tehetségígéretek „tüneteiről”.  
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Tehetséggondozó koordinátorunk felkérést kapott egy online tehetséggondozó népdaléneklési 

verseny zsűrizésére. Fontos számunkra, hogy az intézményekkel való együttműködést minél több 

oldalról erősítsük. 

 

10. Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 

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

2. NT 6 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:   6 fő 

3. LO 259 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:   259 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. IOP0 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 2022. 07.01. és 2022. 08. 26. 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 ellátás keretében minden szakfeladat biztosított ellátást a gyógytestnevelést és az iskola-, 

óvodapszichológiai koordinációt kivéve. A logopédiai ellátás szűrés és vizsgálatok elvégzésével 

valósult meg. A további kapacitást a szakértői tevékenységben feltorlódott esetek vizsgálatára 

fordítottuk. A korai fejlesztés szakfeladaton dolgozó kollégák nyári tábort szerveztek, valamint az 

előzetes igényfelmérés alapján az év során ellátottak nagyrészének biztosították a fejlesztő 

foglalkozásokat és szülői konzultációt. Utóbbi a nevelési tanácsadás szakfeladat keretén belül is 

zajlott. A pszichológiai megsegítés, konzultáció és tanácsadás az ugyancsak nagyszámú igénylés 

következtében nagyobb teret kapott a nyári során. A tehetséggondozó koordinátor kolléga szülői 

konzultációkat folytatott valamint újabb tehetségazonosító vizsgálatok előkészítését végezte. 

 

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

néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

1. Móra Katalin pszichológus 

2. Várnagy-Horváth Anett logopédus 

3. Korózs Alexa gyógypedagógus 

 

A pedagógus önértékeléseket az Önértékelési Programnak megfelelően ütemeztünk.  

Az önértékelési folyamatok az első félévben folytak. A korábbi években szerzett bizonyos jártasság 

elősegítette a munkafolyamatok rugalmasabb, gördülékenyebb szervezését, kivitelezését. Az 

önértékeléssel kapcsolatos teendők elvégzésébe a tagintézmény szinte teljes köre bevonásra került. 

A megosztott részfeladatok összehangolása, majd az eredmények kanalizálása az igazgatóhelyettes 

feladata volt. Az önértékelési folyamatok sikeresen lezajlottak. 
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A 3 kijelölt kolléga 3 különböző szakterületen tevékenykedett, melynek az önértékelési team 

kialakításában volt szerepe. Az egyes részfeladatok elvégzése gördülékenyen zajlott, a team tagjai 

megfelelően végezték a feladatukat. A határidők betartása olykor okozott nehézségeket, de a 

folyamat véghezvitelét nem akadályozta. Ebben az évben történt az első olyan pedagógus 

önértékelés, mely az adott pedagógus részéről már a második alkalom volt.  

 

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

tapasztalatokat néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

- - - 

Ebben az évben nem történt intézményünkben tanfelügyeleti ellenőrzés. 

 

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

néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név eljárás eredmény 

1. Berczeli Krisztina Ped I-ből Ped. II. sikeres 

2. Kochán Krisztina Ped I-ből Ped. II. sikeres 

3. Korózs Alexa gyakornokból Ped. I. sikeres 

A minősítések zavartalanul lezajlottak. Ebben az évben on-line módon valósultak meg az eljárások. 

A kollégák felkészültek, a minősítő eljárás résztvevői több pontban is kiemelkedő teljesítményt, 

szakmai munkát jeleztek. A minősítő eljárásokra való felkészülésben fontos megemlítenünk a 

kollégák összefogását, mely nagymértékben hozzájárult a portfóliók minőségéhez és a kollégák 

felkészültségéhez. 

 

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

szükségletek, leterheltség, képzettségi szint, szakfeladatok közötti átjárhatóság stb.) 

Szakember ellátottságunk bővül, de az igényeknek így sem tudunk maradéktalanul eleget tenni, ami 

már veszélyezteti egyes helyeken az ellátás színvonalát. Több kollégánk is tartósan távol van, 

helyettesítésük nem megoldható. Nagy terhet jelent a tanulmányokat folytató kollégák helyettesítése. 

Kapacitásunkat csökkenti a képzésük miatt kieső óraszám. Kollégáink szakmai fejlődéséhez 

továbbképzésekre lenne szükség, 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 jelentettek, de nem tették lehetővé minden 

terület bekapcsolódását. 

Elengedhetetlen a tanulmányi szerződés megkötésére minden olyan esetben, amikor akár anyagilag, 

akár munkaidő kedvezménnyel támogatja a Szakszolgálat a munkatársak képzését/továbbképzését. 

A gyakorlat az mutatja, hogy az ismeretek/képzettségek megszerzése után, az alacsony fizetés (pl. 

pótlékék hiánya) és a nagy terhelés miatt más intézményben helyezkednek el. Különösen igaz ez a 

pszichológusok esetében. A tanulmányi szerződések lehetővé teszik, hogy az intézmény 

biztonságosabban tervezhessenek a rendelkezésre álló humánerőforrással. 

 

16. Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület  

⎯ A szakmai protokollok felülvizsgálata, egységesítése: Igyekeztünk bekapcsolódni a megyei 

protokollok átdolgozásába, véleményt alakítottunk ki és módosításokat kezdeményeztünk. 
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⎯ Tanügyigazgatási szakmai dokumentáció digitalizálása: Több dokumentumot áttekintettünk, 

szükség szerint módosítottuk.  

⎯ A hatékony információ áramlás és a kommunikáció fejlesztése: A digitális munkarend alatt 

online értekezletet tartottunk. Külső helyszínről is elérhető a NAS rendszerünk. Nagyobb hangsúlyt 

kapott a kapcsolattartás terén az infokommunikációs eszközök használata. 

⎯ Az INYR vezetését több alkalommal áttekintettük, vezetését egyeztettük.  

⎯ A munkahelyi klíma mérésében a kiküldött kérdőív kitöltésével közreműködtünk. 

⎯ Munkaközösségi és tagintézményi szinten is részt vettünk a szakértői bizottsági tevékenység    

fejlesztésében. 

 

17. A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának 

értékelése (sikeres, kevésbé sikeres események, tevékenységek, elképzelések, fejlesztésre 

szoruló területek, jól működő, terjeszthető gyakorlatok, stb.) 

A tervezett tevékenységeket megvalósítottuk. Mivel a járványhelyzet megnehezítette a partnerekkel 

való együttműködést, így ezeknek a kapcsolatoknak a megerősítésére kiemelt figyelmet kell fordítani 

a következő tanévben. 

 

18. A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése  

Az ellenőrzések a munkatervnek megfelelően történtek. 

ssz. ellenőrzött feladat, terület az ellenőrzést végzi 
1. munkaidő, benntartózkodás igazgató, igazgató-helyettes 

2. Személyi naplók igazgató-helyettes, igazgató  

3. fejlesztési tervek igazgató 

4. fejlődés értékelés igazgató 

5. szakértői, logopédiai és pedagógiai  vélemények,  tartalmi és 

jogszabályi megfelelősége 

igazgató, igazgató-helyettes 

6. ügyfelek tájékoztatásának jogszerűsége igazgató 

7. terápiák, fejlesztések, vizsgálatok szakmai megfelelősége 

(óralátogatás) 

igazgató, igazgató-helyettes 

8. iratkezelés szabályainak betartása, postázás, iktatás igazgató 

9. munkaegészségügyi alkalmasság igazgató-helyettes 

10. tűz- es munkavédelmi oktatás igazgató-helyettes 

11. tűzvédelmi bejárás igazgató-helyettes 

12. forgalom és várólista igazgató 

13.  INYR vezetése igazgató-helyettes 

14. gyakornok- mentor igazgató 

 

A tervezetteken kívül szükség volt az e-Tankerrel és a KIR-rel kapcsolatos ellenőrzésekre is. Az 

ellenőrzés alapvetően megfelelő működést állapított meg. A talált hiányosságok leginkább 

adminisztratív tévesztésből valamint a nem egyértelmű megfogalmazásokból adódtak. Az INYR 

rendszer naprakész vezetése mindig szem előtt tartott cél és feladat. Ezen a téren kisebb mértékű 

elmaradást tapasztaltak a belső ellenőrzés során. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokkal, 

hibákkal kapcsolatban intézkedések történtek. 

 

V. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 

⎯ Szakszolgálatok hete: programok pedagógusoknak, szülőknek, gyermekeknek 

⎯ Konferencia 

⎯ Belső továbbképzések: diszfónia, nyelvi késés, érzelmi intelligencia témakörben 

⎯ Logopédusok bevonása a szakértői tevékenységbe 

⎯ Szakterületek közötti együttműködés 

⎯ Az FMPSZ szakmai napján előadás: Szorongásoldó csoport (előadó: Móra Katalin) 
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⎯ Megjelenés az FMPSZ tanulmánykötetében (Bordácsné Ágoston Krisztina) 

 

VI. A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL  
 

A tagintézményvezetői tanács működését rugalmasság jellemezte elsősorban a járványhelyzet miatt. 

Az ellátás zökkenőmentes megszervezése, illetve a digitális ellátásra történő átállás, majd visszatérés 

a jelenléti oktatásba szükségessé tette a napi szintű együttműködést. 

A Tagintézményvezetői tanács tagjai:  Kissné Korsós Ágnes - igazgató 

Prohászka Frigyes - igazgató helyettes 

Kovács Ágnes - logopédus 

 

Kelt.: Dunaújváros, 2022. augusztus 31.  

 

          Kissné Korsós Ágnes 

           igazgató  
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2021/2022 

 
I. BEVEZETŐ ADATOK 

 

1. Tagintézmény neve: FMPSZ Enyingi Tagintézménye 

2. A beszámoló készítője: László Péterné 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 

1. Intézményi névsor (a 2022. augusztus 14-i állománynak megfelelően.  Minden 

pedagógust kérünk felvezetni, aki 2021.09.01 és 2022.08.31 között állományban volt/van, 

DE a 2022. augusztus 15-ével új dolgozóként felvetteket nem) 

 

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

figyelembe venni az a- f. pontokban) 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:     10 fő  

ssz. név munkakör munkaközösség 

tanév közben 

érkezett/távozott 

érk./táv. 

időpontja 

1. 
Dian-Szentesi 

Nóra 
pszichológus 

járási SZB;nevelési 

tanácsadás      

2. Gárdonyi Anikó gyógypedagógus nevelési tanácsadás érkezett 2021. 09. 01. 

3. 
Gerencsér Liza 

Adrienn 
konduktor 

gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés   távozott 2022. 02, 15. 

4. Horváth Adrienn gyógypedagógus járási SZB     

5. Kovács Adrienn konduktor 
gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés 

érkezett 

távozott 

2021. 09. 01. 

2021. 12. 31. 

6. László Péterné 
 gyógypedagógus 

- igazgató 

járási SZB; nevelési 

tanácsadás; gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés  
    

7. 
Magyarné Várbíró 

Zita 
logopédus logopédia   

8. 
Peresztegi 

Lászlóné 
gyógypedagógus járási SZB     

9. Tóth Fanni logopédus logopédia érkezett 2022. 02. 01. 

10. Török Lívia gyógypedagógus 
gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés  
  

11. Vass Gabriella  gyógypedagógus  nevelési tanácsadás     

12. 
Weisz-Petróczi 

Anna 
pszichológus tehetség   

13. Zaka Dóra pszichológus 
járási SZB ;nevelési 

tanácsadás 
  

14. 
Winklerné Hiripi 

Irén 
 gyógypedagógus 

 gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés   
távozott 2021. 11. 30. 
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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  

f. Óraadók:           4 fő  

g. Tanév közben érkezett:        3 fő  

h. Tanév közben távozott:        3 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:      6 fő  

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:      0 fő  

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:       8 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: 

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

néhány mondatban fejtse ki!   

2013-ban, az FMPSZ megalakulásakor költözött Szakszolgálatunk az Ady Endre utca 2. szám alatti 

ügyviteli telephelyre. Már beköltözéskor előre látható volt, hogy a rendelkezésre álló helyiségek 

száma nem lesz elég a törvényi előírásoknak megfelelő működéshez. Az évek során a legfontosabb 

javításokat (akadálymentes bejárat, ereszcsatorna-tető javítása, beázás megszüntetése, tisztasági 

festés) a fenntartó Székesfehérvári Tankerületi Központ elvégezte. A szakfeladat ellátási 

nehézségeket írásban jeleztem Török Szabolcs Tankerületi Igazgató úrnak.  
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2021 őszén adódott először a lehetőség egy esetleges költözésre, ami akkor sajnos nem valósult meg. 

2022 tavaszán Enying Város vezetése, és tankerületi igazgató úr ismét tárgyalt a nagyobb épületbe 

való költözésről. Ez a lehetőség hosszú távon biztosíthatná a zavartalan szakmai működést, teret 

biztosítana a további szakmai fejlődéshez. 

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   

  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!) 

Tárgyi felszereltségünk sajnos hiányos. Egyes bútorok javításra, cserére szorulnak, szükség lenne a 

vizsgálatokhoz iskolai padokra, az iratok tárolására alkalmas szekrényekre, irattár kialakítására. 

Külön kellene a tisztítószerek tárolására alkalmas szekrény és polc. Az irodaszereket is nagy tételben 

kapjuk, elhelyezésük nehezen oldható meg. A pincében kialakított tárolóba már nem tudunk rakodni, 

mert megtelt. Az itt elhelyezett irattár számára nem ideális a dohos, vizes pincetér. Az éppen nem 

használt nagy értékű fejlesztő eszközöket sem tudjuk itt elhelyezni, mert a klíma tönkre tenné őket. 

Minden szekrény teteje magasan tele van pakolva, még a fürdőben is eszközök vannak, így 

munkavédelmi okok miatt a gáz bojlert ki kellett kapcsolni. Támogatóinknak és a pályázati forrásnak 

köszönhetően a terápiás eszközkészletünk jónak mondható. A rendelkezésre álló eszközökből a 

fejlesztőszoba és a tornaszoba is azonnal berendezhető. Rendelkezésre állnak a korai fejlesztéshez, 

DSZIT terápiához, TSMT terápiához eszközök. A korai fejlesztésben részvevő gyermekeknek 

speciális eszközkölcsönzőt biztosítunk. 

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

A 9. melléklet a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet tartalmazza a jegyzéket a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről. A Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Enyingi Tagintézménye a rendeletben előírt minimumot nem éri el. 

Reméljük, hogy a tervezett költözés megvalósulásával minden szakmai előírásnak meg tudunk majd 

felelni. 

IV. SZAKMAI MUNKA 
A létszámadatokat kérjük, a forgalmi napló 2022. 08. 31-i állapotának megfelelően 

kitölteni! 

1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

a. Ellátási létszám        8 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    4 fő 

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

száma:           0 db 

d. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Jelenleg tagintézményünk 9 településről, 8 sajátos nevelési igényű gyermeket lát el korai fejlesztés 

szakszolgálati feladat keretein belül. Korai nevelési tanácsadás keretében 46 gyermek kap ellátást. 

Szakszolgálatunknál nincs olyan szoba, ahol csak a korai fejlesztéseket tudnánk végezni. Helyhiány 

miatt szakértői vizsgálatok és pszichoterápia is zajlik itt. Az autista gyermekek száma sajnos nagyon 
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megnőtt az elmúlt időszakban. Számukra kiemelten fontos lenne egy ingerszegény, minimál szoba 

berendezése.  

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

szakfeladaton nagyon fontos lenne stabil, csak erre a célfeladatra kialakított fejlesztőszobák 

biztosítása. A gyermekeket egy teljes állásban foglalkoztatott szomatopedagógiai végzettséggel 

rendelkező, és egy tanulásban akadályozottak szakos és egy óraadó pszichopedagógia szakos, 

valamit óraadó konduktor szakember látta el. 

Az EFOP 3.1.6.-16. pályázat keretében az alábbi programok kerültek megrendezésre: 

⎯ Koraszülöttek Napja családi nap 

⎯ Baba-mama foglalkozások 

⎯ Nyitott foglalkozások szakemberek és szülők számára 

⎯ Szakmai tanácskozások a társszakmák szakembereivel 

⎯ Szakszolgálatok Hete programjainak keretében foglalkozások, előadások 

Az EFOP 3.1.6-16 projekt során kidolgozott módszertani kiadványok használata beépült a 

mindennapi gyakorlatba: 

⎯ Ágazatközi együttműködés a korai intervenció területén 

⎯ Sérülésspecifikus egyéni fejlesztési tervek 

⎯ Egészségügyből korai fejlesztésbe, koraiból az óvodába – a gyermek átvezetése a különböző 

ellátási formák között 

⎯ Útmutató a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek otthoni fejlesztéséhez 0-6 éves korig 

⎯ Útmutató a megkésett pszichomotoros fejlődésű gyermekek komplex gyógypedagógiai 

fejlesztéséhez 0-12 hónapos korig 

⎯ Útmutató a regulációs zavarral küzdő gyermekek fejlesztéséhez 0-24 hónapos korig 

⎯ A „forgószínpad” módszer szerepe a korai fejlesztésben 

A szakfeladat ellátása a pályázat keretében elkészült protokoll ismeretében zajlik.  

2. A szakértői bizottsági tevékenység  

a. Ellátási létszám        340 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    6 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

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

tevékenységben.  A beilleszkedési és/vagy magatartási és/vagy tanulási nehézség megállapítása 

komplex pedagógiai és pszichológiai vizsgálat keretében történik szakszolgálatunkban. Az ellátott 

gyermekek száma mindig változó. A járványügyi helyzet miatt lemaradó gyermekek vizsgálat iránti 

kérelme növeli a beosztási létszámot. Megfigyelhető, hogy nőtt azoknak az első, második osztályos 

tanulóknak a vizsgálata, akik 6 éves korukra nem érték el az iskolaérettséget, de szülő nem kérte az 

óvodai nevelés folytatását. Hatósági eljárásban 4 gyermek iskolaérettségi vizsgálatát végeztük el. 

2021-2022. tanévtől már a 3 év alatti gyermekek vizsgálatát is Szakértői Bizottságunk végezte. 

Sajnos azt tapasztaljuk, hogy nőtt az autisztikus tünetet mutató gyermekek száma. Őket a Fejér 

Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Gyermekpszichiátriai Szakrendelésére és a Tóparti 

Szakambulanciára irányítjuk orvosi vizsgálatra.  

Az EFOP 3.1.6-16 projekt során kidolgozott módszertani kiadványok használata beépült a 

mindennapi gyakorlatba: 

⎯ Kétnyelvű/kétnyelvű környezetben nevelkedő gyermekek beszédállapotának vizsgálata, 

terápiás lehetőségei 

⎯ Mondatbank járási szakértői bizottságok szakértői véleményének elkészítéséhez 
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⎯ Az óvodás korú gyerekek funkcionális mozgásvizsgálatának mérőfeladatai 

3. A nevelési tanácsadás 

a. Ellátási létszám        237 fő 

b. Ebből 3 éves kor alatti ellátottak száma     46 fő 

c. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    8 fő 

d. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Munkaszervezésünk, feladatellátásunk rugalmas, az igénybe vevőkhöz alkalmazkodik, számít ránk 

a gyerek, a szülő, az óvoda, az iskola. A 3 év alatti gyermekek ellátására nincs külön kialakított 

szoba. Fejlesztésük ahhoz igazodik, hogy a rendelkezésre álló két szoba közül melyik szabad. A 46 

kisgyermekből 11 apróság az Enying Városi Bölcsödében kap ellátást. A BTM gyermekek fejlesztése 

az óvodákban történik. Több 3-7 éves kisgyereknek szüksége lenne mozgásos fejlesztésre (DSZIT, 

TSMT, Alapozó terápia..), de megfelelő méretű tornaszoba kialakítására nincs lehetőségünk. Sajnos 

a Járásban nincs óvoda- és iskolapszichológus, így kollégáink ilyen jellegű feladatokat is elvállalnak. 

Sajnálatos, hogy gyakran a konyhába szorulnak a szakemberek, mert minden szoba foglalt. Az 

eredményes terápia egyik legfontosabb feltétele az állandó, az igényeket figyelembe vevő környezet 

kialakítása, ahol az eszközöket (pl. Világjáték, bőröndnyi méretű diagnosztikus tesztek) nem kell 

mozgatni. Nagy szükség lenne egy olyan szoba kialakítására, amit csak a pszichológusok használnak. 

A 2015-16. tanévben bevezetett 5 éves gyermekek állapotfelmérő vizsgálatát ismét el tudtuk végezni. 

141 gyermek vizsgálatát végezték le a kollégák.  Az óvodák nagyon hiányolták már 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. A szülőknek is 

nagy segítség ez, mert így könnyebben dönthetnek gyermekük iskolakezdésével kapcsolatban.  

Remélem, hogy ezt a jó gyakorlatot a következő években is folytatni tudjuk.  Három kolléga 

biztosított kiscsoportos fejlesztést az Enyingi Szirombontogató Óvodában a Mezőszentgyörgyi 

Gesztenyés Óvodában és a Lepsényi Napraforgó Óvodában. Más települések óvodájában is lenne 

igény a fejlesztés biztosítására.  

Az EFOP 3.1.6-16 projekt során kidolgozott módszertani kiadványok használata beépült a 

mindennapi gyakorlatba: 

⎯ Egyéni krízistanácsadás lépésről lépésre 

⎯ A verbális és téri, vizuális figyelem, emlékezet terápiájának adaptálása óvodás korra 

⎯ Az írás-olvasás készültség fejlesztése 

⎯ Pozitív viselkedésszabályozás óvodai/iskolai közegben – szakmai segédanyag 

4. A logopédiai ellátás 

a. Ellátási létszám        133 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    4 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A logopédiai ellátást 4 logopédussal tudtuk elindítani a tanév elején. Tanév kezdetekor két teljes 

állású, egy 21, egy pedig 6 órában, egy óraadó 5 órában látta el a logopédiai feladatokat. Januártól 

változás következett be az ellátásban. A főállású logopédus kolléga megszüntette teljes állású 

munkaviszonyát, és 6 órában, óraadóként kapcsolódott be a szakmai munkába.   Február hónaptól 

egy végzős főiskolai hallgató kapcsolódott be, így tanév végére négy logopédus végezte a szakmai 

munkát. A három- és ötévesek logopédiai szűrését szeptember-október hónapban végeztük el. Dég, 

Enying, Lepsény és Lajoskomárom településeken végezte a Szakszolgálat a logopédiai ellátást. 

Jelenleg heti egy terápiás alkalmat biztosítunk növendékeinknek. Dég településen 15 gyermeket 
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láttunk el. Enyingen az óvodában és az iskolákban összesen 65 gyermek került be terápiába, 

Lepsényben az iskolában és az óvodában együttvéve 26 gyermeket, Mezőkomárom óvoda: 10, 

iskola: 3, Szabadhídvég óvoda: 9, Lajoskomárom általános iskolában 5 klienst láttunk el. A terápiák 

többségében az artikulációs zavarok körébe tartozó foglalkozások voltak: 117 fő, ezen kívül, nyelvi 

késés terápiája: 6  fő, diszlexia, diszgráfia: 6 fő, egyéb: 4 fő.. Az általunk kínált terápiák lefedik a 

helyi igényeket, a köznevelési intézményekkel jó partneri kapcsolatot sikerült kialakítani, a 

kommunikáció, információáramlás jól működik. A logopédusaink a logopédiai protokoll alapján 

dolgoznak, amit az EFOP 3.1.6 pályázat keretében dolgozott ki a logopédiai munkacsoport.  A 

szűréseket és a terápiás folyamatot támogató nagyon hasznos segédanyag a 3 évesek logopédiai 

szűrése, protokolljának kidolgozása hátrányt jelentő helyzetből adódó nehézségek leküzdésére című 

kiadvány. A nyelvi eredetű olvasási nehézség megelőzése, illetve reedukációja program második 

osztályosok számára megvalósítja a nyelvi részképességek, olvasástanulás és szövegértés 

fejlesztését, 15 alkalmas csoportos foglalkozások formájában. 

A verbális és téri vizuális figyelem, emlékezet terápiájának adaptálása óvodás korra szintén jó 

kiegészítője lehet a logopédiai terápiának. Olvasástanulás támogatása nyelvi alapú megközelítéssel 

az óvodáskorúak olvasás- és íráskészültség fejlesztésére kidolgozott terápia lehetőséget biztosít a 

nyelvi és egyéb részképességterületeken végzett prevencióra. 

Az autizmus speciális területnek számít a kommunikáció szempontjából. Egyes esetekben a 

beszédindítás komoly segítség lehet a verbális kommunikáció beindítására. Ebben nyújt szakmai 

segítséget a Beszédindítás beszédfejlődési késéssel járó autizmus esetén című segédanyag. 

Gárdonyi Anikó gyógypedagógus kolléga sikeresen felvételt nyert másoddiplomás képzésben 

logopédia szakirányra. Reményeink szerint egy-két év múlva már Enying Járás valamennyi 

településén Szakszolgálatunk biztosítja a logopédiai ellátást. 

5. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám        0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. A 2021/2022-es 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 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

7. A gyógytestnevelés 

a. Ellátási létszám        19 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    1 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Ebben a tanévben egy iskolában (Lepsény) óraadó kollégával részben tudtuk elindítani ezt a 

szakfeladatot. Azért csak részben, mert kevés óraszámban tudja vállalni a feladatot, így nem 

mindenki kap ellátást. Több mint 150 gyermeknek kellene gyógytestnevelést biztosítani Enying 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 miatt kevés esélyt látok erre. A szakszolgálat megalakulása óta 

folyamatosan meghirdetett állásokra nem jelentkezik senki. 
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8. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

a. Ellátási létszám        0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

9. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

a. Ellátási létszám        1 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    1 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

2021 őszén kezdte meg fél állásban egy pszichológus kolléga a kiemelten tehetséges gyermekek 

ellátásának koordinálását. Egy gyermek tehetségazonosító vizsgálatát végezte, egy tanulót pedig a 

Székesfehérvári Tagintézménybe irányított vizsgálatra. Enying Járás öt intézményével kötöttünk 

együttműködési szerződést erre a szakfeladatra. Legnagyobb sajnálatunkra ez a folyamat a következő 

tanévben megszakad, mivel a kolléganő 2022. augusztus 31-vel távozott intézményünkből. 

10. Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 

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

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

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

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

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

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

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

8. TEH 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 2022. 07.01. és 2022. 08. 26. 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? 

Elsősorban a korai ellátásban részt vevő, 3 év alatti gyermekek igényelték a nyári időszakban a 

fejlesztést. Járási szakértői tevékenységben a betegségek, hiányzások miatt elmaradt vizsgálatokat 

végezták a szakemberek. Több kiegészítő vizsgálatra is sor került, amit korábban nem tudtunk 

lezárni. 

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

néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

1. László Péterné igazgató 
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A vezető önértékelése az éves önértékelési terv szerint, a vezetői megbízás második és negyedik 

évében, a vezetőre vonatkozó intézményi elvárások alapján történik.  

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

tapasztalatokat néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

   

A beszámolási időszakban intézményünkben nem volt tanfelügyeleti ellenőrzés. 

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

néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név eljárás eredmény 

    

    

A beszámolási időszakban nem volt intézményünkben minősítő eljárás. 

 

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

szükségletek, leterheltség, képzettségi szint, szakfeladatok közötti átjárhatóság stb.) 

Az Enyingi Tagintézmény megalakulás óta folyamatos szakemberhiánnyal küzd. A nagyobb 

városoktól (Székesfehérvár, Siófok) való távolság nagyban befolyásolja ezt. 2021 szeptemberében 

két kolléga tért vissza, akik gyermekgondozás miatt voltak tartósan távol. Horváth Adrienn 

gyógypedagógus a szakértői tevékenységet, Török Lívia szomatopedagógusként a korai ellátást 

erősítették. Három új kolléga is érkezett, aminek nagyon örültünk. Ezzel az összes álláshely betöltött 

lett. Új szakfeladatot tudtunk elindítani. Fél állásban Weisz-Petróczi Anna pszichológus nagy 

szorgalommal kezdte meg a tehetséggondozás koordinálását. Anna augusztusban elment, mert a 

bejárást a nagy távolságból (Veszprém) már nem tudta felvállalni. Kovács Adrienn konduktorral 

biztosítottnak láttuk a korai fejlesztés teljes körű ellátását. Sajnos a próbaidő leteltével egészségügyi 

okok miatt távozott szakszolgálatunktól. Gárdonyi Anikó gyógypedagógus érkezésével ismét 

megvalósult a már korábban jó gyakorlatként bevezetett öt éves gyermekek állapotfelmérése, 

prevenciós fejlesztése. Tóth Fanni logopédus jelöltként szakszolgálatunknál töltötte szakmai 

gyakorlatát, s nagyon örültünk, hogy a Székesfehérvári Tankerületi Központ engedélyével 2022. 

február 1-től végzős hallgatóként fél állásban, júliustól teljes foglalkoztatásban kezdhette meg a 

logopédia ellátást az óvodákban. A kollégák valamennyien több szakfeladat ellátásában is részt 

vesznek.  

Igény lenne a nevelési tanácsadás szakfeladat keretében mozgásfejlesztésre (DSZIT, KTM), amihez 

szakemberünk lenne, de sajnos megfelelő tornaszoba hiányában eddig nem tudtuk megvalósítani. 

Képzett művészetterápiás kollégánk is várja, hogy megfelelő szoba kialakításával elkezdhesse 

terápiás munkáját. Pszichológus kollégáink nagyon leterheltek. A nevelési tanácsadás keretében 

nyújtott pszichológiai tanácsadásra egyre nagyobb az igény, amit nehezen tudnak kielégíteni. 

Érkeznek olyan kérelmek is, amikor kompetencia hiányában klinikus szakemberhez kell irányítani a 

családot. Mivel nincs a járásban óvoda-iskola pszichológus, felvállalták, hogy kérés esetén, 

osztályfőnöki óra keretében iskolai bántalmazást megelőző foglalkozást tartsanak. 

Ebben tanévben Enying Járás öt településén már szakszolgálatunk biztosította a logopédia ellátást.  

16. Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület 

megvalósulásának értékelése (gondoljon a munkaterv kiemelt feladataira) 
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A tanév kiemelt feladatai 

⎯ Szakmai protokollok felülvizsgálata szakfeladatokként a munkaközösségek feladata volt. Az 

Enyingi Szakszolgálat munkatársai nem minden munkaközösség munkájában vesznek részt. Aktívan 

részt vesznek a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a szakértői bizottsági 

tevékenység, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás valamint a kiemelten tehetséges gyermekek, 

tanulók gondozása munkaközösségek munkájában. 

⎯ Mérés, értékelés hatékony megvalósítása a munkahelyi klímamérésben – a munkahelyi 

klímamérésben segítettük Kaliczáné Szalai Katalin munkáját. Várjuk az eredményeket, a 

visszacsatolást. 

⎯ Az információáramlás és a kommunikáció fejlesztése, fluktuáció csökkentése – a fluktuáció 

csökkentésére nincs hatásunk. A nagyobb városoktól való távolság, a járványhelyzet és a 

gazdaságban jelentkező válság nehezíti a szakemberek foglalkoztatását. Az inflációt nem követő 

pedagógus bérek sem teszik vonzóvá ezt a pályát. 

⎯ Az információ áramlásán mindig lehet finomítani. Minden szerdán szakmai értekezleten 

tájékozottam a munkatársaimat az aktuális feladatokról, változásokról. Intézményi Google Groups 

levelezésben azonnal kapnak értesítést, az intézményi Teams felület is támogatja a munkánkat. 

⎯ A Teams felületen zajlanak az igazgatótanácsi és tankerületi igazgatói értekezletek.  

⎯ A Moodle felület lehetővé teszi a dokumentumok láthatóságát.  

⎯ Eredményesség, hatékonyság mutatóinak meghatározása szakterületenként – ez még a további 

tanévek faladatai közé fog tartozni. 

⎯ A szakértői bizottsági tevékenység szakmai fejlesztése, hatékonyabbá tétele, a járási-megyei 

szint optimális egymásra épülésével – sajnos a pandémia miatt ebben a tanévben sem sikerült a 

Megyei Szakértői Bizottságot meglátogatni. Ezt a következő tanévben mindenképpen szeretnénk 

pótolni. Az SNI kisokos használatával és a szoros együttműködéssel a Megyei Szakértői Bizottsággal 

folyamatosan fejlesztjük, felülvizsgáljuk és korrigáljuk szakmai munkánkat, a hatékony 

együttműködést. 

⎯ Intézményen belüli együttműködési mechanizmusok továbbfejlesztése – az Enyingi 

Szakszolgálaton belül a szakemberek egymás munkáját támogatva, szoros szakmai együttműködés 

keretében végzik munkájukat. 

⎯ A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat valamennyi tagintézményével szoros, napi szintű 

szakmai kapcsolatot tartunk fenn. Nagy segítség, hogy az FMPSZ Székesfehérvári Tagintézménye, 

az FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye és a Megyei Szakértői Bizottság is szakemberek 

feladatvégzési helyének átcsoportosításával támogatta munkánkat. 

17. A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának 

értékelése (sikeres, kevésbé sikeres események, tevékenységek, elképzelések, fejlesztésre 

szoruló területek, jól működő, terjeszthető gyakorlatok, stb.) 

Tanév elején szerettünk volna új helyettesemmel, Magyarné Várbíró Zitával Enying Járás oktatási 

intézményeit meglátogatni, de erre nem kerülhetett sor. 

Hagyományos Enyingi Konferenciánkat októberben nagy örömünkre még a lezárások előtt sikerült 

megtartanunk. 2021. október 21-én a „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekekért” elnevezésű EFOP-3.1.6-16 projekt keretében valósult meg, és a „Mitől 

különleges? – Furcsán viselkedő gyerekek” címmel került megrendezésre az immár VII. Enyingi 

Konferencia. A széleskörű érdeklődést kiváltó rendezvényre szülők, szakemberek, pedagógusok 

regisztráltak és jöttek el. Előadóink: Professzor Dr. Gyarmathy Éva Prima díjas magyar lélektani 

szakíró, pszichológus, a magyarországi Diszlexia Központ és az SNI Tehetségeket Segítő Tanács 

megalapítója, a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetének munkatársa. 

Előadásának címe: Hiperaktivitás, figyelem, tanulási és autizmus zavar spektrumok. Cseri D. 

Bernadett az ADHD Magyarország Pálföldi Alapítványának elnöke Az ADHD-s gyermekek 

közoktatási helyzete és társadalmi hatása címmel tartott előadást. Borsi Andrea jogi szakokleveles 

közgazdász, okleveles pszichológus, valamint sport szakpszichológus előadásának címe: Terápiás 

tapasztalatok ADHD-s gyerekekkel volt. 



41 
 

Minden évben, novemberben tartjuk a Koraszülöttek Világnapja – Családi Napunkat, amit szintén 

meg tudtunk megtartani. Az Enyingi Pedagógiai Szakszolgálat 2021. 11. 17-én tartotta ötödik, mára 

hagyománnyá vált Családi napját a koraszülöttek világnapja alkalmából. Az elmúlt évben a 

járványhelyzet miatt elmaradt a közös ünneplés a szülőkkel, idén pedig kisebb létszámmal, 

szakszolgálatunk telephelyén tartottuk meg az eseményt. A Családi nap idejére a szakszolgálat 

helységei játszóházzá alakultak. A mozgásfejlesztő teremben a golyókkal töltött medencében 

fürödhetett, nagy labdákat guríthatott, forgó tölcsérben pöröghetett az aprónép. Munkatársaink 

mondókákkal, énekkel színesítették a kicsik játékát. Aki elfáradt, a büféasztalnál való felfrissülés 

után választhatott magának csillámtetoválást kolléganőinknél. Az előtérben a kreatív asztalnál 

festhettek, ragaszthattak a kicsik felnőtt segítséggel. A 3 órás program zárásaként lila kötött 

szivecskékkel és lila színű lámpásokkal ajándékoztuk meg a játékban elfáradt kicsiket. A családi nap 

az EFOP-3.1.6-16 projekt keretében valósult meg. 

A Fejér Megyei Szakszolgálatok Hete programjain 2021-ben is aktívan részt vettek a kollégák. A hét 

minden napján találhattak értékes szakmai programot az érdeklődők. 

A 2021. november 8-12. között megtartott rendezvénysorozat az EFOP-3.1.6-16 pályázat keretében 

az alábbi programokkal valósult meg: 

⎯ Szakmai műhelymunka: „Tanuljunk nevetni” – multiszenzoros tanulássegítés 

⎯ Nyitott foglalkozás: Iskolai bántalmazást megelőző foglalkozás 

⎯ Szakmai műhelymunka: Képes vagyok – megoldásközpontú gyermeknevelés a gyakorlatban 

⎯ Szakmai műhelymunka: Hang-lépcső tréningprogram – iskola előtt álló gyermekek nyelvi 

fejlesztése, írás – olvasáskészültség segítése 

Az online ellátás megszervezése a korábbi tapasztalatokra és már kidolgozott eljárásrendre 

támaszkodva zökkenőmentesen megtörtént. Nem volt egységes az ellátás kivitelezése, mert minden 

esetben a gyermek és a szülő elérhetősége ezt befolyásolta. Ellátatlan gyermek nem volt a kollégák 

kreativitásának köszönhető.  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. A védőnőkkel való 

szoros együttműködés keretében több településen vettünk részt a védőnői tanácsadásokon 

alkalmanként. Az Enyingi Pedagógiai Szakszolgálat a Lurkó Kuckó Egyesület közös szervezésében 

„Együtt kerek a világ!” – fogyatékosság gyerekszemmel rajzpályázatot hirdetett 2022 tavaszán. Az 

ország minden tájáról érkeztek csodálatos, változatos technikával készített alkotások. Összesen 133 

pályamű érkezett. A szakmai zsűri értékelése után értékes nyeremények kerültek kiosztásra. 

Szeretnénk a képeket megőrizni és a következő konferencián kiállítani. 

Összeségében elmondható, hogy Szakszolgálatunk valamennyi munkatársa a kötelező 

feladatellátáson túl is nagyon sokat dolgozott azon, hogy a hozzánk érkező gyerekek, családok, 

szakemberek a legmagasabb szakmai ellátásban részesüljenek. 

18. A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése  

ssz. ellenőrzött feladat, terület az ellenőrzés ideje az ellenőrzést végzi 
1. Szakvélemények főigazgatói munkaterv 

szerint 

főigazgatóság 

2. INYR használata főigazgatói munkaterv 

szerint 

főigazgatóság 

3. KIR SZNY folyamatos Ulicza Henriette 

László Péterné 

4. Fejlesztő órák - hospitálások folyamatosan László Péterné 

5. Személyi napló vezetése havonta László Péterné 

6. Naplók ellenőrzése havonta László Péterné 

7. Szakvélemények vezetői ellenőrzése hetente László Péterné 

8. Határidők betartása folyamatos László Péterné 

9. Levelezés, iratkezelés szabályainak betartása folyamatos László Péterné 

(munkaterv alapján) 
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A 2021/2022. tanévre elfogadott munkaterv szerint 2022 júliusába volt a belső ellenőrzés. 

Tekintettel a körülményekre, ez online ellenőrzés formájában valósult meg. 

 

V. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 

 
⎯ Szakszolgálatok Hete 

⎯ VII. Enyingi Konferencia 

⎯ Koraszülöttek Világnapja – családi nap 

⎯ Öt éves gyermekek állapotvizsgálata nevelési tanácsadás keretében 

⎯ „Együtt kerek a világ!” – fogyatékosság gyerekszemmel rajzpályázat 

⎯ Belső szakmai továbbképzés 

⎯ Ágazatközi együttműködés a társszakmákkal 

 

VI. A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

  
A tagintézményvezető tanácsa nem végzett tevékenységet ebben a tanévben. 

 

 

Kelt.: Enying, 2022. 09. 02. 

 

 

aláírás  
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2021/2022 

 

 
I. BEVEZETŐ ADATOK 

1. Tagintézmény neve: FMPSZ Gárdonyi Tagintézménye 

2. A beszámoló készítője: Gránitzné Kratancsik Rita, Németh Mária 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 

1. Intézményi névsor (a 2022. augusztus 14-i állománynak megfelelően.  Minden 

pedagógust kérünk felvezetni, aki 2021.09.01 és 2022.08.31 között állományban volt/van, 

DE a 2022. augusztus 15-ével új dolgozóként felvetteket nem) 

ssz. név munkakör munkaközösség 

tanév közben 

érkezett/távozott 

érk./táv. 

időpontja 

1. Balikó Ágnes 

gyógytestnevelő 

tanár gyógytestnevelés CSED 2022.05.19.  

2. Botás Eszter pszichológus járási szb.   

3. dr. Makra Anita logopédus logopédia érkezett 2021.09.21. 

4. 

Gránitzné Kratancsik 

Rita gyógypedagógus járási szb., nev.tan.   

5. Homolya Anikó logopédus logopédia   

6. Horváth Brigitta logopédus logopédia érkezett 2022.08.01.  

7. Katona Nóra pszichológus járási szb., nev.tan. érkezett 2022.05.02. 

8. Móró Viktória pszichológus  GYED  

9. Nagy Zsuzsa logopédus logopédia   

10. 

Nagy-Szimandl 

Orsolya 

gyógytestnevelő 

tanár gyógytestnevelés   

11. Németh Mária konduktor járási szb., nev, tan.   

12. Oczella Petra Márta 

fejlesztő 

pedagógus, 

2022.08.01-től 

gyógypedagógus korai fejlesztés i   

13. Sütő Edina pszichológus járási szb. távozott 2022.08.31. 

14. Szabóné Tóth Judit gyógypedagógus 

nev.tan., járási szb., 

tehetség   

15. Szőke Eszter 

gyógytestnevelő 

tanár gyógytestnevelés   

16. Bakos-Tabi Adrienn gyógypedagógus járási szb., nev.tan.   

17. Vargáné Thiess Ágnes pszichológus IOP távozott 2021.10.15. 

18. Vágó Barbara logopédus logopédia   

Óraadók 

19. Leinemann Gellért 

gyógytestnevelő 

tanár    

20. Magyarosi Erika pszichológus    

21. Nagy Márta 

gyógytestnevelő 

tanár    

22. 

Rittlerné Wágner 

Eleonóra gyógytestnevelő    
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Ügyintézők 

23. Puskás Katalin     

24. Szarka-Németh Renáta     

25. Vajdics Enikő     

Technikai dolgozó 

26. Tabi Jánosné     
 

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

figyelembe venni az a- f. pontokban) 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:    15 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    1 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:    1 fő  

e. Tartósan távol:         2 fő  

f. Óraadók:          4 fő  

g. Tanév közben érkezett:       3 fő  

h. Tanév közben távozott:       2 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:     8 fő  

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:     2 fő  

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:      8 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        1 fő  

III. INFRASTRUKTÚRA 
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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 részben problémás. Épületünkben több helyiség 

fűtését csak elektromos fűtőtesttel tudjuk megvalósítani, mely a régi, korszerűtlen villamosenergia 

hálózatot nagymértékben leterheli. 

A villamosenergia hálózat elavult, felújításra vár. Az épület ereszcsatornája tisztításra szorul, az 

abból esőzések esetén kiömlő víz áztatja az épület külső falát, melynek következtében repedezik, 

leválik a vakolat. Az épületen belül ezért a felázás jelei mutatkoznak. A tisztasági meszelésen túl 

(ami ezidáig a tanévben nem valósult meg) szükséges volna egy, az egész épületre kiterjedő 

tatarozásra, felújításra. 

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

tanévben több alkalommal beázott az épület. Ablakcserére árajánlatainkat évekkel ezelőtt 

benyújtottuk, de sajnos azóta sem történt előrelépés ezügyben. Az ablakok keretei megvetemedtek, 

potyog róluk a festék, az ablaktáblák tisztítása és az ablakok mindennapi használata (nyitás-zárás) 

továbbra is balesetveszélyes. 

A megnövekedett esetszám miatt az udvar, parkoló jelentős forgalomnak van kitéve. A földút 

jelentősen elhasználódott, óriási kátyúk, csapadékos időben sár nehezíti a parkolást, közlekedést. A 

parkoló rendbetételére vonatkozó árajánlatot benyújtottuk a tankerületnek, de sajnos azóta nem 

történt előrelépés ezügyben. 

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:     0 db    

 terápiás, tanácsadó szoba:      0 db    

 vizsgálatra és terápiára is használt szoba:    4 db    

 tornaszoba:         1 db    

 várószoba:         1 db    

 tanári:          1 db    

 mosdó, WC:         2 db    

 raktár, irattár:         1 db    

 iroda:          1 db 

 

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

Az EFOP 3.1.6. pályázatnak valamint a Fejér Megyei Patrónus Alapítványnak köszönhetően több 

teszttel, fejlesztő eszközzel, eszközzel gyarapodott intézményünk. IKT eszközparkunk frissítése 

részben az EFOP 3.1.6. pályázatnak köszönhetően jellemzően megvalósult, a folyamatos fejlesztésre 

ezen a területen továbbra is szükség van. 

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

15/2013 (II. 26.) EMMI rendeletnek megfelelően az alábbi eszközök továbbra is 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. Továbbra is úgy tudjuk, hogy orvosi célokra szeretnék felhasználni az épület 

helyiségeit, így a velencei telephely jövője bizonytalan. Az épületből már több helyiségből 

kiköltöztek. A fűtés több esetben nem működött az intézményünk által használt helyiségekben, így 

hidegben, egy elektromos fűtőtesttel fűtve fogadtuk a klienseket. 

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 megsegítéshez 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 2022. 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 db 

d. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése:- 

 

2. A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám        324 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    10 fő (ebből egy óraadó 

pszichológus) 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az EFOP 3.1.6. pályázat keretein belül elkészített szakterületi protokollnak és a kidolgozott szakmai 

anyagoknak megfelelően tagintézményünk szakértői bizottsága feladatait a határidők pontos 
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betartásával elvégezte. Az Oktatási Hivatal általi szakértői kirendelések tagintézményünkben a 

határidők pontos betartásával megtörténtek. A tanév során az EFOP 3.1.6. pályázat keretein belül 

kollégáink olyan képzéseken vettek részt, melyet a szakértői bizottsági tevékenység során 

eredményesen tudtunk alkalmazni. 

 

3. A nevelési tanácsadás 

a. Ellátási létszám        181 fő 

b. Ebből 3 éves kor alatti ellátottak száma    0 fő 

c. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    10 fő (ebből egy óraadó 

pszichológus) 

d. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az EFOP 3.1.6. pályázat keretein belül elkészített szakterületi protokollnak és a kidolgozott szakmai 

anyagoknak megfelelően végeztük munkánkat a tanév folyamán. A nevelési tanácsadás keretén belül 

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

kihasználtsággal működtek. Egy-egy gyermek megsegítése akár több hónapig is eltarthat, így a 

második félévben beérkezett kérelmek várólistára kerültek. A következő tanévben ezek a gyermekek 

ellátásba kerülnek. 

Pedagógiai jellegű terápiáinknak nagy hagyománya van a járásban óvodában és iskolában egyaránt. 

Továbbra is aktív a kapcsolatunk a Gyermekvédelemmel és a Fókusz Szociális Szolgálattal, melynek 

köszönhetően több esetben a gyermekek érdekét érvényesítő megoldások születtek. 

 

4. A logopédiai ellátás 

a. Ellátási létszám        195 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:     4 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az EFOP 3.1.6. pályázat keretein belül elkészített szakterületi protokollnak és a kidolgozott szakmai 

anyagoknak megfelelően végeztük munkánkat a tanév folyamán. A logopédusok létszámhiánya miatt 

intézményünk nehezen tudta maradéktalanul ellátni a jelentkező esetszámot. 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. 

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, melyre 

reagálva tudtunk beszédindító csoportokat elindítani. 

 

5. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám        0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése:- 

 

6. A konduktív pedagógiai ellátás 

a. Ellátási létszám        2 fő 
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b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    1 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az EFOP 3.1.6. pályázat keretein belül elkészített szakterületi protokollnak és a kidolgozott szakmai 

anyagoknak megfelelően végeztük munkánkat a tanév folyamán. Ebben a tanévben összesen 2 fő 

ellátására volt igény. A gyermek - állapotát figyelembe véve - telephelyünkön kapta meg az ellátását. 

 

7. A gyógytestnevelés 

a. Ellátási létszám        613 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    6 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az EFOP 3.1.6. pályázat keretein belül elkészített szakterületi protokollnak és a kidolgozott szakmai 

anyagoknak megfelelően végeztük munkánkat a tanév folyamán. Szakemberhiány miatt a 

gyógytestnevelés ellátása körzetünkben nem minden településén valósult meg maradéktalanul. 

Három óraadó kolléga is segítette a munkánkat. 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. Nehezíti továbbá a munkánkat az, hogy az orvosi szűrések nem minden 

esetben történnek meg időre. 

 

8. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

a. Ellátási létszám        0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése:- 

 

9. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

a. Ellátási létszám        5 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    2 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az EFOP 3.1.6. pályázat keretein belül elkészített szakterületi protokollnak és a kidolgozott szakmai 

anyagoknak megfelelően végeztük munkánkat a tanév folyamán. A tanév során 5 fő 

tehetségazonosító vizsgálatát végeztük el Dr. Nochtáné Bakonyi Erika, munkaközösségvezető 

együttműködésével. A tanévben Erika látta el a koordinációs feladatokat. 

 

10. Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 

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

2. NT  3 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 3 fő 

3. LO  7 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 7 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 
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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 2022. 07.01. és 2022. 08. 26. 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? 

Logopédia: 7 fő ellátása valósult meg, az ellátásban 1 fő pedagógus vett részt. 

Nevelési tanácsadás: 4 fő ellátása valósult meg, az ellátásban 3 fő pedagógus vett részt. 

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

néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 
1. Nagy-Szimandl Orsolya gyógytestnevelő tanár 

2. Szőke Eszter gyógytestnevelő tanár 

 

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.) 

Tagintézményünkben nagyon jó kvalitású szakemberek dolgoznak. Képzettségük, végzettségük 

sokszínű, sokrétű, elkötelezettek hivatásuk iránt. A munkahely klímája nyugodt, kiegyensúlyozott. 

A kollégák innovatívok, szívesen vállaltak feladatot ebben a tanévben is az EFOP 3.1.6. pályázat 

projektjeinek megvalósításában, valamint a bázisintézményi teendőkben és egyéb szakmai 

programokon. Alapfeladatuk mellett nagyon sok plusz feladatot vállaltak, ami rendkívüli módon 

leterhelte mindannyiukat. 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 szakemberei közötti 

együttműködés jól működik a kompetenciahatárok tiszteletben tartása mellett. 

Új gyógytestnevelő kolléga érkezésével a szakfeladat ellátása eredményesebbé vált. Az idei tanév 

végén egy részmunkaidős logopédus kolléganő teljes munkaidőben kezdett dolgozni 

intézményünkben illetve e fő teljes munkaidős logopédus csatlakozott hozzánk. Így az eddig 3,5 
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betöltött álláshely helyett 5 teljes munkaidős logopédus kolléga kezdi meg az új tanévet. A tavaly 

érkezett gyógytestnevelő jelenleg CSED miatt tartósan távol van intézményünktől és egy teljes állású 

gyógytestnevelő kolléga az új tanévben már csak óraadóként dolgozik tagintézményünkben. 

 

16. Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület 

megvalósulásának értékelése (gondoljon a munkaterv kiemelt feladataira) 

A munkatervben tervezett kiemelt feladatok megvalósítására törekedtünk a tanév során. Vannak 

olyan feladatok, melyek megvalósítására továbbra is figyelmet kell fordítanunk, pl.: eredményesség 

mutatóinak meghatározása szakterületenként, szakértői bizottsági tevékenység szakmai fejlesztése, 

hatékonyabbá tétele. 

 

17. A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának 

értékelése (sikeres, kevésbé sikeres események, tevékenységek, elképzelések, fejlesztésre 

szoruló területek, jól működő, terjeszthető gyakorlatok, stb.) 

Minden tervezett eseményünket, rendezvényünket, tevékenységünket megvalósítottuk. 

Bázisintézményi szerepünket sikerrel töltöttük be, kollégáink magas szintű szakmai tudásáról 

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

megvalósításában vettünk részt az EFOP 3.1.6. pályázat keretein belül. 

 

18. A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése 

A folyamatos vezetői ellenőrzés kiterjedt a személyi naplók/online személyi naplók havi tartalmi és 

formai ellenőrzésére, valamint a szakmai munka ellenőrzésére is. Feltárásra kerültek a javítandók, a 

másként értelmezések, melyeket minden esetben megbeszéltünk a kollégákkal. Az online személyi 

naplóból generált munkaidő nyilvántartások feltöltése határidőre megtörtént. 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. A megbízási szerződések (óraadók) teljesítésigazolása is 

havonta történt. A jelzett hibákat igyekeztünk és igyekszünk folyamatosan javítani. 

 

V. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 
Szakmai rendezvények: 

⎯ Tájékoztató szülői értekezletek 

⎯ Szülőklub 

⎯ Anyatejes táplálás világnapja 2022. augusztus 5. 

⎯ EFOP 3.1.6 támogató rendezvények 

⎯ Tájékoztató pedagógusoknak 

⎯ VMPSZ Balatonalmádi Tagintézményének meglátogatása, kapcsolatfelvétel 

⎯ Online szakmai kapcsolatfelvétel során az EFOP 3.1.6. pályázat tapasztalatainak 

megbeszélése, kidolgozott szakmai anyagok ismertetése (a teljesség igénye nélkül) a 

JNSZMPSZ Szolnoki tagintézményének munkatársaival szakfeladatonként. 

Jó gyakorlatok: 

⎯ Nyári Tábor - Logopédusok, gyógytestnevelők intenzív fejlesztő programja 

⎯ Fejér Megyei Szépíróverseny szervezésében, lebonyolításában való közreműködés 

⎯ Memória bajnokság 

⎯ Beszédtechnika óra 
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⎯ Rendkívüli osztályfőnöki óra tanulástechnikák témakörben 5. osztályosoknak 

⎯ Nyitott terápiák 

 

VI. A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
A tagintézményvezetői tanács értekezleteit minden hónap utolsó 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. 

 

Kelt.: Gárdony, 2022. 09. 02. 

 

Gránitzné Kratancsik Rita 

aláírás  

 



52 
 

TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2021/2022 

 

 
I. BEVEZETŐ ADATOK 

 

1. Tagintézmény neve: FMPSZ Martonvásári tagintézménye 

2. A beszámoló készítője: Szabó Antalné 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 

1. Intézményi névsor (a 2022. augusztus 14-i állománynak megfelelően.  Minden 

pedagógust kérünk felvezetni, aki 2021.09.01 és 2022.08.31 között állományban volt/van, 

DE a 2022. augusztus 15-ével új dolgozóként felvetteket nem) 

ssz. név munkakör munkaközösség 

tanév közben 

érkezett/távozott 

érk./táv. 

időpontja 

1. Badics Gyöngyi  pszichológus szakértői bizottsági     

2. Borka Mária  logopédus  logopédiai érk. 2021.08.23 

3. Fábián Dóra  gyógypedagógus szakértői bizottsági      

4. Gergely Kinga  logopédus logopédiai      

5. Harmati-Szabó Edina  pszichológus nevelési tanácsadás      

6. 

Kárászné Szani 

Boglárka 

 logopédus, 

igazgatóhelyettes szakértői bizottsági      

7. Kiss Krisztina  logopédus logopédiai      

8. Magyarosi Erika  pszichológus nevelési tanácsadás   táv.  2021.09.30. 

9. 

Mátyási-Pethő 

Hajnalka 

 fejlesztő 

pedagógus nevelési tanácsadás     

10. Németh Zsuzsanna  gyógypedagógus nevelési tanácsadás      

11. 

Pálinkásné Tehenes-

Varga Mária  gyógypedagógus nevelési tanácsadás      

12. Pinczés Gréta  gyógypedagógus nevelési tanácsadás      

13. 

Puskásné Juhász 

Dorottya konduktor korai fejlesztés   

14. Szabó Antalné 

gyógypedagógus, 

igazgató szakértői bizottsági   

15. Tóthné Biró Erika gyógytestnevelő gyógytestnevelés   

16. Ujvári Ivett gyógypedagógus korai fejlesztés   

17. 

Wagnerné Dallos 

Orsolya logopédus logopédiai   

18. 

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:    10 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  
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c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    7 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

e. Tartósan távol:         1 fő  

f. Óraadók:          2 fő  

g. Tanév közben érkezett:       1 fő  

h. Tanév közben távozott:       1 fő  

 

3. Nem pedagógus munkakörben dolgozók 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:     0 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:         0 fő  

 

4. Pedagógus szakvizsga 

a. Szakvizsgázott pedagógusok száma:     11 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:   1 fő  

f. Beszámolási időszakban szakvizsgát szerzett:    2 fő  

g. Beszámolási időszakban szakirányú továbbképzésben  

újabb oklevelet szerzett        0 fő  

 

III. INFRASTRUKTÚRA 

1. Ügyviteli telephely címe: 

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 továbbra sem megoldott. Egyebekben az ingatlan állapota megfelel 

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

komfortosabb környezetet biztosít. Az épület tetőszigetelése hiányos, emiatt nagyobb esőzések 

esetén lavórszám gyűlik a lámpatestből (!) is  folyó víz két helyiségünkben. Mivel a falban futó 

vezetékek is átnedvesedéssel érintettek, ilyen esetekben rendszerint a tűzjelző egység is riasztja a 

tűzrendészetet. Az épületet üzemeltető önkormányzat felé több ízben fotódokumentációval 

alátámasztott jelzést tettünk, azonban megoldás még nem született a problémára. A dolgozók az 
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épület udvarán parkolhatnak, a kliensek számára parkolási lehetőség az épület környékén ingyenesen 

megoldott. 2020. júliusában a tagintézmény valamennyi saját használatú helyiségének tisztasági 

festése megtörtént a Tankerület támogatásával, a Martongazda 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. 

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. 

Egyebekben az épületben működő Segítő Szolgálat bútorzatát használjuk. 

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 jeleztük, az EFOP 3.1.6 pályázati keretből finanszírozva 

intelligenciavizsgáló teszteket, és egy 0-4 éves gyermekek vizsgálatára alkalmas (Bayley-III.) tesztet 

kaptunk. Tesztlapokat fenntartói keretből vásároltunk. Tagintézményünk a Fehérvár Travel 

Alapítványnál Világjáték tesztre fordítható összegre pályázott. Az Alapítvány pályázatunkat 

támogatásra ítélte, az eszköz beszerzése a tanév során megtörtént. 

Terápiás- és vizsgálóeszközeink számának növekedése az intézmény nyertes pályázatának 

finanszírozásában a beszámolási időszakban szintén megtörtént. 

 

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. Átadás előtt 

kisebb átalakítás, a főbb javítások, tisztasági festés valósult meg. Az informatikai hálózatot 

kiépítették, működése az informatikai szolgáltatás rendeződése óta kielégítő. A fűtés nem minden 

helyiségben megfelelő, a radiátor csapok csöpögnek. A rendszer felülvizsgálata, bővítése a nyárra 

felmerült, azonban nem történt meg. 2021 tavaszán az addig használaton kívüli, ablak nélküli 

helyiségben az ablakok beépítése megtörtént, így Ercsi Telephelyünkön a hasznos helyiségek száma 

nőtt. Az új helyiség tisztasági festése is megvalósult. A Telephely tekintetében a közüzemi díjak 

rendezése, a szolgáltatókkal való együttműködés főigazgatói jelenléttel megvalósult. Telephelyünk 

nem akadálymentes.  Az épületbe, fedett helyiségbe betonozott feljáró vezet, az emeleti fejlesztő 

részlegbe azonban csupán egy szűk lépcsőn lehet feljutni. 

Helyiségek száma:         7 db   

 Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:     0 db    

 terápiás, tanácsadó szoba:      0 db    

 vizsgálatra és terápiára is használt szoba:    3 db    
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 tornaszoba:         0 db    

 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 megvalósult. 

A Telephelyünkön beüzemelt nyomtató a megnövekedett forgalomhoz, az ehhez rendelt kontakt és 

kötelező munkaidőhöz mérten nem volt kielégítő, a fenntartó által egy nagyobb teljesítményű, színes 

nyomtató beszerzése történt. 

 

IV. SZAKMAI MUNKA 
A létszámadatokat kérjük, a forgalmi napló 2022. 08. 31-i állapotának megfelelően 

kitölteni! 

1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

a. Ellátási létszám        12 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:     4 fő 

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

száma:          3 db 

d. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Intézményünkben a korai fejlesztésben részt vevő kisgyermekek száma ebben a beszámolási 

időszakban nem növekedett. A korábbi években és az újonnan diagnosztizált kisgyermeket nevelő 

családok folyamatosan jelentkeztek. Az ellátásban konduktor, gyógypedagógus és logopédus 

kollégák egyaránt részt vettek. Szakos ellátottságunk teljes, így a komplex fejlesztést minden esetben 

biztosítani tudtuk. Az ellátás a Tagintézményben és az Ercsi Telephelyen zajlott. A védőnők 

kezdeményezésére a tanév során két alkalommal szűrést végeztünk a 0-3 éves gyermekek körében. 

Az „Ágazatközi együttműködés megvalósítható és hatékony folyamatának kidolgozása, kipróbálása 

a korai intervenció területén a köznevelés, egészségügy és a szociális szféra az szakembereinek 

közreműködésével” c., az EFOP 3.1.6. pályázat keretében kidolgozott dokumentum volt 

segítségünkre a vázolt tevékenység megszervezésében. A nyári igényfelmérést követően az ellátást 

folyamatosan biztosítottuk az azt igénylők számára. Ebben a beszámolási időszakban három korai 

fejlesztésre jogosító szakértői véleményt állítottunk ki tagintézményünkben 3 év alatti gyermekek 

számára. A minőségi szakmai munka támogatására használatba vettük az „Útmutató 0-12 hónapos 

korig a megkésett pszichomotoros fejlődésű gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztéséhez” c., 

az EFOP 3.1.6 pályázat keretében kidolgozott módszertani segédanyagot. 

2. A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám        327 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    6 fő 
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c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A vizsgálatok a jogszabálynak megfelelően zajlottak, a határidőket tartottuk. Idén már kisebb 

kihívást jelentett a beiskolázási vizsgálatok megszervezése, az Oktatási Hivatal által elrendelt 

megnövekedett számú vizsgálat szoros határidőn belül való megszervezése. A megyei szakértői 

bizottsággal történt egyeztetések, a járási szakértői bizottsági munkaközösség munkájában való aktív 

részvétel szakmai munkánk minőségének növekedését eredményezték. 4 kisgyermek esetében 

alkalmaztuk az EFOP 3.1.6 pályázat keretében elsajátított Bayley-III. vizsgálóeljárást, egy esetben a 

korai fejlesztésre való jogosultság visszavonására, 3 esetben annak megállapítására került sor. 

A személyes jelenléten alapuló munkavégzés gördülékenyen zajlott, a szakemberek esetleges 

megbetegedéseinek áthidalását igazgatói és igazgató helyettesi szintű helyettesítéssel oldottuk meg. 

A szakértői vélemények megírását nagymértékben segítette az EFOP 3.1.6 pályázat keretében 

elkészített „Mondatbank járási szakértői bizottságok szakértői véleményének elkészítéséhez” c. 

segédanyag. 

3. A nevelési tanácsadás 

a. Ellátási létszám        470 fő 

b. Ebből 3 éves kor alatti ellátottak száma    117 fő 

c. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:        9 fő 

d. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Nevelési tanácsadás szakfeladaton a legnagyobb esetszám a 3 éves kor alatti gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai ellátásban jelent meg. Az ő esetükben esetenként egy-két alkalmas 

konzultáció, otthoni fejlesztő környezet kialakítására vonatkozó tanácsadás elegendőnek bizonyult. 

Szenzoros integrációs terápia valamint komplex mozgásterápia továbbra is elérhető volt 

tagintézményünkben, emellett újdonságnak számító meseterápia színesítette az ellátási formákat, 

valamint a művészetterápiát is folytattuk. Kollégáink az EFOP 3.1.6 pályázat kereténben elsajátított 

Sindelar I., II. valamint Okoskocka és Mozgáskotta programokkal is rendelkezésre álltak, az igénybe 

vevők megelégedésére. A megkésett mozgás- és beszédfejlődésű kisgyermekek ellátása az igények 

szerint folyamatos, egyéni vagy csoportos formában történt. A szociális készségek fejlesztésére 

kidolgozott "Kisteknős" programot belső továbbképzés formájában több kolléga átvette, alkalmazta. 

A program leírását az EFOP 3.1.6 pályázat keretében összeállított „Helyi problémákra és 

adottságokra reagáló szakmai, módszertani segédanyag kidolgozása 10 specifikus területre. Pozitív 

viselkedésszabályozás óvodai/iskolai közegben” c. szakmai segédanyag, valamint a „Bontakozó” 

pályázat Tanulmánykötete tartalmazza. Az óvodák részéről igény mutatkozott iskolaelőkészítő 

foglalkozások megszervezésére, melyeket gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus kollégák vezettek. 

Egy kollégánk gyógypedagógus hallgató szakmai gyakorlatát vezette nevelési tanácsadás szakfeladat 

keretében. 

4. A logopédiai ellátás 

a. Ellátási létszám        244 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    6 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az alapellátást igény és a kötelező szűrések alapján minden intézményben biztosítottuk, a betöltetlen 

logopédus álláshelyek okán jelentkező kapacitáshiány miatt azonban helyenként még többletórák 

mellett is csupán heti 1 alkalommal tudtunk ellátást biztosítani. 2-3 éves kisgyermekek beszéd- és 

nyelvi fejlesztését folyamatosan végeztük. A bölcsődés gyermekek számára a korábbi tapasztalatokat 

figyelembe véve a beszédindító foglalkozások szervezése a tagintézményben valósult meg, a szülők 

aktív részvételével. A korai életszakaszban nyújtott terápia eredményessége a szülők bevonódása 
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nélkül kérdéses. Várólistán kizárólag enyhébb tünetekkel rendelkező vagy esztétikai beszédhibás 

kliensek szerepeltek. 

A munkaközösségi értekezleteken, szakmai rendezvényeken rendszeresen képviseltettük magunkat. 

Logopédia területén ebben a beszámolási időszakban két hallgató teljesítette szakmai gyakorlatát 

tagintézményünkben. 

5. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám        0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Tagintézményünk nem látja el ezt a szakfeladatot. 

6. A konduktív pedagógiai ellátás 

a. Ellátási létszám        4 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    2 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A bejelentkezett 3 gyermekből kollégáink két személlyel kezdték meg a munkát. A harmadik tanuló 

mellé intézménye Budapestről, a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma részéről 

kapott utazótanári segítséget, így tagintézményünkben az ellátást a későbbiekben nem vették 

igénybe. A két megjelent tanuló csoportos ellátásban részesült. Nehézséget az emeleti tornaszoba 

nem akadálymentes volta okozta, a kerekes székes és a mozgássérült gyermekek emeletre való 

fölsegítése igen körülményes. 

7. A gyógytestnevelés 

a. Ellátási létszám        141 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    1 fő + 2 fő óraadó 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A tanév során a szakfeladatot 1 fő teljes állású valamint 2 fő óraadó kolléga látta el. Az EFOP 3.1.6 

pályázat keretében, óvodás korosztály ellátását segítő kidolgozott „Gyógytestnevelés tanmenet 

Óvoda” elnevezésű segédanyag nagymértékben segítette a gyógytestnevelés órák megtervezését. 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. 

8. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

a. Ellátási létszám        0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Tagintézményünk adminisztratív szempontból nem látja el ezt a szakfeladatot. Azonban a 

járásunkban alkalmazott immár két iskolapszichológus számára a team munkán való részvétel, 

szakmai konzultáció, egyeztetés, esetmegbeszélés lehetőségét tagintézményünkben is változatlanul 

felajánlottuk, mellyel egyikük rendszeresen élni kívánt, ami eredményes szakmai együttműködést 

tett lehetővé. 
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9. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

a. Ellátási létszám        1 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    3 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Tehetségkoordináció szakfeladaton a beszámolási időszakban személyi változás miatt csupán a 

legszükségesebb ellátási formákra koncentráltan folyt a szakmai munka. A megkötött megállapodási 

szerződések alapján a járás valamennyi intézménye igénybe vehette az ellátást, két intézmény élt a 

lehetőséggel.  

 

10. Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 

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

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

3. LO  24 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 24 fő 

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

5. KON 2 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 1 fő 

6. GYT 161 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 161 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 2022. 07.01. és 2022. 08. 26. 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? 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás 

szakfeladaton valósult meg ellátás a 2022.07.01. és 2022.08.26. közötti időszakban. Valamennyi 

szakalkalmazott részt vett a nyári ellátásban, 64 fő ellátott jelent meg. 

 

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

néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

1. Németh Zsuzsanna gyógypedagógus 

2. Kárászné Szani Boglárka logopédus, igazgató-helyettes 

3. Harmati-Szabó Edina pszichológus 

A négy tervezett önértékelésből három sikeresen megvalósult. Puskásné Juhász Dorottya időközben 

várandós lett, ennek okán 2022 januárjától tartós táppénzre került. Önértékelését emiatt nem tudtuk 

lebonyolítani. 



59 
 

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

tapasztalatokat néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 

1. Szabó Antalné gyógypedagógus, igazgató 

A vezetői tanfelügyelet három korábbi időpont törlését követően került megszervezésre. Az 

előkészület és a lebonyolítás gördülékenyen zajlott, értékes szakmai kapcsolatokra tett szert 

tagintézményünk vezetősége. 

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 kollégák többsége motivált, szakmailag igényes és elkötelezett szakember. Kapacitásuk eltérő: 

többüknek kisgyermekei vannak, ők a kötelező óráikon felül kevés egész tagintézményt érintő 

tevékenységbe tudnak aktívan bekapcsolódni. Több fiatal kolléganőnek még nincs családja, ők 

jobban terhelhetők. Némelyik részmunkaidős kollégának a másik munkahelyét érintő 

kötelezettségeivel szükséges összehangolni pedagógiai szakszolgálatunkban végzett tevékenységeit. 

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. Örömteli, hogy a beszámolási időszakban egy kolléganőnek kisbabája 

született, ez azonban a feladatok átszervezését igényelte a tavaszi időszaktól. A jelen beszámolási 

időszakban több kolléga nagyobb lélegzetvételű (szakvizsga vagy mesterszint megszerzésére 

irányuló) képzésben vett részt, mely szoros beosztást, gondos tervezést és szervezést igényelt. A 

gyakornok mentorálása eredményes volt, három hallgatót is tudtunk fogadni. A szakfeladatok közötti 

átjárás megfelelő végzettség esetén a felmerülő igényekhez igazodva valamennyi esetben 

megszervezhető volt idén is. Két kolléganő szakvizsgát szerzett, mely szakmai fejlődést jelentett 

számukra és intézményünk számára egyaránt. Tanév során távozott intézményünkből egy 

részmunkaidős pszichológus, akinek feladatait az addig tehetségkoordinátori feladatkörben 

alkalmazott pszichológus vette át, így azt a szakfeladatot a továbbiakban kevéssé tudtuk ellátni. 

 

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 idején kipróbált online 

kapcsolattartási formákkal is gyakran éltünk. Kiemelendő a járási szakértői bizottságunk valamint a 

megyei szakértői bizottság együttműködésében tett lépés, mely további tervezést, szervezést igényel 

a jövőben. A mukatervben is rögzített határidőket tudtuk tartani. Partnereinkkel való együttműködés 

intézményi szinten valamint a szülőkkel, védőnőkkel jónak mondható, azonban további fejlesztést 

igényel. Két intézmény esetében sikeresnek ítélhető konzultáció ill. előadás valósult meg, melynek 

folytatását tervezetten szükséges megvalósítani. Legnehezebb feladat továbbra is a gyermekorvosok 

megszólítása. E területen további ötleteket, megoldási módokat kell keresnünk. Szakértői bizottsági 

tevékenység minőségi fejlesztése, az új kollégák bevezetése, a vizsgálati protokoll megismertetése 
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sikeres volt. Stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű volt ebben a beszámolási időszakban is a 

beiskolázást érintő jogszabály alapján felkészülni a vizsgálatokra, illetve az Oktatási Hivatal által 

elrendelt vizsgálatokat a rendkívül szoros határidők tartásával lebonyolítani.  

Nevelési tanácsadás és logopédia szakfeladaton az ellátás művészetterápia és beszéd-, nyelvi 

fejlesztés valamint újdonságként meseterápiás foglalkozással egészült ki, a hangsúly a prevencióra 

helyeződött át. A beiskolázást érintő törvénymódosításra reagálva igény mutatkozott az óvodákban 

iskola-előkészítő foglalkozások megszervezésére, melyet gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus 

kolléga bevonásával valósítottunk meg.  

Gyógytestnevelés és a tartáshibák korrekciójának jelentőségét egy főállású és két óraadó kolléga 

bevonásával hangsúlyoztuk. A tehetséggondozással járó feladatokat a korábban részletezett okból 

csupán részlegesen láttuk el.  

A járás két iskoláját ellátó iskolapszichológus a tagintézményünkben dolgozó pszichológusok heti 

team megbeszélésein előre egyeztetett időpontokban rendszeresen részt vett, mely szoros 

együttműködésre teremtett lehetőséget. Továbbra is igény mutatkozik a korai fejlesztésben részesülő 

kisgyermekek szüleinek ellátásában pszichológus kolléga bevonására, melyet figyelembe véve 

tervezzük a nevelési tanácsadás tevékenységeit.  

A szociálisan hátrányos helyzetű lakosság egyre teljesebb körű ellátása szempontjából kiemelt 

jelentőségű fejlődés, hogy az Ercsi Telephelyen a hét minden 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 

tanév során a szakértői bizottsági vizsgálatokat is telephelyünkön biztosítottuk az ercsi lakosság 

számára. 

A partnereinkkel történő kommunikáció jegyében a beszámolási időszakban több tájékoztató levél 

született, melyek az aktuális teendőkre hívták fel a figyelmet. A beiskolázást érintő 

törvénymódosításhoz kapcsolódó, még nem megszokott eljárásrend alkalmazása rendkívül szoros 

együttműködést kíván Pedagógiai Szakszolgálatunk, az óvodák, szülők és a helyi Segítő Szolgálat 

szakemberei között.  

 

17. A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának 

értékelése (sikeres, kevésbé sikeres események, tevékenységek, elképzelések, fejlesztésre 

szoruló területek, jól működő, terjeszthető gyakorlatok, stb.) 

A feladatellátás nélküli napjaink tartalmasan, szakmai inspirációkkal gazdagon teltek. Az 

adminisztratív és dokumentációs feladatok a Székhelyintézménnyel és a Fenntartóval szoros 

együttműködésben, gördülékenyen megvalósultak. Az elektronikus naplóvezetés és nyilvántartás 

eljárásrendjét elsajátítottuk, az e-Tanker felületén való ügyintézés tagintézményi szintű bevezetése, 

kiterjesztése sikeres volt. 

A tanév eleji munkaszervezési feladatok kijelölték a feladatellátás ez évi kereteit, a felmérések, 

szűrések, beosztások megalapozták a szakmai munkát. A szülői értekezleteken való részvétel a 

partnerkapcsolatoknak egy fóruma volt, szintén a szülők tájékoztatását szolgálta az egyéni fejlesztési 

tervek ismertetése az érintettekkel. 

Az EFOP 3.1.6 belső pályázat projektjeiben az őszi szemeszterben feladatot vállalt kollégák 

sikeresen teljesítették a vállalt feladataikat. 

A szakmai fejlődésben, ezáltal az ellátás minőségének emelkedésében kiemelt jelentőségű a 

mesterképzésben, szakvizsgákon, továbbképzéseken való részvétel, mellyel kollégáink ebben a 

beszámolási időszakban is nagy számban éltek.  

A szakértői bizottsági tevékenységben a megyei szakértői bizottsággal folytatott egyeztetések 

kiemelt jelentőséggel bírtak. A szakfeladatra belépő kolléga mentorálása eredményes volt, a 

beiskolázási vizsgálatok feszített tempóban zajlottak.  

A nevelési tanácsadás szakfeladat arculatának színesítése, a bejelentkezők ellátásának biztosítása 

megvalósult. Az Ercsi Telephelyen az ellátást igénybe vevők száma tovább nőtt. Az állatasszisztált 

és az újdonságként bevezetett meseterápiás foglakozás nagy népszerűségnek örvendett. 

Logopédiai ellátásban a kötelező szűrések által érkező valamint az önként bejelentkező klienseket 

elláttuk, kizárólag a kevésbé súlyos tünetekkel, esztétikai beszédhibákkal rendelkező esetek kerültek 
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várólistára. A helyi bölcsődében meghirdetett prevenciós szemléletű beszédindító foglalkozások a 

szülők aktív részvétele mellett a Tagintézményben valósultak meg. Gyógytestnevelés szakfeladaton 

nagy nehézség a szakemberhiány. A rendelkezésre álló álláshely betöltésével mindenképpen 

csökkenne az ellátatlanul maradt gyermekek, tanulók száma. A kiemelten tehetséges gyermekek, 

tanulók gondozása terén nagy előrelépés történt a beszámolási időszakban. A tehetségkoordinátori 

státuszt szakalkalmazottal betöltöttük, így az érdemi feladatellátás megkezdődhetett. A tanév során 

a humánerőforrás átszervezése vált szükségessé, emiatt a tehetséggondozás szakfeladatára ismét 

kisebb kapacitás jutott. 

 

18. A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése  

A belső ellenőrzés a beszámolási időszakban az elektronikus nyilvántartási rendszer (INYR), 

valamint az e-személyi napló és az abból generált munkaidő kimutatás vezetésére irányult. A jelzett, 

javítható hibák korrekciója megtörtént. 

 

V. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 

 
Az EFOP 3.1.6. pályázat keretében kollégáink több jó gyakorlatot kidolgoztak, megvalósítottak, 

módszertani és egyéb szakmai segédanyagokat írtak. Valamennyi szakterületre kifejlesztett 

intézményi protokoll a beszámolási időszakban megvalósult szakmai munka alapját képezte. 

A „Helyi problémákra és adottságokra reagáló szakmai, módszertani segédanyag kidolgozása 10 

specifikus területre Egészségügyből korai fejlesztésbe, koraiból az óvodába – a gyermek átvezetése 

a különböző ellátási formák között” c., az EFOP 3.1.6. pályázat keretében kidolgozott segédanyag 

alapján kollégáink a korai fejlesztésből óvodába felvételt nyert kisgyermekek kapcsán a leendő 

óvodákkal a kapcsolatot felvették, a kisgyermekeket bemutatták, számukra több esetben „Kísérő 

füzetet” készítettek. 

Szintén az EFOP 3.1.6. pályázat keretében kerültek összegyűjtésre a „Munkahelyi egészségvédelem” 

témakörében megvalósult jó gyakorlatok, melyek közül Tagintézményünkben a Zigó-Horváth 

Kornélia, Pálinkásné Tehenes-Varga Mária és Ujvári Ivett vezette rekreációs programot emelem ki. 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységében, az EFOP 3.1.6 pályázat keretében 

megvalósult jó gyakorlatok közül ezen kívül  

⎯ a Badics Gyöngyi vezette állatasszisztált terápiák,  

⎯ a Harmati-Szabó Edina és Wagnerné Dallos Orsolya nevéhez fűződő meseterápiás 

foglalkozások bevezetése,  

⎯ Puskásné Juhász Dorottya és Ujvári Ivett által megszervezett koragyermekkori szűrések, 

⎯ a nyelvi fejlesztés gyakorlatát színesítő, Szili-Mihalovics Katalin neve által fémjelzett 

módszer,  

⎯ valamint a Nyári intenzív tábor és a „Hova, merre?” fantázia nevű, pályaorientációs 

serdülőcsoport megszervezése köthető tagitézményünkhöz. 

 

VI. A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL  

 
A tagintézmény-vezetői tanács ebben a tanévben a munkaterv szerinti tervezett tanácskozásokat 

tartott, meghatározott témákban. 

Kelt.: Martonvásár, 2022. augusztus 31. 

 

 

Szabó Antalné 

     igazgató 
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2021/2022-es tanév 

 

 
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. Bakos Adrienn pszichológus nevelési tanácsadás     

2. Belegrainé Szüts 

Erika 

gyógypedagógus, 

igazgatóhelyettes 

nevelési 

tanácsadás, járási 

SZB 

    

3. Boncza Katalin gyógypedagógus korai fejlesztés     

4. Brumbauer Nóra gyógypedagógus nevelési 

tanácsadás, járási 

SZB 

    

5. Domonkosné Pinke 

Ágnes 

logopédus logopédiai., járási 

SZB 

2022. 02. 07.   

6. Feketsné Siklósi Ilona gyógypedagógus nevelési 

tanácsadás, járási 

SZBg 

    

7. Hatalyák-Engl Csilla logopédus logopédiai.     

8. Izmindi Katalin gyógypedagógus nevelési 

tanácsadás, járási 

SZB 

    

9. Kalincsákné Kardos 

Bernadett 

logopédus logopédiai     

10. Klockné Szijj Ildikó gyógypedagógus nevelési 

tanácsadás, járási 

SZB 

    

11. Kovács Marianna gyógypedagógus nevelési 

tanácsadás, járási 

SZB 

    

12. Lisztes Csaba gyógytestnevelő gyógytestnevelés     

13. Lőrincz Péter gyógytestnevelő gyógytestnevelés 2022. 01. 21.  2022. 04.01.  

14. dr. Madariné Molnár 

Tünde 

pszichológus nevelési 

tanácsadás, járási 

SZB, IOP 

    

15. Molnár-Pitka 

Veronika 

gyógytestnevelő gyógytestnevelés     

16 Németh-Moór Judit logopédus logopédiai 2021. 09. 01.   

17. Ódorné Schieber 

Tímea 

pszichológus nevelési 

tanácsadás, járási 

SZB 

2022. 03. 01.   
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18. Pávitsné Vági Erika logopédus logopédiai mk.     

19. Penczné Kovács 

Ildikó 

gyógytestnevelő gyógytestnevelés     

20. Siteri Erika gyógypedagógus, 

igazgató 

 nevelési 

tanácsadás, járársi 

SZB, logopédiai . 

    

21. Steinherrné Géringer 

Ildikó 

gyógytestnevelő gyógytestnevelés     

22. Szabóné Krausz 

Enikő 

logopédus logopédiai mk. 2022. 05. 01.    

23. Végh Szilvia logopédus, 

pszichológus 

járási SZB  

nevelési 

tanácsadás, 

logopédia . 

    

24. Keller Judit adminisztrátor       

25. Ruff Gáborné adminisztrátor       

26. Kuts Edit takarító       

27. Zsolnai-Bakcsy 

Eszter 

logopédus logopédiai. 2022. 04. 01-2023. 

10. 15. (GYED) 

Táppénz: 

2021. 07. 15-

től 

28. Tuba-Ligetvári Csilla logopédus logopédiai. 2021. 08. 23.-2023. 

03. 08. (GYED) 

Táppénz: 

2020. 09. 01-

től 

 

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:    2 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    9 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

e. Tartósan távol:         2 fő  

f. Óraadók:          10 fő  

g. Tanév közben érkezett:       5 fő  

h. Tanév közben távozott:       1 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:    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:     16 fő  

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:     0 fő  

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:      9 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: 8060 Mór, Lovarda u. 2 (ideiglenes ügyviteli- és 

telephely) 

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

néhány mondatban fejtse ki!   

a. Az ingatlan állapota  

Helyiségek száma:         11 db    

 Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:     0 db    

 terápiás, tanácsadó szoba:      0 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+1 db vezetői szoba  

 

b. Tárgyi felszereltség  

Általános tárgyi felszereltségünk megfelelő; játéktároló polcokra, irattári szekrényekre, új tanári 

íróasztalokra, székekre, fotelekre lenne szükségünk. A korai intervencióhoz szükséges 

alapfelszereltséggel az EFOP pályázatnak köszönhetően jóval nagyobb részben rendelkezünk 

(babaszőnyeg, pelenkázó azonban nem állnak rendelkezésre). 

A gyógytestnevelés feladatellátása során használatos mozgásfejlesztő eszköztár a fentebb említett 

pályázat segítségével bővült, az eszköztár közelít a megfelelő feladatellátáshoz szükséges 

mennyiséghez. Ugyanez a logopédiai ellátásra is érvényes, bár a logopédusok a saját tulajdonukban 

lévő eszközeiket használják valamennyien. 

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. Nem csupán az eszközök megléte, hanem a hozzá kapcsolódó szakképzések megszerzése 

az EFOP pályázat segítségével igen intenzív fejlődésen ment keresztül, ezzel a diagnosztikus 
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eszköztárral kollégáink számára biztosított a szakszerű és a kor igényeinek megfelelő 

állapotfelmérések lebonyolítása, biztosítása. 

IV. SZAKMAI MUNKA 
A létszámadatokat kérjük, a forgalmi napló 2022. 08. 31-i állapotának megfelelően 

kitölteni! 

 

1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

a. Ellátási létszám        11 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    3 fő 

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

száma:          1 db 

d. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az ellátásaink színterei: 

Ebben a tanévben is megszerveztük a beszédfejlesztő játszóházat, hetente 3 csoportban kettős 

csoportvezetéssel 3 éves korig, ahol beszédfejlődéssel, viselkedéssel, magatartással, általános 

fejlődéssel kapcsolatos kérdéseket beszélhettek meg a szülők a szakemberekkel, valamint 

játékötleteket gyűjthettek. Egyre nagyobb az érdeklődés a csoportos fejlesztő foglalkozás iránt, a 

kisebb testvérek is bekapcsolódnak a játékos beszédfejlesztés folyamatába. 

A 3-4 év alatti korosztályt sikeresen tudtuk fogadni szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció 

keretében. E korosztály regulációs nehézségei főként táplálkozással és altatással, elalvással, valamint 

megnyugtathatósággal voltak kapcsolatosak. 

Megkezdtük a 2 éves kor körüli bölcsődébe járó gyermekek fejlesztését korai tanácsadás keretében. 

Ez a kezdeményezés sikeresnek mondható, mert a heti rendszeres foglalkozások hatására további 

terápiás ellátásra nincs szükségük. Beszédfejlődésük, szociális kompetenciájuk, önállóságuk az 

életkortól elvárható átlagnak megfelelően alakult. 

Az ellátásban résztvevő gyermekek rendszeresen látogatták a terápiás foglalkozásokat; a szülőkkel 

való kapcsolattartás nagyon jó. 

Események: 

2022. november 13-án Koraszülöttek Világnapját szerveztünk, melyen Szakácsné Kovács Judit 

gyógytornász hívta fel a figyelmet a korai mozgásfejlesztés szükségességére. Kisgyermekes családok 

tehették fel kérdéseiket. 

Családi napot szerveztünk a beszédfejlesztő játszóházban foglalkozásban részt vett gyermekek és 

családjaik számára 2022. 06. 11-én. Ezen a szabadtéri rendezvényen több helyszínen játékos 

foglalkozáson vehettek részt a gyermekek szüleikkel, kipróbálhatták a Kanga-tornát, valamint 

különleges hangszerekkel ismerkedhettek meg. 

2. A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám        426 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    10 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A 2021/2022-es tanévben hét fő teljes állású gyógypedagógus, egy fő főállású pszichológus, egy fő 

részmunkaidős gyógypedagógus, valamint egy fő részmunkaidős pszichológus vett részt a szakértői 

bizottsági tevékenységben. 2021 szeptemberétől 2022. augusztus 31-ig 426 gyermeket vizsgált meg 

bizottságunk, melyből 38 gyermeket küldtünk további vizsgálatra SNI gyanú felmerülése miatt. 

Iskolába lépéshez szükséges állapotfelmérésen 83 fő óvodás teljesítményéről készült szakértői 



66 
 

vélemény. Ebből 15 gyermeknek javasoltunk iskolakezdést, 68 gyermeknek további óvodai nevelést. 

Az Oktatási Hivataltól kapott kirendelések száma 13, 13 fő számára további óvodai nevelést 

javasoltunk. 

A sajátos célok, feladatok, melyekkel kiemelten foglalkoztunk a tanév során, a következők voltak:  

 

− 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.  

− A BTMN szempontsor és egységes vizsgáló-eljárásrendek kidolgozására vonatkozóan 

megkezdett munka folytatása. A munkacsoport tagja Feketsné Siklósi Ilona. 

 

Tagintézményünkben rendszeresen tartunk esetmegbeszélő teameket, melyek segítik a közös, 

hatékony, szakszerű munkát. A koronavírus okozta járvány, az oltakozás kötelezettsége miatt 

töröltük ugyan állapotfelméréseket, illetve felülvizsgálatokat, a szakvélemények előkészítése 

ugyanakkor folyamatosan történt. A tilalom feloldását követően elkezdődött a szakmai munka, a 

nyári időszakban is folyamatosan végeztük az állapotfelméréseket, 22 vizsgálatot igénylő gyermek 

vette igénybe nyáron a szakértői bizottsági tevékenység által nyújtott szolgáltatást. 

Az EFOP pályázatnak köszönhetően a diagnosztikai eszköztárunk és tudásunk is gyarapodott: SEED, 

Bayley, WPPSI és WISC tesztek tudásának birtokosai lehettek a vállalkozó szellemű 

gyógypedagógusaink, egyre gyakorlottabban, magabiztosabban használják ezeket a 

vizsgálóeljárásokat. 

 

3. A nevelési tanácsadás 

a. Ellátási létszám        595 fő 

b. Ebből 3 éves kor alatti ellátottak száma    0 fő 

c. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:     12 fő + 3 fő pszichológus 

d. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A korábbi évekhez 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  

⎯ iskoláskorúak számára tanulástréning, részképességfejlesztés biztosítása a tagintézményben, 

illetve oktatási intézményükben  

⎯ óvodás és iskoláskorúak számára egyéni pszichoterápiás ellátás megvalósítása 

⎯ iskoláskorúak számára kiscsoportos foglalkozás megszervezése a tagintézményben, illetve a 

gyermekek iskolájában 

⎯ szülők részére biztosított pszichológiai tanácsadás, konzultáció  

⎯ serdülők számára egyéni konzultáció 

⎯ pedagógusok számára egyéni konzultáció 

⎯ szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció regulációs nehézségek, problémák esetén 

⎯ megkésett beszédfejlődésű gyermekek szülei számára biztosított beszédfejlesztéssel 

kapcsolatos nevelési tanácsadás 

⎯ játszóház megszervezése 3 éves korig 

A tanév során hospitálásra, óralátogatásra, partnerintézmények közötti esetmegbeszélésre is sor 

került az ellátott gyermekek érdekében. A móri Védőnői Szolgálat kollégáival közösen rendszeres 
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szakmai megbeszéléseket tartottunk különböző témakörökben, gyógypedagógus, valamint 

pszichológus kollégák közreműködésével, vezetésével. A kollégáink által szervezett játszóház nagy 

népszerűségre tett szert ebben a tanévben, mert a heti 2 alkalom helyett már háromszor volt 

lehetőségük a szülőknek, gyerekeknek részt venni ezeken az alkalmakon. A nevelési tanácsadás 

munkaközösségének szakmai napját Móron tartottuk meg, helyszínt és élményeket is biztosítva a 

kollégáknak. 

A nyár folyamán augusztus 1-5. között iskolára felkészítő nyári napközis tábort tartottunk, 15 fő 

részvételével, nagy sikerrel. A fő fejlesztési területek a mozgás, nyelvi fejlesztés, kognitív képesség, 

valamint a grafomotoros készség és az adaptív viselkedés voltak. A tábor szervezésében, 

lebonyolításában 9 gyógypedagógus/gyógytestnevelő kolléga vett részt. 

A munkaközösségi munkatervben meghatározott/kitűzött általános és sajátos feladatokat, célokat 

igyekeztünk megvalósítani. A munkaközösségi értekezleteken részt vettünk, illetve az ott elhangzott 

információkat továbbítottuk a kollégáknak. 

EFOP 

A módszertanok közül az alábbiakat használtuk napi szinten, illetve igyekeztünk beépíteni a napi 

gyakorlatunkba: 

⎯ A nevelési tanácsadás területére kifejlesztett intézményi protokoll 

⎯ Ágazatközi együttműködés megvalósítható és hatékony folyamatának kidolgozása a korai 

intervenció területén a köznevelés, egészségügy és a szociális szféra szakembereinek 

közreműködésével 

⎯ Útmutató 0-12 hónapos korig a megkésett pszichomotoros fejlődésű gyermekek komplex 

gyógypedagógiai fejlesztéséhez 

⎯ Útmutató a regulációs zavarral küzdő gyermekek fejlesztéséhez 0-24 hónapos korig 

 

4. A logopédiai ellátás 

a. Ellátási létszám        512 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:     7+ 1 óraadó fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A 2021/22-es tanévben 3 teljes állású kolléga osztott munkaidőben, 3 félállású kolléga és 2 óraadó 

(összesen az óraadók órában 12 órában foglalkoztak a kliensekkel), valamint az igazgató vett részt a 

logopédiai ellátásban. Ezen kívül egy félállású kollégánk többletórát  is vállalt.  

Várólistán van 13 fő, amelyből minden gyermeknek enyhe fokú beszédproblémája van, a legtöbb 

esetben interdentális artikuláció jellemzi ezeket a gyermekeket. 

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. Az 

óvodások számára heti két alkalommal, a rendeletben meghatározottak szerint, az iskolások számára 

heti egy alkalommal szerveztük meg a logopédiai ellátást. A három évet betöltött, megkésett 

beszédfejlődésű gyermekek számára egyéni/mikrocsoportos foglalkozásokat szerveztünk igény 

szerint az intézményekben. 

Tagintézményi jó gyakorlat, hogy a 2-2,5 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  kolléga közösen vezet. Természetesen nem kötelező, de ajánljuk 

a szülőknek, hiszen ezen az alkalmon a gyerekek és a szülők együtt vehetnek részt, kistestvért is lehet 

hozni. A játszóházban megismerkedhetnek sok hallási és beszédfejlesztési játékkal; más, hasonló 
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nehézségekkel küzdő szülőkkel, gyerekekkel, hiszen a közösen megtartott egy-másfél órás 

rendezvény alkalmával, akik rendszeresen járnak, barátságokat is kötnek, sőt 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, 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. 

 

5. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám        0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az ellátást a székhelyintézmény biztosítja. 

 

6. A konduktív pedagógiai ellátás 

a. Ellátási létszám        0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Nem jelentkezett konkrét igény az ellátásra a tanév során. 

 

7. A gyógytestnevelés 

a. Ellátási létszám        634 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    5 (1 teljes állású, 4 

részmunkaidős gyógytestnevelő)+6 óraadó fő  

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A tanév során jelentkezett kliensek számára főállású, részmunkaidős kollégák mellett óraadó 

kollégák bevonására is szükség volt, különösen az oltatalan kollégánk távozását követően. 

Óraadó gyógytestnevelő kollégáink ebben a tanévben: 

Hahnné Kurkó Gyöngyike  6 órában 

Meseház Óvoda,  

főállású óvónő 

Vasi Csaba 9 órában 

Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola, 

FMPSZ MóriTagintézménye 

főállású testnevelőtanár 

Máhr Imre 8 órában 

Csókakői Általános Iskola 

gyógytestnevelő tanár 

Mihucza Tibor  10 órában 

Bakonycsernyei Általános Iskola, 

főállású testnevelő tanár 
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Sallay Orsolya 7 órában 

RMÁI Kazinczi F. Tagiskolája 

Móri tornatermi órák 

főállású tanító gyógytestnevelői képesítéssel 

Skodáné Kohán Csilla  13 órában 

Bodajk Általános Iskola 

főállású tanító gyógytestnevelői képesítéssel 

Wekerle Sándor Szabadidőközpont Uszodája 

 

Törekedtünk arra, 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. Sajnos, a rendelkezésünkre álló tornaszoba mérete jelenleg nem teszi 

lehetővé, hogy nagyobb létszámú csoportok számára, költséghatékonyan szervezzük meg a 

gyógytestnevelés feladatellátását. A teremben maximum 7-8 diák vehet részt biztonságosan a 

mozgásfoglalkozásokon. 

 

8. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás (koordinációs tevékenység) 

a. Ellátási létszám        6 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    1 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az iskolai – óvodai koordinációs tevékenység lehetőséget biztosít arra, hogy azoknak a családoknak 

is segítséget nyújtsunk, akiknek a problémája nem illeszkedik a szakszolgálat kompetencia körébe. 

Ezekben az esetekben rövid konzultáció keretében tanácsot adunk arra vonatkozóan, hogy az adott 

problémával melyik szakterület képviselőjét érdemes megkeresni. 

Lehetőség szerint konkrét intézményt, illetve szakembert ajánlunk. Amennyiben a hozzánk 

benyújtott tanácsadói kérelem olyan intézmény tanulójával kapcsolatban érkezik be, ahol elérhető 

óvoda – iskolapszichológiai ellátás, a kérelmet benyújtó szülőt az illetékes szakemberhez irányítjuk. 

Ritkábban, de előfordul, hogy a tanácsadási kérelmet benyújtónak, a konzultáció során kapott 

információk véleményezését követően nevelési tanácsadás helyett vizsgálatot javaslunk. 

Az óvodai – iskolai koordinációs tevékenység keretében mind a szülői, mind pedig az intézményi 

visszajelzéseket fogadni tudjuk. Ezzel jelentősen hozzájárulunk ahhoz, hogy az érintettek megfelelő 

tájékoztatást kapjanak az elérhető, problémáikhoz leginkább illeszkedő szolgáltatásokkal 

kapcsolatban. 

 

9. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

a. Ellátási létszám        26 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    8 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Az idei tanévben folytattuk a tehetségazonosítási kérelmet beadó klienseink azonosítását. Az 

állapotmegismerési folyamatban közreműködött dr. Madariné MolnárTünde, Izmindi Katalin, 

Klockné Szijj Ildikó, Feketsné Siklósi Ilona, Lőrincz Péter, Siteri Erika, Vasi Csaba, Horváth András. 

2 fő azonosítását tudtuk teljesen befejezni, és szakvéleményt tudtunk számukra kiadni. Az első 

szakvélemény pontos elkészítésében a tehetség-munkaközösségvezető nagyon komoly segítséget 

nyújtott. További 6 főnek az azonosítási vizsgálatai szintén sikeresen befejeződtek, azonban a 

végleges összegzése még nem valósult meg, hiszen az óraadó szerződése lejárt 2022. június 15-én. 
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6 főnél a pszichológiai vizsgálatok, 3 főnél pedig a pszichológiai vizsgálatok és a szülői interjúk 

maradtak el, valamint az összegzés. 

2021. december elején többnapos online (belső) képzést tartott számunkra a FMPSZ Székesfehérvári 

Tagintézményének több dolgozója, akik a tehetségazonosítási vizsgálatok menetét, jellemzőit 

mutatták be. Feladatunk volt még az aktuális pályázatok megfigyelése, összegyűjtése, válogatása, 

értesítés a partnerek részére, mindez folyamatosan zajlott. 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye két pályázatot írt ki a móri járásban. 

2021 novemberében fotópályázatot hirdetettünk meg a Móri járásban lévő általános iskolába járó 

felső tagozatos diákok és a középiskolások számára. Három kategóriában érkeztek pályaművek: 

Természet, Portré és Épület. A zsűri értékelése után a díjazottak ajándékot vehettek át. A 

sólisztgyurma pályázatot az óvodások számára hirdettük meg, azonban erre nem érkeztek 

pályaművek. A továbbiakban is szeretnénk a járásban lévő gyerekeket bevonni az intézmény életébe, 

kreativitásuk fenntartásával motiválni őket a folyamatos alkotásra. 

2022 márciusában a FMPSZ munkatársai és a JNSZMPSZ munkatársai közösen egy online 

műhelymunkán vettek részt, amelynek a témája a saját gyakorlat bemutatása, a személyiségvizsgálat 

szerepe volt az azonosításban, illetve a társintézmény beszámolt az általa alkalmazott szülői 

anyagokról. 

Részt vettünk a munkaközösség által meghirdetett megyei szülői és intézményi fórumokon 2022. 05. 

24-25-én. Szülők és intézmények is bekapcsolódtak a móri járásból. 

Együttműködési támogatást sikerült kötni 3 helyi sportszervezettel is (Mór Városi Sportegyesület, 

Móri Kézilabda Sport Club, Móri Úszó Egyesület). Egy sportszervezettől pedig nem kaptunk még 

végleges választ (Móri Öttusa Egyesület). 

A tehetségmunkaközösség értekezletein folyamatosan részt vettünk. 

 

 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  13 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba: 13 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  

Megvalósult-e a nyári ellátás 2022. 07. 01. és 2022. 08. 26. között? igen  

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

pedagógus vett részt az ellátásban? 

⎯ Nevelési tanácsadás: 18 fő, 3 pedagógus vett részt az ellátásban. 

⎯ Logopédiai ellátás: 6 fő, 3 pedagógus vett részt az ellátásban. 
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⎯ Szakértői bizottsági tevékenység: 27 fő, 10 fő vett részt az ellátásban. 

 

12. A beszámolási időszakban önértékelésben nem vett részt pedagógus.  

13. A beszámolási időszakban tanfelügyeleti ellenőrzésben nem vett részt kolléga.  

14. A beszámolási időszakban minősítési eljárásban nem vett részt kolléga.  

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

szükségletek, leterheltség, képzettségi szint, szakfeladatok közötti átjárhatóság stb.) 

A tagintézmény ellátotti létszáma a humánerőforrás lehetőségeihez képest is jelentős, az óraadók 

száma viszonylag magas. A tagintézmény humánerőforrása a feladatellátáshoz megfelelő, mivel 

tanév közben két logopédus került a tagintézmény állományába. Jelenleg minden álláshelyünk 

betöltött. A klienscentrikus szolgáltatás biztosításához szükséges óraadó kollégák alkalmazása. A 

szakvizsgázott pedagógusok aránya folyamatosan növekszik, jelenleg a pályakezdő és a nyugdíj előtt 

álló kollégák nem rendelkeznek szakvizsgával. 

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 (2021 októberében 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. 

 

16. Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület 

megvalósulásának értékelése (gondoljon a munkaterv kiemelt feladataira) 

Az oltakozás előírása miatt két főállású kolléga ment januárban fizetés nélküli szabadságra, mely 

több hónapra ellátatlanságot okozott a nevelési tanácsadás és a gyógytestnevelés területén. 

A várólista minimalizálása kitűzött célunk volt, ezt csak óraadó szakemberek bevonásával lehetett 

elérni. Sajnos, az óraadó kollégák száma megyei szinthez mérve elég magas, az ellátott 

csoportok/órák száma szintén. A főállású kollégák többletórában látják el a kötelező órában már nem 

ellátható feladatot, a többletórák száma is magas tagintézményi szinten. Az óraadó kollégák 

óraszámainak csökkentése, valamint a főállású kollégák többletóráinak csökkentése csak 

csoportösszevonással lehetséges, amennyiben a várólistát nem akarjuk jelentősen megnövelni. A 

csoportösszevonás megoldás lehet, de nyilvánvalóan a minőségi munka rovására megy, annak 

ellenére, hogy a várólistán lévő kliensek száma így nem fog növekedni. 

 

17. A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának 

értékelése (sikeres, kevésbé sikeres események, tevékenységek, elképzelések, fejlesztésre 

szoruló területek, jól működő, terjeszthető gyakorlatok, stb.) 

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 előző tanévben két jó gyakorlattal is 

pályázott tagintézményünk, sikeresen: a már jól működő, a gyógytestnevelés feladatellátásának 

keretében megvalósított uszodai mozgásfoglalkozások továbbfejlesztése, népszerűsítése, valamint a 
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preventív szemléletű Gólyafészek Mentorhálózat kiépítésének elkezdése szülőtámogató, 

családerősítő programokkal.  

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.  

A bázisintézményi munkatervnek megfelelően a gyógytestnevelésre járó gyermekek számára 

szervezett úszásfoglalkozás kiemelten jó gyakorlatnak minősült ebben a tanévben is; 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 kovácsolja 

össze, a több éves hagyományra alapozva. Úgy tapasztaljuk, szélesebb körű információterjesztésre, 

a tevékenységünk intenzívebb népszerűsítésére lenne szükség az intézmények és a szülők körében 

egyaránt, hogy még több gyermeket tudjunk megmozgatni egészségi állapotuk javítása, stabilizálása 

érdekében. 

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. 

A konzultációs tevékenységet segíti, támogatja az a kezdeményezés, amelyet pszichológus és 

gyógypedagógus kollégáink a védőnőkkel folytattak ebben a tanévben. A találkozások és szakmai 

megbeszélések rendszeressé váltak, egymás munkáját közelebbről is megismerhettük, diagnosztikai 

és fejlesztő eszköztárunkat bemutathattuk, konkrét problémákra gyors és hatékony megoldást 

tudtunk találni közösen. Ezt a programsorozatot legalább kéthavi rendszerességgel a következő 

tanévben is szeretnénk folytatni. A szakmai együttműködés tervezését, kibontakoztatását belső 

intézményi pályázaton is bemutattuk, sikerrel. 

Innovatív családtámogató programokról is beszámolhatunk: a beszédfejlesztő játszóház olyan 

érdeklődést váltott ki, hogy egy héten több csoportot is kellett indítanunk. A tanév végén egy 

nagyszabású rendezvénnyel: családi szabadtéri játszóházzal köszöntünk el a résztvevőktől, ahol a 

kisgyermekek babakortól kezdve az iskoláskorig különböző játékos beszédfejlesztő 

tevékenységekkel, mozgásos játékokkal, Kanga-tornával ismerkedhettek meg. Egy fergeteges 

habpartyval tettük emlékezetessé a napot, amelyen kollégáink és gyermekeink, unokáink is együtt 

szórakozhattak. Az eseményen közel 130 fő vett részt, melynek a móri Református Gyülekezet adott 

otthont a templomudvarban. 

 

18. A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése  

A belső ellenőrzés eredményeképpen a személyi napló jelzéseit próbáljuk a különböző 

feladatellátásoknak megfelelően, a különböző végzettségekkel, szakképzettségekkel célzottan 

egységesíteni, februártól elektronikus úton, ugyanígy a munkaidőnyilvántartások ellenőrzése is 

megtörténik minden hónap végén. A többletóra elszámolások a személyi napló bejegyzéseihez 

igazodva készülnek el, ezek ellenőrzése az elszámolások elkészítése után történik. 

 A leltárívek és a várólista jól kezelhető, egyértelmű. A forgalmi adatok begyűjtése havi szinten 

történik, az INYR-adatrögzítés rendszeres, az ellenőrzés az óraadó kollégákra is kiterjesztett ettől a 

tanévtől. Az óraadó kollégák a munkaidőnyilvántartást, a forgalmi naplót, az INYR-adatrögzítést, és 

a Kréta-naplót egyaránt vezetik, ezeknek a dokumentumoknak a havi szinten történő ellenőrzése 

folyamatos, a teljesítésigazolás érvényesítéséhez szükséges. 

A digitális irattárban a kollégák személyi dokumentumait archiváljuk, az órarendek, személyi 

naplók, munkaidőnyilvántartások ellenőrzése is itt történik. 
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V. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 

⎯ Különböző úszással kapcsolatos programok tartása a gyógytestnevelésre járó gyermekek 

számára (Láposi Béla Emlékverseny, 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. 

⎯ Szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció biztosításával kapcsolatos tájékoztató a 

tagintézményben. 

⎯ Védőnőkkel folytatott ágazatközi szakmai együttműködés, együtt-gondolkodás. 

⎯ Beszédfejlesztő játszóház keretében rendszeres beszédindító foglalkozások megszervezése 3 

év alatti gyermekek számára, szülői részvétel biztosításával. 

⎯ Koraszülöttek világnapjáról való megemlékezés, szakmai előadással. 

⎯ Felkérésre különböző konferenciákon a tagintézmény jó gyakorlatainak prezentálása. 

⎯ Tehetséggondozás keretében pályázatok hirdetése, lebonyolítása. 

⎯ Nyári táborok szervezése: iskolára felkészítő, napközis tábor lebonyolítása. 

⎯ Tagintézményi éves nyilvántartásunk alapján forgalmi adatbázisunkban 2210 főt tartunk 

nyilván. 

 

VI. A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL  
 

A tagintézményvezetői tanács rendszeresen konzultál a hetente megtartandó tagintézményi 

értekezletek előtt, valamint az ütemezett feladatok végrehajtását követően. Értékel, és amennyiben 

szükséges, újratervezést javasol. Ötleteivel segíti a tagintézményvezető adminisztrációs és ellenőrző 

munkáját. 

 

Kelt.:  Mór, 2022. 08. 31. 

Siteri Erika 

    aláírás  
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2021/2022 

 

 
I. BEVEZETŐ ADATOK 

 

1. Tagintézmény neve: FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye 

2. A beszámoló készítője: Takácsné Koncz Zsuzsanna Tagintézmény-vezető 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 

1. Intézményi névsor (a 2022. augusztus 14-i állománynak megfelelően.  Minden 

pedagógust kérünk felvezetni, aki 2021.09.01 és 2022.08.31 között állományban volt/van, 

DE a 2022. augusztus 15-ével új dolgozóként felvetteket nem) 

ssz. név munkakör munkaközösség 

tanév közben 

érkezett/távozott 

érk./táv. 

időpontja 

1. 

Csatáriné Somogyvári 

Erzsébet 

 gyógytestnevelő 

tanár  gyógytestnevelés távozott 

2022.01.01. 

nyugdíj 

2. Fekti Ildikó  gyógypedagógus  korai fejlesztés     

3. Hortiné Sepsi Mónika  gyógypedagógus  járási SZB     

4. Huszárné Karnis Eszter  gyógytestnevelő  gyógytestnevelés     

5. Klujber Dóra  logopédus  logopédia távozott 2022.05.01. 

6. Kondor Turi Brigitta  logopédus   logopédia     

7. Meizlné Szilvási Erika  pszichológus   IOP, járási SZB     

8. Molnárné Koncz Éva  logopédus   logopédia     

9. Móricz Julianna  gyógypedagógus járási SZB     

10. Nagy Marietta  logopédus   logopédia     

11. Németh Anikó  gyógypedagógus   járási SZBg     

12. Némethné Vida Fanni gyógypedagógus 

nevelési 

tanácsadás 
  

13. Sepsi Fejes tünde  konduktor 

korai fejlesztés 

  

Tartós 

távollét 

2021. nov. 

14. 

Szabóné Bögyös 

Orsolya konduktor 

korai fejlesztés 

  

15. 

Takácsné Koncz 

Zsuzsanna gyógypedagógus járási SZB   

óraadók 

16. 

Csatáriné Somogyvári 

Erzsébet 

gyógytestnevelő 

tanár  érkezett 2022.03.01. 

17. Barsi Ágnes gyógytestnevelő    

18. Kovács Gáborné gyógytestnevelő    

19. Kovács Györgyné gyógytestnevelő    

20. Huszárné Lukács Mária gyógypedagógus    

21. 

Szabóné Nagy 

Veronika gyógytestnevelő    

22. Győriné varga Edit gyógytestnevelő    

technikai dolgozók 
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1. Visiné Szigeti Kitti adminisztrátor   

tartós 

távollét 

GYES 

2. Simon Zoltán karbantartó    

3. Tiringer Mihályné takarító    

4. Reiterné Gotthárd Nóra adminisztrátor  távozott 2022.01.16. 

5. Szeip Zoltánné adminisztrátor  távozott 2022.04.30. 

6. Turi-Várhelyi Dóra adminisztrátor  érkezett 2022.02.01. 

6. Horog Attiláné adminisztrátor  érkezett 

2022. 05. 

16. 

 

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

figyelembe venni az a- f. pontokban) 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:    13 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:          7 fő  

g. Tanév közben érkezett:       0 fő  

h. Tanév közben távozott:       2 fő  

 

3. Nem pedagógus munkakörben dolgozók 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:     4 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:    1 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    0 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:     0 fő  

e. Tartósan távol:         1 fő  

 

4. Pedagógus szakvizsga 

a. Szakvizsgázott pedagógusok száma:     10 fő  

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:     0 fő  

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:      3 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  
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újabb oklevelet szerzett        0 fő  

 

III. INFRASTRUKTÚRA 

1. Ügyviteli telephely címe: 7000 Sárbogárd, József A. u. 10. 

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

néhány mondatban fejtse ki!   

Intézményünk épülete 2020 végén részlegesen lett felújítva. A nyílászárók és a padlózat cseréje nem 

történt meg. Az ablakok nagy része nem nyitható, be van szögelve, megvetemedett. Két kijárati ajtó 

cserére szorul, megvetemedtek, huzatosak.  A beltéri ajtók is cserére szorulnak. 

Az épületben nincs riasztórendszer, mely a nyílászárók állapota miatt is veszélyes. Az 

akadálymentesítés is kiépítésre vár. A mosdók állapota szükségessé teszi a felújítást. 

Helyiségek száma:         28 db    

Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:      2 db    

 terápiás, tanácsadó szoba:      1 db    

 vizsgálatra és terápiára is használt szoba:    9 db    

 tornaszoba:         2 db    

 várószoba:         1 db    

 tanári:          2 db    

 mosdó, WC:         6 db    

 raktár, irattár:         3 db    

 iroda:          2 db 

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

Az irodai székek cserére szorulnak, az irattárba polcrendszer kiépítése szükségessé vált. A 

fejlesztőeszközök tárolására beépített szekrények beszerzése indokolt a tornaszobákba. Az 

intézmény akadálymentesítése szükséges. 

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 beszerzése pályázati úton megvalósult. 

 

IV. SZAKMAI MUNKA 
A létszámadatokat kérjük, a forgalmi napló 2022. 08. 31-i állapotának megfelelően 

kitölteni! 

1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

a. Ellátási létszám        13 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    7 fő 

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

            6 db 

d. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” elnevezésű, 

EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt által kidolgozott szakmai anyag alapján 

szerveztük az ellátást. Címe: A GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS és 

GONDOZÁS VALAMINT A KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ELLÁTÁS TERÜLETÉRE 

KIFEJLESZTETT INTÉZMÉNYI PROTOKOLL  
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Szerzők: Bordácsné Ágoston Krisztina, Fekti Ildikó, Pátserné Kneifel Anna, Szabóné Bögyös 

Orsolya. 

A klienseknek állapotuk, szakértői véleményükben megfogalmazott jogszabály által meghatározott 

javaslatok és óraszámok figyelembevételével biztosítottuk a korai fejlesztést. Óraadó segítséggel 

minden gyermek részesült fogyatékosságának megfelelő szakirányú ellátásban. Intézményünkben 

egy hallássérült gyermek ellátásához kértünk fel külső óraadót, mivel intézményünkben jelenleg 

nincs szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógus. 

A kliensek számára változatos terápiás lehetőségeket tudtunk biztosítani. Tornatermi 

mozgásfejlesztés, komplex gyógypedagógiai ellátás mellett az NHT1, NHT2 terápiák, valamint 

beszédindító foglalkozások is megvalósultak ebben a tanévben. 

Az ellátásokok helyszíne tagintézményünk, Sárkeresztúri óvoda, illetve Sárbogárdon az Egyed 

Mihály Tanuszoda volt. 

A gyermekek többsége egyéni keretek között részesült korai fejlesztésben, illetve nevelési 

tanácsadásban (koronavírus helyzet, a gyermekek állapota miatt). A tornatermi és fejlesztő szobai 

foglalkozások-, illetve a neuro-hidroterápia kádas programja egyéni keretek között valósultak meg. 

Az NHT1 foglakozásokból életkoruk miatt kikerülők (6 hónaposnál idősebb) a továbbiakban a 

csoportos foglalkozásokon részesültek ellátásban.  

Az Egyed Mihály Tanuszodában történt az NHT2 csoportos fejlesztés, amelynek során a nevelési 

tanácsadás keretében ellátott 0-3 éves korú gyermekekkel együtt csoportos terápiában is részesült 2 

fő korai fejlesztett, valamint 1 fő konduktív ellátásban részesülő gyermek is. Az uszodai fejlesztés 3 

korcsoportban valósult meg: 6 hó-1 év, 1 év-2 év, 2-3 éves korig. Néhány gyermek esetében 3 éves 

kor felett is indokolt volt az NHT2 módszer alkalmazása, így a legnagyobb korcsoportban 3 gyermek 

vett részt állapota miatt a foglalkozásokon, akik elmúltak 3 évesek. A csoportok létszáma 

fokozatosan nőtt, év végére a három korcsoport összlétszáma elérte a 22 főt. Az utolsó 

foglalkozásokon sikerült gyógypedagógiai asszisztens segítségét is igénybe venni a foglalkozásokon, 

ami nagy segítség volt az órák szervezése, lebonyolítása során. 

Szintén kiscsoportos formában valósult meg a 3 éves megkésett beszédfejlődésű gyermekek 

beszédindító terápiája. Az EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt által kidolgozott 

szakmai anyagot hasznosítottuk: BESZÉDINDÍTÁS BESZÉDFEJLŐDÉSI KÉSÉSSEL JÁRÓ 

AUTIZMUS ESETÉN szerzők: Móricz Julianna, Takácsné Koncz Zsuzsanna 

2021 novemberétől egy kolléganő tartós távolléte miatt az addigra  kialakult fejlesztések órarendjét 

némi átalakítással sikerült megoldani úgy, hogy az addig ellátott gyermekek óráit felosztottuk az azt 

vállalni tudó kollégák között, egy esetben volt szükség arra, hogy az EGYMI-nek a további 

fejlesztések biztosítását átadjuk. 

 

2. A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám        352 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:     4 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” elnevezésű, 

EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt által kidolgozott szakmai anyag alapján 

szerveztük az ellátást. Címe: A JÁRÁSI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG 

TERÜLETÉRE KIFEJLESZTETT INTÉZMÉNYI PROTOKOLL 

Szerzők: Bellér Emese, Móricz Julianna, Prohászka Frigyes, Szabó-Láposi Helga 

Valamint a pályázat során kidolgozott szakmai anyagok is segítették munkánkat: MONDATBANK 

JÁRÁSI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGOK SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
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szerzők: Csornai Teodóra, Horváth Sándor Zsoltné, Kissné Korsós Ágnes, Németh Anikó, Várnagy-

Horváth Anett 

SEGÉDLET A FELNŐTTEK VIZSGÁLATÁHOZ szerzők: Bükkiné Andó Mónika, Csornai 

Teodóra, Hargitai Enikő, Móricz Julianna 

A szakértői vizsgálatokat a tanév során 3 fő gyógypedagógus heti 33 órában és 1 fő pszichológus 

heti 20 órában végezte. A pszichológus ezt a szakfeladatot heti 4 órában, túlórában látta el. Minden 

szakember osztott munkakörben látja el a szakfeladatot. A logopédiai kiegészítő vizsgálatokba 3 

logopédus   be heti 6 órában, mozgásvizsgálatot szomatopedagógus végzett eseti egyeztetés alapján. 

A szakértői vizsgálatokba a tanév során eseti helyettesítéseket végzett 2 fő gyógypedagógus. 

A tanév során 203 vizsgálati időpont maradt el betegségre hivatkozott meg nem jelenés, vagy indok 

nélküli meg nem jelenés miatt (ez kb. 500 vizsgálati órának felel meg). A tanévben 29 hatósági eljárás 

keretében indított szakértői vizsgálati folyamat zajlott, melyek többsége megjelenéssel zárult. 

Jelenleg 8 hatósági eljárásunk van folyamatban. A tanév során 10 tehetségvizsgálatot végeztek a 

szakértésben dolgozó kollégák. 

Az Oktatási Hivatal által elrendelt iskolába lépés elhalasztására vagy 6 év előtti megkezdésére 

irányuló 40 kirendelés alapján 36 vizsgálat történt. Egy esetben a család elköltözött. Két esetben a 

megye volt az illetékes. Egy gyermek vizsgálata már előző év decemberében megtörtént, szakértői 

véleménye ez alapján került kiállításra.  

Korai fejlesztés igénylésére érkező kérelem alapján 1 szakértői vizsgálat történt. A korábban kiállított 

szakértői vélemény felülvizsgálata a kora fejlesztés további indokoltságának megállapítása miatt 3 

esetben történt. Sajátos nevelési igény gyanúja miatt 52 főt továbbítottunk a megyei szakértői 

bizottsághoz. 

Néhány esetben kipróbálásra került a Móricz Julianna által összeállított 3-4 évesek vizsgálatára 

szolgáló eljárás, melyet szakmai konzultáció előzött meg és követett. 2022. 06. 08-án zajlott 

intézményünkben az első felnőtt korú kliens komplex vizsgálata, melyet a korábban megalkotott 

segédlet alapján folytattunk le. A szakértői vizsgálatokat minden kedden szakmai megbeszélés 

előzött meg, mely alapján az előzetesen tanulmányozott anyagok vitás, kérdéses pontjai kerültek 

megbeszélésre.  

A tanév során a szakmai munkát, határidők betartását főként a vezető és helyettes esetében nagyban 

nehezítették az adminisztráción lezajlott személyi változások. 

Az EFOP pályázat keretében bővült tesztkészletünk.  

A járási szakértői bizottság munkaközösségében a kollégák aktívan tevékenykedtek a tanév során. 

Szinte teljes létszámmal voltak jelen a munkaközösségi értekezleteken. Hozzászólásaikkal, 

javaslataikkal aktív részesei voltak a tanév szakmai munkának.  

A tanév végén érkezett első vizsgálatok a szabadságolások miatt nem kerültek beütemezésre, a szülők 

az intézményeken keresztül kaptak tájékoztatást a vizsgálat 2022. szeptemberi ütemezéséről. 

  

3. A nevelési tanácsadás 

a. Ellátási létszám        310 fő 

b. Ebből 3 éves kor alatti ellátottak száma    100 fő 

c. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    11 fő 

d. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” elnevezésű, 

EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt által kidolgozott szakmai anyag alapján 

szerveztük az ellátást. Címe: A NEVELÉSI TANÁCSADÁS TERÜLETÉRE KIFEJLESZTETT 
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INTÉZMÉNYI PROTOKOLL szerzők: Belegrainé Szüts Erika, Gránitzné Kratancsik Rita, Móricz 

Julianna, Németh Mária, Rétfalviné Zwickl Csilla, Vargáné Thiess Ágnes 

A nevelési tanácsadás területén a 3 év alatti gyermekek részére szenzoros integrációs terápiát, neuro-

hidroterápiás ellátást és beszédindító terápiás ellátást biztosítottunk, melyek kombinálása igen 

hasznosnak bizonyult a nem beszélő gyermekek esetében. 

A neuro-hidroterápiás ellátás a járványhelyzet miatti korlátozás feloldását követően, 2021 

szeptemberében az ügyviteli telephelyen folytatódott. Az Egyed Mihály Tanuszodában zajló 

foglalkozások 2021 októberében, a Székesfehérvári Tankerületi Központ és az uszoda 

szerződéskötését követően kezdődhetett meg. 

A kétnyelvű, gyermekek, tanulók fejlesztése is sikeresen folytatódhatott, immár három főnek 

biztosítottunk egyéni órákat. EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt által kidolgozott 

szakmai anyagot használtuk a fejlesztés során: Kétnyelvű és/vagy kétnyelvű környezetben nevelkedő 

gyermekek beszédállapotának vizsgálata, differenciál-diagnosztikai programja, terápiás lehetőségei, 

szerzők: Illés Györgyi Terézia, Molnárné Koncz Éva, Móricz Julianna 

A 3 év alatti gyermekek szakértői vizsgálata és állapotfelmérése is folytatódott, mely a jogszabályi 

változásoknak megfelelően szakértői vizsgálatokkal egészült ki. 

Intézményünk jelen tanév során is egy pszichológussal volt kénytelen megoldani a szakfeladatokat. 

Így a nevelési tanácsadás terén pszichológusunk a szakértői vizsgálatok magas száma miatt 

maximális túlóra vállalása mellett is kevés óraszámban (heti 7 órában) tudta fogadni a klienseket. 

Az óvodai prevenciós célú és mozgásterápiás foglalkozásokat megnehezítette, hogy a gyermekek a 

korábbi évekhez viszonyítva sokkal többet hiányoztak. Ritka volt azon alkalmak száma, amikor egy-

egy csoportban minden a foglalkozásra járó gyermek jelen volt. Azonban pozitívumként értékelhető, 

hogy sikerült jelenléti formában végig vinni a tanévet. EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú 

projekt által kidolgozott szakmai anyagot használtuk a terápia során: Percepció- és életkor-specifikus 

terápiás lehetőségek a diszlexia-prevenciós tevékenységekben szerzők: Illés Györgyi Terézia, 

Molnárné Koncz Éva, Móricz Julianna 

A korábbi tanévekben zajlott online ellátás során létrejött online kommunikációs csatornák (pl. 

Messenger csoport) a 2021/22. tanév során is hasznosnak bizonyultak, hiszen tudtuk folytatni az 

ötletelést és anyaggyűjtést a jelenléti formában zajló foglalkozásokra vonatkozóan is. 

 

4. A logopédiai ellátás 

a. Ellátási létszám        306 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:     4 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” elnevezésű, 

EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt által kidolgozott szakmai anyag alapján 

szerveztük az ellátást. Címe: A LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS TERÜLETÉRE KIFEJLESZTETT 

INTÉZMÉNYI PROTOKOLL szerzők: Csepetiné Gyűszű Hajnalka, Kiss Krisztina, Magyarné 

Várbíró Zita, Tóthné Négyesi Ágnes 

Tanév elején a logopédiai szűrések 3 és 5 éves korban, a logopédiai vizsgálatok, vizsgálati 

vélemények megírása, kiosztása megtörtént. Egy hetes EFOP pályázat keretein belül megtartott 

táboron vett részt minden logopédus, mely egy intenzív, komplex megsegítést nyújtott a résztvevő 

gyermekeknek. Elkezdődtek a terápiák. A gyermekeknél kevesebb artikulációs problémát 

tapasztaltunk, mint az előző években, viszont több volt a nyelvi területeken tapasztalt elmaradás. 

Azok a gyermekek, akik esetében a Szól-e szűrésen az elmaradások az artikulációt nem érintették, 

diszlexia prevenciós csoportokba kerültek. Megnőtt azon SNI gyermekek száma, akiknek a 

logopédiai ellátását alapellátásban kell megvalósítani. Ezek a gyermekek sok esetben nem 
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fejleszthetők csoportban. Iskolás korosztályt csak két helyen, Sárkeresztúron és Sárszentágotán 

láttunk el. Ambuláns ellátás keretében megkezdődött a nyelvlökéses nyelés terápia az intézményben. 

Az előző évekhez képest a gyermekek hiányzása a terápiáról kiemelkedően sok volt.   

 

5. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám        0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 

 6. A konduktív pedagógiai ellátás 

a. Ellátási létszám        6 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    2 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Saját lehetőségeink figyelembevételével maximálisan igyekeztünk alkalmazkodni a partner 

intézmények lehetőségeihez és igényeihez (helyszín, termek, adottságok, órarend). Nehézséget 

okozott az ellátás során az, hogy különböző intézményekben valósultak meg a foglalkozások, az 

utazás sok időt vett igénybe. Pozitívumként említendő, hogy felmenőrendszerben tudjuk a korai 

fejlesztésből kikerülő gyermekek további ellátását és nyomon követését biztosítani a konduktív 

ellátás során. Ezáltal a gyermekek életútja a korai évektől kezdődően követhető, mivel ugyanaz a 

szakember biztosítja a fejlesztést. 

 

7. A gyógytestnevelés 

a. Ellátási létszám        457 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    1 főállású, 5 óraadó 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” elnevezésű, 

EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt által kidolgozott szakmai anyag alapján 

szerveztük az ellátást. Címe: A GYÓGYTESTNEVELÉS TERÜLETÉRE KIFEJLESZTETT 

INTÉZMÉNYI PROTOKOLL szerzők: Kaliczáné Szalai Katalin, Szabó Gyöngyvér, Csatáriné 

Somogyvári Erzsébet, Pitka Veronika 

A kiszűrt, csoportokba beosztott tanulók ellátása 15 intézményben történt meg. 10 ellátatlan 

intézményünk van. A törvényben előírt heti három gyógytestnevelés óra helyett heti 1 órát tudunk 

biztosítani. A súlyosabb elváltozásokkal diagnosztizált tanulókat kiscsoportba soroltuk, az ő 

ellátásuk az ügyviteli telephelyen valósul meg. Hatékonyabban, differenciálva folyik a fejlesztésük. 

Az eredményes munkát segíti a jól felszerelt tornaszoba, sok intézményben nem lenne megoldható a 

tornaszertárak hiányos felszereltsége miatt.  

Munkánkat nehezíti a gyógytestnevelő hiány, az iskolai órarendhez való igazodás, a tornatermek 

hiánya, illetve túlterheltsége. Igyekszünk minél több gyermekhez eljutni, viszont ez azzal jár, hogy 

a főállású gyógytestnevelő 7 intézményt lát el a járásban.  

EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt által kidolgozott tanmenetek alapján dolgoztak 

a gyógytestnevelőink: 

Gyógytestnevelés tanmenet Óvoda Tóthné Bíró Erika 
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Molnár-Pitka Veronika 

Gyógytestnevelés tanmenet Általános Iskola 1-4. osztály Kovácsné Majkovics Edit 

Molnár-Pitka Veronika 

Gyógytestnevelés tanmenet Általános Iskola 5-8. osztály Csernus-Lukács Edina 

Molnár-Pitka Veronika 

Gyógytestnevelés tanmenet Általános Iskola 9-12. osztály Molnár-Pitka Veronika 

 

8. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

a. Ellátási létszám        0 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    0 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

 

 9. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

a. Ellátási létszám        17fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    1 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” elnevezésű, 

EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt által kidolgozott szakmai anyag alapján 

szerveztük az ellátást. Címe: A KIEMELTEN TEHETSÉGES GYERMEKEK, TANULÓK 

TEHETSÉGGONDOZÁSÁNAK TERÜLETÉRE KIFEJLESZTETT INTÉZMÉNYI 

PROTOKOLL szerzők: Dr. Nochtáné Bakonyi Erika, Zólomy Miklósné, Sántha Andrea, Csipes Edit 

Az intézmények tájékoztatása, a szülői és pedagógus konzultációk megtörténtek. A hat 

tehetségazonosító vizsgálat rendben lezajlott, négy még folyamatban van. A tehetségazonosító 

vizsgálatok teamben valósulnak meg. Egy gyógypedagógus és egy pszichológus mellett - szükség 

esetén - szomatopedagógus, valamint logopédus is csatlakozik a teamhez. A szülők és a pedagógusok 

visszajelzései minden alakalommal pozitívak. Tapasztalataink szerint az óvodák befogadók a 

tehetségkoordinálással szemben, viszont az iskolák többsége is nyitottabb a jelen tanévben. 

A „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” elnevezésű, 

EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt által kidolgozott szakmai anyag alapján 

szerveztük a tehetségek felkutatását: A TEHETSÉGEK FELKUTATÁSÁRA, FEJLESZTÉSÉRE, 

PRODUKTUMAIK HASZNOSULÁSÁRA IRÁNYULÓ, PARTNERSÉGEN ALAPULÓ 

ELJÁRÁSREND ÓVODAI, ÁLTALÁNOS ISKOLAI, KÖZÉPISKOLAI, FELSŐOKTATÁSI ÉS 

MŰVÉSZETI ISKOLAI TERÜLETRE szerzők: Dr. Benkő Anita, Horváth András, Horváth Sándor 

Zsoltné, Huszárné Karnis Eszter, Lakos Angéla 

10. Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 

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

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

3.  LO 25 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:  25 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 180 fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:  180 fő 
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7. IOP  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 2022. 07.01. és 2022. 08. 26. 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? 

Az előzetes igényfelmérés alapján a nyári ellátás megszervezésre került. A szakértői tevékenységre 

beütemezett hatósági vizsgálatok esetén gyakori volt a meg nem jelenés, ami újabb hatósági eljárás 

kezdeményezését vonja maga után. 

Szakfeladat Ellátotti létszám Ellátást biztosító pedagógus 

Szakértői tevékenység 24 fő 8 fő 

Korai fejlesztés 5 fő 3 fő 

Konduktív nevelés 2 fő 1 fő 

Nevelési tanácsadás 32 2 fő 

Logopédiai ellátás 11 fő 3 fő 

 

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

néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 
1. Németh Anikó gyógypedagógus 

2. Némethné Vida Fanni gyógypedagógus 

3. Takácsné Koncz Zsuzsanna gyógypedagógus 

Az önértékelés mindhárom kolléga esetén a terveknek megfelelően zajlott. A felmerült 

hiányosságok megbeszélésre kerültek. 

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

tapasztalatokat néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név munkakör 
1. Takácsné Koncz Zsuzsanna intézményi 

tanfelügyelet 

tagintézmény-vezető 

Az ellenőrzés az 5. kitűzött időpontban valósult meg, zökkenőmentesen. 

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

néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név eljárás eredmény 

1. Fekti Ildikó mester sikeres 

Fekti Ildikó 2022. 03. 04. napján minősült mesterpedagógus fokozatba. Témája a gyermekút 

követése a korai életkortól kisiskoláskorig a mozgásterápiák tükrében, melynek segítségével a 

jövőben vélhetően egyre több gyermeket, tanulót tudunk bevonni az ellátásba. 

A bizottság nagy elismeréssel nyilatkozott a mesterprogramról. Az értékelése 100% 
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15. Vezetői szempontból elemezze az intézménye humánerrőforrásait! (kapacitás, 

szükségletek, leterheltség, képzettségi szint, szakfeladatok közötti átjárhatóság stb.) 

A tagintézmény humánerőforrása nem minden tekintetben kielégítő. Továbbra is logopédia, 

gyógytestnevelés, pszichológiai terápia, iskola-óvoda pszichológia, tehetséggondozás 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. Erősségünk a szakértői bizottsági 

tevékenység és a korai fejlesztés területe. A szakfeladatok közötti átjárhatóság biztosított, a kollégák 

többsége osztott munkakörben dolgozik.  

 

16. Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület 

megvalósulásának értékelése (gondoljon a munkaterv kiemelt feladataira) 

A szakmai protokollok, valamint a tanügyigazgatási folyamatok felülvizsgálata, egységesítése 

megtörtént, folyamatos aktualizálásuk szükséges. A hatékony információáramlás és kommunikáció 

a tagintézményen belül javult. A fluktuáció csökkentésére a bérrendezés lenne a megoldás. 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. 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. A szakértői bizottsági tevékenység szakmai fejlesztése folyamatos, a 

járási-megyei szint optimális együttműködése érdekében értekezletek, konzultációk, megbeszélések 

folytak. 

 

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 megfogalmazott feladatokat többnyire sikeresen teljesítettük. Szükséges 

volt némi átcsoportosítás. A járványhelyzet miatt elmaradt a tagintézményi kirándulás, melyen ősszel 

a Pápai Szakszolgálat látogatását terveztük. Helyette tavasszal a pedagógus nap alkalmával kirándult 

intézményünk. Nagy sikere volt a játszóházaknak, melyeket a korai fejlesztésben résztvevő 

családoknak szerveztünk. Prevenciós programunk az előző tanévben jól működött, a pedagógusok 

és a szülők is jelezték, hogy igényelnék a folytatását. Több óvodában is elindítottuk, megsegítve a 

logopédiai terápiát. A programot az EFOP 3.1.6 pályázat keretein belül készítettük el. A korai 

fejlesztés terén a neuro-hidroterápiát újra tudtuk indítani.  

TSMT terápiás csoportot szerveztünk intézményünkben, valamint azokban az óvodákban, ahol a 

feltételek adottak, és igény merült fel.  

Sikeresek voltak az EFOP 3.1.6. által szervezett pélyaorientációs előadások a helyi gimnáziumban.  

Öt középiskolás diák segítette munkánkat közösségi szolgálat keretében. 

 

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. Nehézséget jelentett az adminisztráción 

történt személycsere.  
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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.  

 

V. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 

 
⎯ 2021.09.20.-24. Őszi tábor 

⎯ 2021.10. 06.; 19. játszóház és Ringató jellegű foglalkozás a legkisebbeknek 

⎯ 2021.10.29. Megrendeztük a hatodik sárbogárdi konferencián, melynek a címe: Segítő 

eszközeink 

⎯ 2021. november: WISC-IV, WPPSI, WAIS képzések: Meizlné Szilvási Erika, Németh Anikó 

⎯ 2021. november 10. Schroth terápiás képzés Székesfehérvár.  

⎯ 2021. november 9-én Képes vagyok – megoldásközpontú gyermeknevelés a gyakorlatban 

elnevezésű műhelymunka zajlott Enyingen. 

⎯ 2021.11. Bayley-III képzés (3 fő) 

⎯ nov. 8-12-ig Szakszolgálati hét EFOP 3.1.6. – színes programokat szerveztünk. 

⎯ November 12-én részt vettünk a „szénből gyémánt” pedagógiai szakszolgálatok hete online 

zárókonferenciáján, ahol Molnárné Koncz Éva előadást tartott az iskolába készülő gyermekek 

komplex preventív terápiájáról, mely egy jó gyakorlat leírása, ami az intézményünkben 

működik.   

⎯ dec 6. Fogyatékkal élők világnapja alkalmából megemlékezést szerveztünk. 

⎯ Dec 16. Karácsonyi korais játszóház 

⎯ Szenzomotoros Tréningekkel" 1 fő 

⎯ 2022 februárjában és márciusában többen elvégeztük a Pályaorientációs és életpálya-

tanácsadó továbbképzést, melyen megismerhettük az átalakult szakképzési rendszert és az 

azzal kapcsolatos szemléletbeli és jogszabályi változásokat. 

⎯ 2022. április 27. napján a Jellemző viselkedéses nehézségek az intézményben: a mai kor 

gyermekei, diákjai egy gyermekpszichológus szemével címmel hallgathattuk meg Deliági Éva 

előadását. 

⎯ Részt vettünk március 25-én az EFOP 3.1.6. projektzáró konferenciáján Székesfehérváron.  

⎯ 2022.04.07. Intézménylátogatás a Pető Intézetbe (2 fő) 

⎯ 2022.04.11. Húsvéti játszóház és Ringató jellegű foglalkozás a legkisebbeknek 

⎯ 2022.04.12. Állatasszisztált terápia bemutató, Sárbogárd (egész tantestület) 

⎯ 2022. 04. 20. napján munkaközösségi szakmai napra mentünk, melyen meglátogattuk a Móri 

Tagintézményt és átbeszéltük a mérés, értékelés feladatot. 

⎯ Kondor-Turi Brigitta júniusban a szakértői bizottsági munkaközösség által szervezett szakmai 

napon előadást tartott Longitudinális Komplex vizsgálat- LongiKid© bemutatása címmel.  

⎯ TSMT képzés- "Organikusan sérült gyermekek egyéni terápiája Tervezett  

⎯ 2022.05.04. Mozgás napja (mozgásfejlesztő foglalkozások Tagintézményben, Sárkeresztúron, 

Igaron - 2 fő gyógytestnevelő kolléganő) 

⎯ Május 17. Látogatás a” Zöld Kakas” líceumban, melyen a tagintézmény-vezetője vett részt. 

⎯ 2022.05.18. Korai munkaközösség szakmai napja. 

⎯ Május 18.-án jelenléti részvétellel valósult meg a korai munkaközösség szakmai napja a 

Dunaújvárosi Tagintézményben, amelyen 2 fő vett részt intézményünkből. 

⎯ 2022.06.20-24. Iskolaelőkészítő nyári tábor került megszervezésre  

⎯ A „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” 

elnevezésű, EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt által kidolgozott szakmai 

anyag alapján szerveztük a tábort: A „FORGÓSZÍNPAD” MÓDSZER A KORAI 

FEJLESZTÉSBEN, ALKALMAZÁSA A NYÁRI TÁBORBAN szerzők: Fekti Ildikó, 

Móricz Julianna, Sepsi-Fejes Tünde 
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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.: 2022.08.09.  

 

Takácsné Koncz Zsuzsanna 

aláírás  
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2021/2022 

 
I. BEVEZETŐ ADATOK 

1. Tagintézmény neve: Székesfehérvári Tagintézmény 

2. A beszámoló készítője: Pápai Katalin Andrea 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 

1. Intézményi névsor (a 2022. augusztus 14-i állománynak megfelelően.) 

ssz. név munkakör munkaközösség tanév közben 

érkezett/távozott érk./táv. időpontja 

1.  Bellér Emese gyógypedagógus  Járási SZB     

2.  Dragoj Gabriella pszichológus IOP      

3.  Gilyén Annamária pszichológus Járási SZB; tehetség      

4.  

Gosztomné Magvas 

Beáta gyógypedagógus  Nevelési tanácsadás                                             

5.  Gülec Györgyi gyógypedagógus  Járási SZB, tehetség     

6.  

Csulikné Hegedüs 

Ágnes pszichológus Járási SZB     

7.  Halász Hanga pszichológus Nevelési tanácsadás távozott 2022.04.30. 

8.  

Horváthné Blizman 

Klára 

gyógypedagógus- 

tagintézmény-

igazgatóhelyettes Járási SZB; tehetség     

9.  

Keserü –Zsohár 

Ágnes gyógypedagógus  Járási SZB 
    

10.  

Dr. Nochtáné Bakonyi 

Erika gyógypedagógus  Tehetség, járási SZB     

11.  Romvári Eszter pszichológus IOP   

12.  Sántha Andrea gyógypedagógus  Járási SZB; tehetség   

13.  Szakács Nóra  pszichológus Tehetség; járási SZB   

14.  Dr. Szolnoki Krisztina pszichológus Nevelési tanácsadás                                          

15.  Tóth-Kása Lívia  pszichológus Járási SZB   

16.  

Tőkés-Dunai Lilla 

Dorottya (GYES) pszichológus Járási SZB   

17.  Csipes Edit gyógypedagógus 

Tehetség; nevelési 

tanácsadás    

18.  

Marxerné Balázs 

Fruzsina GYED konduktor Nevelési tanácsadás    

19.  Lévai Judit  konduktor Korai fejlesztés   

20.  Rácz-Ketskés Nóra gyógypedagógus Nevelési tanácsadás    

21.  Rácz Klára gyógypedagógus Korai fejlesztés   

22.  Müller Martin gyógytestnevelő Gyógytestnevelés távozott 2021.08.31. 

23.  Nagyné Burka Brigitta 

konduktor, 

tagintézmény-

igazgatóhelyettes Korai fejlesztés   

24.  Páprádi Anna Bíborka gyógypedagógus Korai fejlesztés   

25.  

Pátserné Kneifel Anna 

GYED konduktor 

Korai fejlesztés 
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26.  Popovcsics Krisztián gyógytestnevelő 

Gyógytestnevelés  

érkezett/távozott 

2021.09.15./ 

2021.12.31. 

27.  

Rajcsányiné Nagy 

Renáta konduktor 

Korai fejlesztés 

  

28.  Erdős Zsófia gyógytestnevelő 

tanár 

Gyógytestnevelés távozott 2021.10.18. 

29.  Vörös Fanni gyógypedagógus Korai fejlesztés érkezett 2022.08.01. 

30.  Sebestyén Gabriella  konduktor Korai fejlesztés távozott 2022.05.31. 

31.  Csernus-Lukács Edina 

gyógytestnevelő 

tanár  Gyógytestnevelés    

32.  Gálác Nikolett gyógypedagógus Korai fejlesztés távozott 2022.06.24. 

33.  

György-Halmi Bettina 

GYED gyógypedagógus 

Korai fejlesztés 

  

34.  Anka Ágnes  CSED pszichológus Korai fejlesztés   

35.  Nádasi Renáta konduktor Nevelési tanácsadás    

36.  

Sebestyén Zsófia 

Virág konduktor Korai fejlesztés   

37.  Virág Anna Noémi 

GYED 

pszichológus Korai fejlesztés   

38.  

Szűcsné Kovács 

Angelika (félállású) 

gyógytestnevelő 

tanár  Gyógytestnevelés    

39.  

Baloghné Szakonyi 

Csilla 

gyógytestnevelő 

tanár óraadó   

40.  Horváth Annamária 

gyógytestnevelő 

tanár óraadó   

41.  

Kádár Miklós 

Györgyné 

gyógytestnevelő 

tanár óraadó   

42.  Tiringer László 

gyógytestnevelő 

tanár  óraadó   

43.  Surányi Károlyné 

gyógytestnevelő 

tanár  óraadó   

44.  Balogh Veronika logopédus Logopédiai  érkezett 2022.02.01. 

45.  Beck Eszter logopédus Logopédiai    

46.  Vas Fanni logopédus Logopédiai távozott 2021.12.31. 

47.  Czöndör Laura logopédus Logopédiai   

48.  Cseh Henriette logopédus Logopédiai   

49.  

Csepetiné Gyűszű 

Hajnalka logopédus 

Logopédiai 

  

50.  

Dr. Csorbáné 

Szigetvári Melinda logopédus 

Logopédiai 

  

51.  

Domonkosné Pinke 

Ágnes (GYES) logopédus 

Logopédiai 

távozott 2022.02.06. 

52.  

Fehér Beatrix 

(GYED) logopédus 

Logopédiai 

  

53.  Friesenhahn Mihály logopédus Logopédiai   

54.  Horváth Klára Mária logopédus Logopédiai   

55.  Juhász Rita logopédus Logopédiai   

56.  Rozsos-Urbán Eszter logopédus Logopédiai   

57.  

Huszákné Kiss 

Rebeka GYED logopédus 

Logopédiai 

  

58.  Kovács Krisztina logopédus Logopédiai   

59.  

Kovácsné Grobarcsik 

Zsuzsa GYED logopédus 

Logopédiai 
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60.  

Hegyiné Leposa 

Nikolett logopédus 

Logopédiai 

  

61.  Nagy Marietta logopédus Logopédiai távozott 2021.08.31. 

62.  Novák Tünde logopédus Logopédiai   

63.  Pápai Katalin Andrea 

logopédus- 

tagintézmény-

igazgató  

Logopédiai, járási 

SZB; Nevelési 

tanácsadás    

64.  Seres Edit Szilvia logopédus Logopédiai távozott 2021.08.31. 

65.  Seresné Horváth Edit logopédus Logopédiai távozott 2021.08.31. 

66.  

Szalay-Török Rita 

(félállás) logopédus 

Logopédiai 

távozott 2022.07.31. 

67.  Szamosi Szilvia logopédus Logopédiai távozott 2022.03.20. 

68.  

Szendrőné Rujsz 

Beáta (félállás) logopédus 

Logopédiai 

  

69.  Téglás Kata logopédus Logopédiai   

70.  

Tóthné Négyesi 

Ágnes logopédus 

Logopédiai 

  

71.  

Királyné Révész 

Ágnes logopédus  óraadó   

72.  Poczik Jánosné logopédus  óraadó   

73.  Sziksz Zsuzsanna logopédus  óraadó   

74.  

Vécseiné Baranyai 

Magdolna logopédus  óraadó   

75.  

Udvari-Bauernhuber 

Edina (GYED) ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk   

76.  Gácsi Edit ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk távozott 2021.09.30. 

77.  Jász-Lepsényi Ágnes ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk   

78.  Klier Edina ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk   

79.  Merse Andrea ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk   

80.  Farkas Levente ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk érkezett/távozott 2021.11.22./2022.06.30. 

81.  Szoldi Lilla ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk érkezett 2022.01.17. 

82.  Lakos Anna ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk   

83.  Csurgó Tímea 

technikai 

dolgozó 

 

  

84.  Dobos Dániel András rendszergazda    

85.  Kissné Várnai 

Hajnalka 

technikai 

dolgozó 

adminisztrátori mk távozott 2022.03.15. 

86.  Fáncsi Szilvia ügyviteli dolgozó adminisztrátori mk érkezett/távozott 2021.10.01./2022.11.19. 

87.  

Szkokné Tóth 

Viktória 

technikai 

dolgozó 

 

távozott/ érkezett 2021.08.27./2022.03.17. 

88.  Herczeg Györgyné 

technikai 

dolgozó 

 

  

89.  Sebe László 

technikai 

dolgozó 

 

  

90.  Varga Valéria 

technikai 

dolgozó 

adminisztrátori mk 

tartósan távollévő  

 

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

figyelembe venni az a- f. pontokban) 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:    56 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:    2 fő  
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c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:    7 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:    0 fő  

e. Tartósan távol:         11 fő  

f. Óraadók:          9 fő  

g. Tanév közben érkezett:       6 fő  

h. Tanév közben távozott:       17 fő  

 

3. Nem pedagógus munkakörben dolgozók 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:     7 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:         2 fő  

 

4. Pedagógus szakvizsga 

a. Szakvizsgázott pedagógusok száma:     43 fő  

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:     3 fő  

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:      19 fő  

d. Beszámolási időszakban alapképzésben oklevelet szerzett:   0 fő  

e. Beszámolási időszakban mesterképzésben oklevelet szerzett:  1 fő  

f. Beszámolási időszakban szakvizsgát szerzett:    1 fő  

g. Beszámolási időszakban szakirányú továbbképzésben  

újabb oklevelet szerzett        0 fő  

 

III. INFRASTRUKTÚRA 

1. Ügyviteli telephely címe: 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 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 továbbra sincsen 

akadálymentesítve, továbbá nincsen lift. A nagyméretű folyosók burkolata - melyek váróként is 

funkcionálnak - a 2. emeleten helyenként mozgott, balesetveszélyesen hiányos volt, ezért az Óbudai 

Egyetemmel kooperálva javításra került a tanév során. A 3. emeleti tetőtér szigetelése nem szolgálja 

pozitívan a helyiségek évszakhoz igazodó klimatikus állapotát, télen hidegek, nyáron forrók a 

helyiségek. A mellékhelységekben folyamatos dugulás nehezíti a napi életet, amelyet többször kellett 

az egyetemmel együtt elháríttatnunk. 
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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 előfordul a hálózati megszakadás, amely az IP alapú 

telefonhasználatot is megnehezíti.  2 db nagyteljesítményű, bérelt fénymásoló szkenner- és nyomtató 

korszerű működést biztosít az irodai és szakalkalmazotti munkához. A szerver a könnyebb 

elérhetőséget biztosítja egy közös felületen. A számítógép állomány mennyisége jó, az idei tanévben 

6 db új notebook-ot kaptak a szakalkalmazottak az EFOP RRF 1.2.1- 2021-2021-0001 projektből. 

c. Funkcionális eszközjegyzéknek való megfelelés  

Az intézmény a funkcionális eszközjegyzékben minimális eszköznormának megfelel. Megérkezett 

az EFOP 3.1.6-os pályázat összes fejlesztőeszköze, illetve a KIFIGYEL Egyesület egy Mozgáskotta 

fejlesztőeszközzel támogatta a Tagintézményünket. 

 

2. Tagintézményi telephely címe: 8000 Székesfehérvár Palotai út 52. 

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

Az ingatlan állapota a tanév során nem változott, felújítási munkálatok nem történtek. Az alagsori 

falak vizesedése, ezáltal a penészesedés továbbra is fennálló probléma. Páramentesítést tablettákkal 

oldjuk meg. Omladozik a külső homlokzat és az ereszcsatorna is több helyen ereszt. A babakocsik 

tárolása továbbra sem megoldott, a váróterem méretének korlátozottsága miatt. 

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:          1db  

            

b. Tárgyi felszereltség, funkcionális eszközjegyzéknek való megfeleltetés  
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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 kollégák az idei tanévben az 

EFOP 3.1.6 pályázat keretében gyarapodtak fejlesztő eszközökkel minden szakfeladat tekintetében, 

valamint RF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú pályázat keretében laptopot is kapott a 

telephelyen 2 kolléganő. 

SZAKMAI MUNKA 

1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

a. Ellátási létszám:         34 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   13 fő 

c. Járási szakértői bizottság által kiadott, korai fejlesztésre jogosító szakértői 

vélemények száma:        4 fő 

d. A 2021/2022-es 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 fogalmazódik meg. 

Mind a 13 kolléga megosztva a 3 év alatti nevelési tanácsadás szakfeladaton is dolgozik, ebből 5 

konduktor (egy vezető 3 órában), 4 gyógypedagógus, 2 logopédus (8 órában), 2 pszichológus (21 

órában).   10 fő a korai fejlesztés munkaközösség tagja. Terápiáink közül a neuro-hydroterápia a 

telephelyen és a Csitáry G. Emil Uszodában heti 2 órában egyaránt zajlott. A komplex konduktív 

pedagógiai és gyógypedagógia szemlélet mellett az etetésterápia és a szinergetikus reflexterápia is 

része az ellátásunknak. Egyéni és csoportos formában dolgoztunk az idén is, a jogszabályoknak 

megfelelően személyes kontaktban. Továbbra is magas volt az autista diagnózissal rendelkező 

gyermek ellátotti létszáma, így több autista csoportot is alakítottunk. Gyógypedagógia tanácsadás, 

korai fejlesztés és gondozás szakfeladaton az állapotmegismerésbe tavasztól beépítettük a SEED 

fejlődési skálát, melyet az EFOP 3.1.6 képzései során sajátították el a Kollégák. Elkészült egy 

próbaverziója a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás valamint nevelési 

tanácsadás szakfeladatokra kidolgozott szülői valamint partnerintézményi elégedettségi kérdőívnek, 

melyet a munkaközösségnek is bemutatunk. Kipróbálását a következő tanév elejére tervezzük. 

Tanév közben 1 pszichológus CSED miatt, 1 konduktor, 1 gyógypedagógus költözés miatt távozott 

a a ellátásából.  10 fő a korai fejlesztés munkaközösség tagja. Terápiáink közül a neuro-hydroterápia 

a telephelyen és a Csitáry G. Emil Uszodában, heti 2 órában egyaránt zajlott. A komplex konduktív 

pedagógiai és gyógypedagógia szemlélet mellett az etetésterápia és a szinergetikus reflexterápia is 

része az ellátásunknak. Egyéni és csoportos formában dolgoztunk az idén is, a jogszabályoknak 

megfelelően személyes kontaktban. Továbbra is magas volt az autista diagnózissal rendelkező 

gyermek ellátotti létszáma, így több autista csoportot is alakítottunk. Gyógypedagógia tanácsadás, 

korai fejlesztés és gondozás szakfeladaton az állapotmegismerésbe tavasztól beépítettük a SEED 

fejlődési skálát, melyet az EFOP 3.1.6 képzései során sajátították el a Kollégák. Elkészült egy 

próbaverziója a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás valamint nevelési 

tanácsadás szakfeladatokra kidolgozott szülői valamint partnerintézményi elégedettségi kérdőívnek, 

melyet a munkaközösségnek is bemutatunk. Kipróbálását a következő tanév elejére tervezzük. 

Fontos szakmai szempontnak tartjuk, hogy várólista ezen a szakfeladaton nem volt a tanév során. 

 

2. A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám:         1207 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   16 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 



92 
 

Összesen a területen működő 118 többségi köznevelési intézmény gyermekei/tanulói szakértői 

bizottsági szakfeladat ellátását biztosítottuk. Ezen túl a megyén kívüli intézményekbe járó, de 

székesfehérvári lakosok, vagy székesfehérvári intézménybe járó nem helyi lakosok ellátását is 

elvégeztük. A 18 hó alatti kisgyermekek korai ellátása a Járási Szakértői Bizottságunk által, 

szakorvosi vélemény alapján kiállított szakértői véleményre alapozva történt a Palotai úti telephelyen 

(4 fő). A szakértői bizottsági vizsgálat, illetve az Oktatási Hivatal által felkért szakértőként való 

közreműködés során 1203 fő vizsgálatát végeztük el, ez növekedés az előző év(1024 fő) 

vizsgálatához képest.  Ebből aktuális állapotot feltáró első vizsgálat 532 fő volt. Ebből 342 

gyermeknél BTMN volt megállapítható, SNI gyanúval 124 főt továbbítottunk Megyei Szakértői 

Bizottsági vizsgálatra. Felülvizsgálat összesen 529 fő esetben volt, ebből BTMN körébe tartozó 

továbbra is 296 fő, nem BTMN körébe tartozó 101 fő, SNI gyanúval 132 főt továbbítottunk Megyei 

Szakértői Bizottsági vizsgálatra. A járási szakértői bizottsági munka keretében az összes vizsgálati 

létszámból a tankötelezettségre 2021/22-es tanévben összesen 167 gyermeknél tettünk javaslatot. A 

167 főből 134 marad óvodában, 33 pedig iskolába megy. 

Az Oktatási Hivatal által elrendelt szakértői kirendelésnél 142 gyermeknél volt megvalósult 

vizsgálat, ebből 132 fő tanköteles korúnak óvodában maradásra tettünk javaslatot, 3 fő tanköteles 

korúnak az iskola megkezdésére tettünk javaslatot, illetve 2 fő nem tanköteles korúnál további óvodai 

nevelésre tettünk javaslatot, 5 fő nem tanköteles korúnál pedig az iskola megkezdésére tettünk 

javaslatot.  

A tanév során a szakfeladat ellátásában a legnagyobb problémát továbbra is a magas esetszám, és a 

másodszorra behívottak ismételt vizsgálati időpontjának, illetve a tankerületi eljárások újabb 

időpontjai miatti vizsgálati tolódás is jelentette, a magasabb vizsgálati létszám elérése javarészt a 

szakértői bizottsági szakfeladaton dolgozó kollégák többletmunka vállalásának és annak köszönhető, 

hogy nem volt online ellátás. A szakmai feladatot ellátó kollégák közül 13 fő osztott munkakörben 

végezte a szakértői bizottsági feladatait.  2021. novemberében, a Pedagógiai Szakszolgálatok Hetén 

az EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt keretében „Iskolakészültségi vizsgálatok 

tapasztalatai- kontra állapotfelmérés” címmel a Székesfehérvári Járás társintézményei 

pedagógusainak, vezetőinek tartottunk előadást, majd közös eszmecserét. 

 

3. A nevelési tanácsadás 

a. Ellátási létszám:      276 (Pirosalma) + 424 (Palotai) = 700fő 

b. Ebből 3 éves kor alatti ellátottak száma     424 fő 

c. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   14 (Pir.) + 13(Pal.) = 27 

fő  

d. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A 3 éves kor alatt nevelési tanácsadás igénye nem csökkent az elmúlt évekhez képest. A szakos 

ellátottság jónak mondható, bár a fluktuáció ebben a tanévben ezt a szakfeladatot is elérte, 13 kolléga 

megosztva gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás szakfeladaton is dolgozik, 

ebből 5 konduktor (egy vezető 3 órában), 4 gyógypedagógus, 2 logopédus (8 órában), 2 pszichológus 

(21 órában). A legtöbb igény védőnői javaslatra történt, a bekerülési kor egyre alacsonyabb (már 6 

hetes kor). Ahogyan a korai fejlesztés szakfeladaton, itt is minden terápiában részt vehettek a 

gyermekek, egyéni és csoportos ellátási formában.  

A nevelési tanácsadás szakfeladatot osztott feladatellátásban 8 fő szakdolgozó pszichológus és 4 fő 

gyógypedagógus látta el, teljes munkaidőben 1 fő gyógypedagógus és 1 fő pszichológus. Összesen 

3-18 év közöttiek esetében 276 gyermeket láttunk el a Pirosalma úti telephelyen, a Palotai úti 

telephely fejlesztő foglalkozásain és korai tanácsadásban 424 főt. A jellemző panaszok a 3-18 év 

közötti eseteknél nevelési tanácsadás igénybevétele kapcsán főként pszichológiai eredetű. A 3 év 

felettiek esetében jelenleg 80 gyermek várakozik ellátásra. A panaszok egyre súlyosabbak, ezért a 
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pszichológiai terápiás ellátásban résztvevők egyéni terápiákat igényeltek, időhatékonyabb csoportos 

ellátás megszervezésére nem volt lehetőség.  

 

4. A logopédiai ellátás 

a. Ellátási létszám:         1062 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   19+1+4 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A tanév során a fluktuáció miatt, 2 fő óraadói munkájával, 1 fő teljes állású logopédus felvételével 

tudtunk kompenzálni az ellátási magas igényszámot, továbbá a nagyszámú kliensi kör kielégítését a 

belső erőforrások többletóra vállalásaival oldottuk meg. 16 aktív, teljes állású, 3 félállású és 4 fő 

óraadó, továbbá hat órában átdolgozó kollégával oldottuk meg a 1062 gyermek logopédiai ellátását, 

mely magasabb az előző tanévhez képest. Ezt a gyermekpopulációt 29 általános iskolából és 35 

óvodából láttuk el járásunkban. Székesfehérváron az általános iskolás populáció logopédiai 

alapellátását decentrumokban (5 db) oldottuk meg, 1 általános iskolában főállású gyógypedagógus-

logopédus óraadóként látta el a gyermekeket.  

Az egyéb feladatvállalások között centrális helyen volt a folyamatos EFOP pályázatban való 

részvétel. A 2021. novemberében megrendezésre kerülő "Szakszolgálati hét" keretében a kollégák 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló programokat 

tartottak: nyílt órák logopédiai szakfeladaton szülőknek, illetve a társintézmények dolgozóinak; 

szakmai műhelymunkát tartottunk „Ízelítő a nyelvlökéses terápiából” szakszolgálati 

szakembereknek, továbbá, „Otthoni fejlesztési lehetőségek a logopédiai kórképekben” - szülőknek 

szóló szülőklubokat szerveztünk, melyeken többségi pedagógusok is részt vettek. A szakmai 

továbbképzéseken túl egymástól való tanulással, társszakmákból hívott szakemberek előadásaival, 

konzultációs lehetőségekkel, workshopokkal gyarapítottuk tudásunkat. A 2021/22. 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 

c. A 2020/2021-es 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 2020/2021-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: nem történt 

konduktív pedagógiai ellátás 

 

7. A gyógytestnevelés 

a. Ellátási létszám        465 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   4+5 fő 
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c. A 2020/2021-as tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése:  

Gyógytestnevelés szakfeladaton 2 főállású és 2 félállású kolléga kezdte a munkát, de októberben egy 

félállású kolléga, majd az oltás okán decemberben egy főállású kolléga távozott. A nehéz helyzetet 

ezen a szakfeladaton februárig 4, majd 5 óraadó - saját intézményében ellátva az igényeket - segítette 

a tanév során. Minden iskolában más-más körülményekkel, létszámmal dolgoznak a kollégák. A 

gyermekek fejlesztését, az elváltozás mértékétől és az iskolák adottságait figyelembe véve minden 

szakember megfelelő csoportokat létrehozva 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. 

Az adminisztrációs tevékenységben a tanév során novembertől változásokat vezetett be a Fenntartó, 

így az INYR mellett a KRÉTÁ-ban is kellett a gyógytestnevelés órákat adminisztrálni a 

gyógytestnevelőinknek. A KRÉTA adminisztráció bevezetése nem volt könnyű feladat az 

intézményekben, de a második félévre minden kolléga minden intézményében kialakult a megfelelő 

metodika. A szakembereink minden hónapban generálták a haladási naplójukat a KRÉTA felületről, 

melyet egy beavatkozásként az INYR-ben is rögzítettek táblázatos formában, így mindkét felületen 

jól követhető az adminisztráció, de a teher enyhébb számukra. A csoportnaplót félévkor és év végén 

küldik meg a tagintézménynek a KRÉTA felületről letöltve. A várólistát tanév közben a fluktuáció 

növelte, februárban 1 óraadó kolléga felvételével sikerült kis mértékben csökkenteni.  

 

8. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

a. Ellátási létszám:         34 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:    1 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A 2021/22-es tanévben az iskola- óvodapszichológiai koordináció járási szinten heti 10 órában 

zajlott. A 2021-22-es tanévben 10 iskolapszichológus munkavégzését segítette az IOP koordinátor, 

akik összesen 19 általános- és középiskolában láttak el szakmai feladatokat. A team két tagja más 

járásokból (Martonvásár, Bicske) csatlakozott a tanév során. Havi rendszerességgel, illetve havi két 

alkalommal találkoztak a csoporttagok online és kontakt formában, összesen 42 órában. A 

megbeszélések főbb témái: konkrét esetek megbeszélése, szakmai kérdések megvitatása, 

továbbképzéseken résztvevő kollégák tapasztalatainak átadása. Mindemellett a terepen dolgozó 

kollégák egyéni konzultáció keretin belül is fordulhattak a koordinátorhoz szakmai segítségért, 

amely 63 alkalommal valósult meg ebben a tanévben.  

Fontos feladata volt a koordinátornak Horváth Zsóka iskolapszichológus mentorálása, aki 

pályakezdő szakemberként két székesfehérvári általános iskolában dolgozik. A pedagógusok 

számára elsősorban a fogyatékkal élő és/vagy magatartási problémákkal küzdő gyermekekkel való 

bánásmód okozott nehézséget, míg a szülőknél neveléssel kapcsolatos kérdések kerültek fókuszba.  

IOP team: 21 alkalom; pszichológus konzultáció: 63 alkalom; egyéni tanácsadás: 59 alkalom, 9 

klienssel kontakt órai foglalkozás. 

A tanév során a FMPSZ által szervezett három alkalmas szupervízió, az Országos 

Iskolapszichológiai Módszertani Bázis online rendezvényei, valamint az Iskola- óvodapszichológiai 

munkaközösség szakmai napja teremtettek lehetőséget szakmai eszmecserére. Ez utóbbin, aminek 

témája a helyreállító (resztoratív) technikák bemutatása volt, az IOP munkaközösség és team tagok 

igen nagy létszámban vettek részt. Továbbá jelentős eredmény, hogy az IOP csoportban a magas 

színvonalú szakmai munkán túl, a közösségi és humán értékek is fókuszba kerültek, kerülnek. 

 

9. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 
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a. Ellátási létszám:         75 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   1+4 =5 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

1 fő tehetségkoordinátor van intézményünkben, illetve 5 fő végez teamben tehetségazonosító 

vizsgálatokat, tanácsadást. Az idei tanévben 21 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 vették fel és tartottak, tartanak kapcsolatot 

személyes partnerkörükkel. Az együttműködési szerződések területi mennyisége is növekedett a 

tagintézményünkben. Szakmai konferenciával, illetve online tehetségfórum szervezésével támogatta 

és támogatják szakmailag és emberileg, módszertanilag partnereinket. Szakmai hospitálások 

biztosításával igyekeztünk egymást támogatni, melynek központja jelenleg a FMPSZ 

Székesfehérvári Tagintézménye volt. Szélesebb körű igény van a szakmai látogatásokra, mint azt az 

idei tanévben a székesfehérvári tagintézmény szakmai apparátusa kielégíteni képes lett volna. 

Preferáltuk és erősítettük kapcsolatunkat az ingyenes magasszintű tehetség ellátás közreadása és 

kapcsolat szorosabbá fűzése érdekében a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozó 

tevékenységével helyben. Ennek köszönhetően több olyan tehetségazonosító vizsgálaton részt vett 

gyermek is bekerülhetett a programba, akik számára szakszolgálati egységünk javasolta a 

jelentkezést. Minőségi előrelépést jelent az is, hogy az előző évben folyamatos és intenzív 

tehetséggondozó koordinátori ellátásban megjelent gyermekeknek már nem volt szüksége 

segítségünkre annak érdekében, hogy a közoktatás rendszerében aktívan és közösségi keretekben 

tudjanak részt venni. A szülők és az intézmények nyitottsága és konstruktivitása tetten érhető 

munkavégzésünk hatására. Jelenleg további tanulókkal kezdődött meg a közös és folyamatos munka 

a szülők és intézményi ellátás harmonizálása, az egyéni lehetőségek, szükségletek kiaknázása 

érdekében, mely a közösségben való előmenetelhez nélkülözhetetlen. Az országos tehetséggondozó 

platformmal ismét megkezdődött a közös munka, mely azonban csak időlegesen zajlott a szervezés 

és tartalmi nehézségek miatt az idei tanévben. Szakmai tekintetben a személyiségorientáltság kapott 

hangsúlyt a diagnosztikus vizsgálatokban, melyhez pszichológusaink pilot jelleggel állítottak össze 

olyan vizsgálati battériát, mely igyekszik kiszűrni a vizsgálaton átesett kliensek további egyéni 

érzékenységeit. Ezzel segítik a minél hatékonyabb tanácsadást a kliens, család és ellátó intézmény 

számára egyaránt. Az országos igényeket online szakmai műhelymunka vezetésével is igyekeztünk 

kiszolgálni. Az EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló 

„Lehetőségek bemutatása a tehetséggondozásban” online programot tartottunk a novemberi 

szakszolgálati héten. 

 

10. Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 

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

2. NT  fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:  80 fő 

3.  LO fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:  161 fő 

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

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

6. GYT fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:  279 fő 

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

8. TEH fő, ebből a beszámolási időszakban nem került ellátásba:  16 fő 
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11. A nyári időszak ellátásainak elemzése humánerrőforrás és szakfeladat szerint  

 

Történt-e igényfelmérés a nyári ellátásra vonatkozóan?   igen nem 

Megvalósult-e a nyári ellátás 2022. 07.01. és 2022. 08. 19. 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?  

Minden szakfeladaton (gyógytestnevelést, amely igazodik a tanév rendjéhez, illetve a szakértői 

bizottsági tevékenységet kivéve) nyári igényfelmérést végeztünk, majd a kollégák ennek 

megfelelően egyéni és kicsoportos fejlesztési formában a klienseket fogadták. Korai fejlesztés és 

nevelési tanácsadáson 188 fő ellátott volt ügyeleti ellátásban. Nyári ügyeletet logopédiai 

szakfeladaton 162 fő csak a köznevelési intézményben kért, 39 fő pedig a köznevelési intézményben 

és/vagy az ügyviteli telephelyen különböző időintervallumokban. Ez a létszám az előző évekhez 

képest csökkent.  A Pirosalma utcai telephelyen nevelési tanácsadás nyári ügyeleti ellátása 58 főnek 

valósult meg.  

 

12. A beszámolási időszakban önértékelésben vett részt  

ssz. név munkakör 

1.  Horváth Klára Mária logopédus 

2.  Halász Hanga pszichológus 

3.  Tóthné Négyesi Ágnes logopédus 

4.  Szilasi Enikő logopédus 

5.  Dr. Nochtáné Bakonyi Erika gyógypedagógus 

6.  Sántha Andrea gyógypedagógus 

7.  Páprádi Anna Bíborka gyógypedagógus 

8.  Gálác Nikoletta gyógypedagógus 

Az önértékelési folyamatok mindkét telephelyen rendben, magas színvonalon lezajlottak. 

 

13 A beszámolási időszakban tanfelügyeleti ellenőrzésben vett részt  

ssz. név munkakör 

- - - 

 

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

néhány mondatban fejtse ki!) 

ssz. név eljárás eredmény 

1. Páprádi Anna Bíborka Ped.I. sikeres 

2. Horváth Klára Mária Ped.I. sikeres 

3. Keserü-Zsohár Ágnes Ped.II. sikeres 

4. Rácz-Ketskés Nóra Ped.II. sikeres 

5. Csernus-Lukács Edina Ped.II. sikeres 

6. Kovács Krisztina Ped.II. sikeres 

7. Gilyén Annamária Ped.II. sikeres 

A minősítési folyamatok mindkét telephelyen online valósultak meg, rendben és igen magas 

színvonalon zajlottak le. 
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15. Vezetői szempontból elemezze az intézménye humán erőforrásait!  

Palotai úti telephely: 

A telephelyen gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, valamint nevelési 

tanácsadás szakfeladaton 7 fő teljes álláson, 2 fő félálláson végezte a feladatait, valamint 5 fő tartósan 

távollévő. Gyógytestnevelésben 2 teljesállású kolléga és 2 fél állású kolléga kezdte meg az ellátást, 

de 1 teljes és 1 félállású kolléga, 5 óraadó segítségével fejezte be a tanév végén. 

Év közben a növekvő leterheltség az ellátás folyamatos szervezését igényelte. A tanév során 

folyamatos álláshirdetésekkel próbáltuk a létszámban jelentkező hiátusokat pótolni, valamint a kieső 

kollégákat többletórák megtartásával helyettesíteni. A gyógytestnevelés szakfeladaton tanév közben 

egy félállású és egy teljes állású gyógytestnevelő távozott, óraadással kis részben tudtuk az így 

keletkezett várólistát csökkenteni. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés szakfeladaton 

GYED-ről félállásban tért vissza egy konduktor, aki május végén távozott végül, valamint júniusban 

egy gyógypedagógus kolléganő is elhagyta az intézményt. 

Szakvizsgák, végzettségek: A Palotai úton minden szakembernek megfelelő szakos végzettsége van. 

A kolléganők ebben a tanévben mesterképzéseken vettek részt, szereztek újabb diplomát. 

Gyakornokaink tervezik a szakvizsgás képzés megszerzését. Egy pszichológus megosztott 

szakfeladatokon dolgozik, heti 11 órában a korai fejlesztésben is részt vett. Két logopédus heti 8 

órában segítette a 3 év alatti gyermekek ellátását nevelési tanácsadás és gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés és gondozás szakfeladaton. 

Pirosalma utcai ügyviteli telephely: 

A tanév során több kolléga állandó, vagy átoltottságból eredő átmeneti távolléte csökkentette a 

létszámunkat. Logopédia szakfeladaton több kolléga különböző időintervallumban fluktuálódott, a 

nagyszámú ellátási igényt a belső erőforrások többletóra vállalásaival oldottuk meg. 16 aktív, teljes 

állású, 3 félállású és 4 fő óraadó, továbbá hat órában átdolgozó kollégával oldottuk meg az 1062 

gyermek logopédiai ellátását, mely magasabb az előző tanévhez képest. Ezt a gyermekpopulációt 29 

általános iskolából és 35 óvodából láttuk el járásunkban. Székesfehérváron az általános iskolás 

populáció logopédiai alapellátását decentrumokban (5 db) oldottuk meg, 1 általános iskolában 

főállású gyógypedagógus-logopédus óraadóként látta el a gyermekeket. 3 órában dadogócsoportos 

kutyás terápiát tart egy fő logopédus kolléga. Az egyéb feladatvállalások között centrális helyen volt 

a folyamatos EFOP pályázatban való részvétel. Legalább 5 fő logopédusra lenne még szükség a 

hatékony, esetenként emeltebb heti órás ellátás érdekében, illetve a differenciált problémákra 

szakosodott logopédus általi ellátása miatt. A szakmai továbbképzéseken túl egymástól való 

tanulással, társszakmákból hívott szakemberek előadásaival, konzultációs lehetőségekkel, 

workshopokkal gyarapítottuk tudásunkat. A 2021/22. tanévben több logopédus kolléga 

bekapcsolódott a korai fejlesztésbe, járási és megyei szakértésbe is. Minden logopédiai szakfeladaton 

dolgozó kollégának megfelelő szakos végzettsége van.  

A szakértői bizottsági vizsgálat, illetve az Oktatási Hivatal által felkért szakértőként való 

közreműködés során 1207 fő vizsgálatát végeztük el, ez növekedés az előző év 1024 fős 

vizsgálatához képest.  Kisebb létszámkieséssel bírtunk a meg nem valósult kontaktvizsgálatok 

következményeként. A megvalósult vizsgálati emelkedést pozitívan befolyásolta a szakértői 

bizottsági tevékenységben vállalt többletmunka, illetve a hatékonyabb munkaszervezés. A 

vizsgálatok sokszor komplexebb problémákat tárnak fel, ezért a kliensek indokolt esetben 

visszahívást igényelnek kiegészítő logopédiai és mozgásvizsgálatokra. A komplexebb, részletesebb 

vizsgálatokkal próbáljuk a FMPSZ Megyei Szakértői Bizottsági tevékenységét is segíteni a sajátos 

nevelési igény felmerülése esetén, természetesen a gyermekek érdekében. A jogszabályban előírt 

júniusi felülvizsgálati kérelmek nyári beküldése minden évben 300-400 fővel megnöveli adott 

nyáron a várólistánkat. 5-6 fő gyógypedagógus és pszichológus státusz bővüléssel tovább 

növelhetnénk a megvalósult ellátotti létszámot a szakértői bizottsági szakfeladaton is. 

A nevelési tanácsadás szakfeladaton csökkentettük a várólistát, viszonylag gyors az ellátásra való 

bekerülés. A folyamatosan érkező újabb esetek újratermelik a vizsgálatra várakozók számát, sajnos 
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a Covid utóhatása érződik a többnyire pszichológusi kompetenciát igénylő esetszámnövekedésnél. 

A tehetség szakfeladat az egyik leggyorsabban, legjobb ütemben fejlődő szakfeladatunk. Az iskola-

óvodapszichológiai koordináció részben online, részben kontakt zajlott, minden ellátott, érintett 

bekerült az IOP ellátásba.  

Egyre több kolléga minősül, szakvizsgát szerez, támogatott és önerővel bíró képzéseken vesz részt. 

Az EFOP-on kívül jellemzően a „Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú KFT” által szervezett 

ingyenes, kiváló képzések voltak népszerűek a kollégáink körében. Intézményünkben mindenféle 

szakos gyógypedagógus dolgozik, illetve pszichológus is a konduktorok mellett. 

Gyógytestnevelésből lenne még szükségünk új belépőkre, de óraadókkal részben sikerült 

kompenzálnunk.   

Az önértékelések és minősítések évek óta sikeresen és magas színvonalon zajlanak le. 

A kollégák képzettsége megfelelő, magas szakmai színvonalú munkát nyújtanak. Megosztott 

munkakörben egyre több kolléga végezte az ügyviteli telephely kettő-három szakfeladatait (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, ami a többes szakfeladatban dolgozók együttműködési készségét 

jelentősen fejlesztette. 

 

16. Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület 

megvalósulásának értékelése  

1. A szakmai protokollok felülvizsgálata  

 

A munkaközösségekben, az igazgatótanácsban a szakmai protokollok felülvizsgálata folyamatos. Az 

elfogadott szakterületi protokollok nagyban segítik a szakterületi ellátásokat. Keretrendszert 

biztosítanak kötelező és a helyi szokások figyelembevételének ötvözésével. Minden szakterületen 

könnyíti és pozitív irányba segíti a gyakorlati munkát, a jogharmonizációt, gyakorlati innovációkat 

évről évre beépítjük a protokollokba.  

 

2. Mérés, értékelés hatékony megvalósítása a munkahelyi klímamérésben 

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 figyelembevételére, 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 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 volt fluktuáció, de rugalmas 

átszervezéssel, illetve az újonnan felvett kollégák gyors, hatékony betanításával zökkenőmentes volt 

az intézményi működés adminisztrációs háttere. Az értekezletek, szakmai napok, átjárhatóság a 

szakfeladatok között, mind-mind segítik a szakalkalmazottak közötti tágabb körben megvalósuló 

csapatépítést, kommunikációt. Az információáramlás digitalizált módjainak bővülése, átállás a 

Teams-re, sokat javított az összdolgozói IKT kompetencián, a Kollégák nemcsak a kliensekkel való 

kapcsolatfelvételre, hanem a szakmai megbeszélésekre, esetmegbeszélésekre is kiválóan használták 

és kihasználták döntően ezt a platformot.  
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A tanév során megvalósult a szervezeti klíma esetében a második mérés egy munkacsoport 

szervezésében, melynek kiértékelés utáni eredményeit a következő tanévben ismerjük majd meg, ez 

a további fejlesztéseket, feladatokat adhatnak nekünk e területen is.  

 

3. Az információáramlás és a kommunikáció fejlesztése, fluktuáció csökkentése 

 

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 Önkormányzatokkal, POK-

kal folytatott folyamatos konzultációban valósult meg. A kliensigényeknek megfelelve eseti 

átcsoportosításokat végeztünk egyes kollégák szakfeladati ellátásai között. Az EFOP pályázat sok 

továbbképzési és eszközellátotti lehetőséget biztosított, amelyet a kollégák a beszámolóikban 

megemlítettek. A fluktuáció sajnos növekedett, az első hullám az átoltottsági szigorított szabályok 

bevezetésénél érkezett, majd sajnos a háború miatti infláció növekedésével a bérek stagnálása több 

kollégát munkahelyváltoztatásra ösztönzött.  

 

4. A munkatársak motivációjának növelése  

A 2018/19-ben elvégzett klímavizsgálat, amely a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálatban dolgozó 

szakemberek szakmai elkötelezettségét és munkájukkal való elégedettségüket befolyásoló 

munkahelyi légkör tudatosabb tervezése, ellenőrzése érdekében készült, nem a jelenlegi vezetői 

triász irányítása alatt történt. A jelenlegi vezetés innovatív célzattal próbálja hasznosítani a kapott 

eredményeket, a hagyományok, jól kialakított stratégiák tükrében, hasznosítva a COVID 19 alatt 

szerzett tapasztalatokat. A helyzetorientált vezetői attitűddel a folyamatos megújulásra, a dolgozói 

fluktuáció csökkentésére fókuszálunk. A tagintézményi klímamérés eredményeire épülő intézkedési 

tervet dolgoztunk ki júniusban, amelyet a 2021/22-es tanév szerves részeként elkezdtünk 

megvalósítani. Mindezt a tagintézményi és összintézményi munkaterv és EFOP pályázati projektek 

összehangolásával próbáltuk meg elérni a 2021/22-es tanévben. Az EFOP 3.1.6 pályázatunkban 

megjelenő tagintézményi belső pályázat erre számos lehetőséget biztosított. A 2022/23-as tanévben 

a szervezetfejlesztési tervünk következő pontjait igyekszünk majd bevezetni.  

 

5. Eredményesség, hatékonyság mutatóinak meghatározása szakterületenként 

Egy intézmény eredményeinek elemzése arról (is) ad információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, 

esetleg változtatásra van szükség a pedagógiai folyamatokban, a szervezet működésében. A 

pedagógiai szakszolgálat munkatervének egyik prioritása a szakszolgálati tevékenység 

eredményessége. A 2021/22-es tanévben két szakfeladaton kezdtük meg az eredményességünk 

vizsgálatát. A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, valamint 3 év alatti nevelési 

tanácsadás szakfeladatok esetében, a következő eredményeket érdemes elemezni: a kliensek 

állapotának objektív adatai (értékelési lap alapján), esetleges lemorzsolódási mutatók, sikeresen 

lezáródott nevelési tanácsadás adatai, és e mellett az elégedettség mérés eredményei. Az elégedettség 

mérés során e két szakfeladat esetében a szülők és az intézmény a már beazonosított külső partnerei 

(védőnők, bölcsődei gondozók, estlegesen háziorvosok, szakorvosok) bevonásával érdemes a 

kulcsfontosságú sikertényezőket azonosítani. A pedagógiai szakszolgálatok részére elkészített 

önértékelési kézikönyv 6. számú melléklete javaslatot tesz a szülők és a szolgáltatással támogatott 

intézmények, ebben az esetben inkább egyéb ágazatok képviselőinek kérdőívéhez, amely az említett 

két szakfeladat alapját is képezi. A kérdőívek kérdései, a tájékoztatás, elérhetőség, kapcsolattartás, 

segítőkészség, szakmaiság kulcsfogalmak köré csoportosulnak, és adott állítással való elégedettség, 

skála szerinti megjelölését célozza. A kérdőíveket online és papír alapon is kitölthető formában 

bocsátjuk a partnereink rendelkezésére, évente egy alkalommal. Az említett dokumentumok, adatok 

és a kérdőívek évenkénti kitöltése adhat képet a sikeres megoldásokról, és a szükséges változtatási 

irányokról. Természetesen a teljes intézményi eredményesség része e két szakfeladat, így a teljes kép 

elérése érdekében a már, intézményükben zajló belső szervezeti klímamérés eredményeit is 

figyelembe kell venni, hiszen a pedagógiai folyamatok, a személyiségfejlesztés és adaptív 

együttműködés, a belső kapcsolatok, kommunikáció vagy a pedagógiai munka feltételei is részei az 

sikeres feladatellátásnak. 
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6. A szakértői bizottsági tevékenység szakmai fejlesztése, hatékonyabbá tétele, a járási-megyei szint 

optimális egymásra épülésével 

A szakértői bizottsági tevékenységben dolgozó 16 kolléga közel 200 vizsgálattal többet végezett el 

az idei tanévben, mint az előző évben (19 fő). Ez egyrészt a kollégák többletóra vállalásának, 

másrészt a hatékonyabb munkaszervezésnek köszönhető. A munkaszervezésnél hármas „védelmi” 

rendszerrel hívjuk a gyermekeket, telefonos egyeztetést követi az e-mailes értesítés, majd a 

tértivevényes behívás. A tapasztalataink szerint a törvényes képviselők kooperatívabbak, 

megbetegedés vagy egyéb oki tényező miatt időben értesítik az intézményünket az esetleges meg 

nem jelenésről. Ezeknél az eseteknél többnyire tudunk behívni másik gyermeket szakértői 

vizsgálatra, így jóval kevesebb az üres járatunk. A kollégák használják a „Szakértői bizottsági 

kisokos”-t, a részletes, átfogó vizsgálatokkal nemcsak a többségi intézmények, hanem a sajátos 

nevelési igény gyanúja esetén a megyei szakértői bizottság munkáját is segítjük a jogi keretek és 

lehetőségek maximális kihasználásával, természetesen mindezt a kliens érdekében. A komplex 

vizsgálatokat minden esetben team-megbeszélés követte, követi, amelybe gyakorta belevonják a 

bizottságvezetőt is. A járási szakértői bizottsági munkaközösségben lévő kollégák viszonylag 

rendszeresen részt vesznek a munkaközösségi értekezleteken, hozzászólásaik innovatívak a 

munkaközösség tevékenységére nézve. Azokban az esetekben, amikor előreláthatólag dönteni kell 

valamiről a munkaközösségi értekezleten, azt megelőzően a tagintézményi szakalkalmazotti 

értekezleten átbeszéljük az adott témát, törekedve arra, hogy a legoptimálisabb döntés szülessen. Az 

EFOP 3.1.6 projekt keretében Iskolakezdés nehézségeinek feldolgozási lehetőségei, Iskolaérettség!? 

- Jogi szabályozók, olvasás-íráskészültség, nyelvi érintettség területéről címmel tartottunk 

beszélgetéssel egybekötött tájékoztatót a „Palotai úti esték” programsorozatban. 2021.novemberében 

a „Szakszolgálati hét”-en „Iskolakészültségi vizsgálatok tapasztalatai- kontra állapotfelmérés” 

címmel a Székesfehérvári Járás társintézmények pedagógusainak, vezetőinek, szintén az EFOP-

3.1.6. keretében. Mindkét telephelyen a 3.1.6-os EFOP pályázat keretében SEED, Bayley-III. 

képzéseken megszerzett tudást már ebben a tanévben beépítettük a diagnosztikai munkába. 

Felkészülten tudtunk 2022. januárjában nekifutni a 3 éves kor alatti, kiterjesztett diagnosztikai 

munkának. Kiemelném még azokat a járási szakértői bizottsági munkaközösségi online 

találkozásokat, ahol esetmegbeszélések révén belső tudásmegosztást, tapasztalatcserét tartottunk, 

mindezt úgy, hogy a megyei szakértői bizottság több munkatársa is aktívan jelen volt az online 

térben. 

 

7. Intézményen belüli együttműködési mechanizmusok továbbfejlesztése 

Sikeresen lezajlott az elmúlt időszakban a digitális átállás a különböző működési és szakmai 

területeken. Az értekezletek javarészt online valósultak meg, a Teams folyamatos fejlesztése 

lehetővé tette és folyamatosan lehetővé teszi a tervezés és szervezés hatékony megvalósulását. 

Rengeteg adatbank, információs tárház létrejötte van folyamatban, amely megkönnyíti a 

szakalkamazottak és adminisztratív feladatokat ellátó dolgozók munkáját, illetve a hatékonyabb 

munkaszervezést és kivitelezést segíti. A Teams-en kívül a MOODLE használata segíti a munkát, 

illetve az INYR-ben történő adminisztrálás a hétköznapok részét képezi minden szakterületen. 

 

17. A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának (2 

TH külön a munkaterv alapján) 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. 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. Pedagógus nap a tagintézmény teljes 

dolgozói kollektívájával megvalósult kontaktban. Jó gyakorlatunk a tehetségazonosító 

vizsgálatokban megyehatáron kívül is több tagintézménybe elkerült. Tudásmegosztásban nagysikerű 
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Tehetséggondozó konferencia szervezésében országosan is elismertté vált a Tagintézményünk. 

Partnerkapcsolataink erősödtek, több más megye szakszolgálatával kerültünk munkakapcsolatba. A 

partneri elégedettség vizsgálat megszervezése folyamatban van, mivel a munkahelyi klíma alakítása 

fontos volt ebben a tanévben. 

Rengeteg EFOP pályázati programon képviseltettük magunkat (EFOP 3.1.3 és 3.1.6) szinte minden 

szakfeladaton. A szakmai továbbképzéseken túl egymástól való tanulással, társszakmákból hívott 

szakemberek előadásaival, konzultációs lehetőségekkel, workshopokkal gyarapítottuk tudásunkat. A 

Tagintézményünkben dolgozó Kollégák (5 fő) elkészítettek egy saját készítésű eszközgyűjteményt 

az EFOP-3.1.6 keretében, melyet a következő tanévtől beépítünk a mindennapi munkánkba. Az 

anyag a tagintézményi moodle felületen elérhető. Az EFOP 3.1.6-os pályázat jóvoltából elkészült a 

„Mentori kisokos”, amely a pályakezdő gyakornokok és mentoraikat segíti a tervezett és hatékony 

munka világában eligazodni. A Tagintézményünk dolgozói mindkét telephelyünkön 

gyakorlatvezetést is vállalnak, az idei tanévben 9 BSC képzésben részt vevő hallgató volt különböző 

szakfeladati és időintervallumi gyakorlaton. Az EFOP 3.1.6-os pályázat keretében részt vettünk a 

honlap fejlesztő idegen nyelvi programban, kisfilm, diabemutató, vizuális ismeretterjesztő anyag 

készítésében, tagintézményi teams, moodle, honlapfejlesztésben. A tanév első felében az általános 

szakfeladati ellátás mellett, a „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekekért” elnevezésű, EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt keretében 

megvalósuló programok, feladatok jelentek meg hangsúlyosabban, amelyek rendkívül sikeresen 

lezajlottak, megvalósultak. A tagintézmény minden dolgozója részt vett ezekben, kirajzolódtak a 

Kollégák egyéni erősségei, amelyekre a jövőben lehet építkezni. 

 

Rendszeresen részt vettünk a MLSZSZ és Demoszthenész Egyesület logopédiai rendezvényein 

online. Folyamatos látogatások, egyeztetések, szakmai fórumok segítségével erősödtek a partneri 

viszonyok, a kooperációs munka. 2022 tavaszán az összdolgozói gárda, szakmai nap keretében 

tapasztalatcsere látogatáson vett részt a BKMPSZ Kecskeméti Tagintézményében.  

Több, megyék közötti, többségi intézményi és szülői szakmai rendezvényre került sor a tanévben, 

melyek a szakmai alapú tehetséggondozó munka színvonalának emelését célozták. (egyeztető 

megbeszélések többségi intézményekkel, tanácsadások pedagógusoknak és szülőknek, tanóra 

látogatás az egyéni kliens szempontú megtámogatás megszervezéséhez stb.) Tagintézményi szakmai 

munka támogatása valósult meg egyes tagintézmények szakspecifikus tevékenységének moderálása, 

szakmai munkaszervezése, diagnosztikus munka előkészítése, fórum vezetése révén.  

Az INYR fejlesztés a 2021/22-es tanévben részben valósult meg, nagy eredménynek tekintjük az 

Oktatási Hivatallal való jó vezetői kapcsolatunkat. Az online, telefonon tartott, megbeszéléseken 

elhangzott fejlesztési javaslatainkkal az INYR innováció is részben megvalósult. 

A kollégák beszámolói alapján pro és kontra sok támogató és nehezítő tényezőt sorolnak fel, a 

nehezítő tényezők közül a megnövekedett adminisztrációs terhet lehet kiemelni szinte minden 

kolléga beszámolójából, illetve az alacsony béreket. A gyermekekkel való munkából a szülőkkel 

való nehezített kapcsolattartást és a megnövekedett esetszámokat, illetve egyre súlyosbodó 

kórképeket emelik ki a Kollégák szinte minden szakfeladaton. Fontosnak tartjuk vezetőként a 

helyetteseimmel együtt a visszajelzéseket, mert az Intézmény hatékony működését a pozitív és a 

negatív visszajelzések is építő jelleggel segítik.  

Összességében: 

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. 

A dokumentációk vezetése szakszerű, naprakész volt. 

Szakmai rendezvényeken, előadásokon, konferenciákon való részvétel, előadások vállalása. 
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Belső továbbképzések szervezése, új ismeretek, módszerek, eljárások, tapasztalatok, jó gyakorlatok 

megosztása. 

Hagyományok ápolása megvalósult a Karácsony, pedagógusnapi közös kirándulás lévén. 

A 2021/2022. évi pedagógiai szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítések szakszerű lefolytatása 

megtörtént: összesen 2 gyakornok minősült, 5 ped.II. minősítés történt a Tagintézményünkben. 

Összesen 8 kolléga önértékelését végeztük el. A napi munkához szükséges alap eszközök, írószerek, 

szolgálati gépkocsik üzemben tartása biztosított. A szakértői és tehetségvizsgálatokhoz használt 

standard intelligencia-tesztek értékelő lapjainak pótlása ebben tanévben is megvalósult.  

Az intézményi munkatervben meghatározott általános feladatok közül a következők kevésbé 

valósultak meg: 

Egyik épületünk sem akadálymentes, szükséges annak mielőbbi kiépítése.  

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.  

gyermekintelligencia teszt beszerzése szükséges.  

A Palotai úti telephelyen többször volt probléma a tanév során az internet és a telefonhálózat 

meghibásodása, melyre majd megoldást kell találnunk a jövőben. 

A naprakész dokumentáció hatékony vezettetése még kiemelt feladatunk vezetői szinten. 

 

18. A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése  

Főigazgatói belső ellenőrzés: Az idei tanévben A 2022.08.05-én, emailben megküldött, 6-112/2022-

F iktatási számú „Jegyzőkönyv belső ellenőrzésről” dokumentum tartalmi vonatkozásai szerint az 

INYR és Elektronikus személyi napló került ellenőrzésre, munkaidőnyilvántartás, esetenként 

többletóra és óraadói elszámolások. Az exportált Egyéni és csoportos munkanapló, Elektronikus 

személyi napló, Teljesítésigazolás és esetenként éves statisztika alapján, alátámasztó 

dokumentumokkal a 23-1046/2022-es iktatási számú levélben megtettem észrevételeimet a belső 

ellenőrzés vélt állításaira vonatkozóan. A belső ellenőrzés valós állításait a szakalkalmazotti 

közösség megnevezett dolgozóival javíttattuk.  Az év közbeni folyamatos kapcsolattartás a 

Főigazgatósággal és a Fenntartóval a munka korrekt, hatékony megvalósulását segítette. 

 

I. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 

 
A tagintézmény szakmai napjait részben együtt, részben telephelyenként rendeztük meg.  

A tanév első felében az általános szakfeladati ellátás mellett, a „Szakmai innováció és fejlesztés a 

különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” elnevezésű, EFOP-3.1.6-16-2017-00034 

azonosítószámú projekt keretében megvalósuló programok, feladatok jelentek meg 

hangsúlyosabban, amelyek rendkívül sikeresen lezajlottak, megvalósultak. A tagintézmény minden 

dolgozója részt vett ezekben, kirajzolódtak a Kollégák egyéni erősségei, amelyekre a jövőben lehet 

építkezni. 

A 2021 novemberében megrendezésre kerülő "Szakszolgálati hét" keretében a Kollégák Az EFOP-

3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló programokat tartottunk: nyílt 

órák logopédiai szakfeladaton szülőknek, illetve a társintézmények dolgozóinak; szakmai 

műhelymunkát tartottunk „Ízelítő a nyelvlökéses terápiából” szakszolgálati szakembereknek, 

továbbá, „Otthoni fejlesztési lehetőségek a logopédiai kórképekben” - szülőknek, szóló 

szülőklubokat szerveztünk, melyeken többségi pedagógusok is részt vettek. 

2021 novemberében, a „Szakszolgálati héten, az EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú 

projekt keretében „Iskolakészültségi vizsgálatok tapasztalatai- kontra állapotfelmérés” címmel a 

Székesfehérvári Járás társintézményei pedagógusainak, vezetőinek tartottunk előadást, majd közös 

eszmecserét. 
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Palotai úti esték: az Iskolakezdés nehézségeinek feldolgozási lehetőségei, Iskolaérettség!? - Jogi 

szabályozók, olvasás-íráskészültség, nyelvi érintettség Kiegészítő mozgásterápiák, Tartáskorrekció-

állapotfelmérés. 

Szülőklubok: Palotai úton: „Bogozzuk ki együtt!” A szociális készségek, viselkedés és 

kommunikáció eltérő fejlesztéséről szülőknek, „Egyet a mama kedvéért!” Etetésről, étkezési 

nehézségekről szülőknek. Pirosalma utcában: „Lehetőségek bemutatása a tehetséggondozásban”, 

„Otthoni fejlesztési lehetőségek a logopédiai kórképekben” -szülőknek, szóló szülőklubokat 

szerveztünk, melyeken többségi pedagógusok is részt vettek. 

Játszóházak, a Palotai úti telephelyen: szüreti játszóház szeptemberben, „Tök jó party” októberben, 

mártonnapi novemberben, majd gyermeknapi májusban került megrendezésre. 

A Tagintézményünkben dolgozó Kollégák (5 fő) elkészítettek egy saját készítésű eszközgyűjteményt 

az EFOP-3.1.6 keretében, melyet a következő tanévtől beépítünk a mindennapi munkánkba. Az 

anyag a tagintézményi moodle felületen elérhető. 

A szakszolgálati hét során Palotai úti telephelyen bemutattuk a Kollégáknak a szülő-csecsemő 

konzulensi tevékenységet, nyílt órákat tartottunk a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 

gondozás, a nevelési tanácsadás és a gyógytestnevelés szakfeladatokon. Betekintést nyerhettek az 

érdeklődők a neuro-hidroterápiai foglalkozásokba is. A Pirosalma utcai telephely dolgozói több nyílt 

órát tartottak logopédiai szakfeladaton szülőknek, illetve a társintézmények dolgozóinak. Szakmai 

műhelymunkát tartottunk „Ízelítő a nyelvlökéses terápiából” szakszolgálati szakembereknek, 

továbbá „Iskolakészültségi vizsgálatok tapasztalatai- kontra állapotfelmérés” címmel a 

Székesfehérvári Járás társintézményei pedagógusainak, vezetőinek, szintén az EFOP-3.1.6. 

keretében. 

2021.12.21-én szakmai belső tudásmegosztást folytattunk a karácsonyi elcsendesedés előtt.  

Tavasszal, 2022.03.23-án az összdolgozói gárda, szakmai nap keretében tapasztalatcsere látogatáson 

vett részt a BKMPSZ Kecskeméti Tagintézményében.  

A Tagintézmény Pirosalma utcai dolgozói a közös karácsonyozáson, szakmai összejöveteleken túl 

Fehérvárcsurgón közös főzéssel, kirándulással, szakmai beszélgetéssel tartottak csapatépítő 

programot a Gaja Tájcentrumban 2022.06.14-én. 

A Palotai úti telephelyen a Kollégák ebben a tanévben is részt vettek képzéseken, 3 Kolléga 

mesterképzésen, 1 Kolléga egyéb szak megszerzésével gyarapította a tudását. A Pirosalma utcai 

telephelyen több EFOP 3.1.6-os képzéseken vettek részt a Kollégák, 3 Kolléga vett részt szakvizsga 

megszerzésére irányuló képzésen, 1 fő végzett is ebben a tanévben.  

KIFIGYEL egyesület támogatásával (CRANE pályázatból) pótoltuk a tönkrement NHT medencét, 

így zavartalanul működött a terápia a tanév során a telephelyen, valamint a Csitáry G. Emil 

Uszodában is heti 2 órában. Szintén a KIFIGYEL Egyesület egy Mozgáskotta fejlesztőeszközzel 

támogatta a Tagintézményünket. 

Gyógypedagógia tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás szakfeladaton az állapotmegismerésbe 

tavasztól beépítettük a SEED fejlődési skálát, melyet az EFOP 3.1.6 képzései során sajátították el a 

Kollégák. Elkészült egy próbaverziója a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

valamint nevelési tanácsadás szakfeladatokra kidolgozott szülői valamint partnerintézményi 

elégedettségi kérdőívnek, melyet a munkaközösségnek is bemutatunk. Kipróbálását a következő 

tanév elejére tervezzük. 

A Pirosalma utcai telephelyen a 3.1.6-os EFOP pályázat keretében SEED, Bayley-III. képzéseken 

megszerzett tudást már ebben a tanévben beépítettük a diagnosztikai munkába. A  logopédiai, 

nevelési tanácsadás szakfeladatokon beépítették a mindennapi munkájukba Kollégáink az EFOP 

3.1.6 pályázat keretében megszerzett SINDELAR 1.2., diszkalkulia terápia, Mozgáskotta, 

Drámajáték – vezetés tanfolyamokon tanultakat. 
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Az EFOP 3.1.6-os pályázat jóvoltából elkészült a „Mentori kisokos”, amely a pályakezdő 

gyakornokok és mentoraikat segíti a tervezett és hatékony munka világában eligazodni. A 

Tagintézményünk dolgozói mindkét telephelyünkön gyakorlatvezetést is vállalnak, az idei tanévben 

9 BSC képzésben résztvevő hallgató volt különböző szakfeladati és időintervallumi gyakorlaton. Az 

EFOP 3.1.6-os pályázat keretében részt vettünk a honlap fejlesztő idegen nyelvi programban, kisfilm, 

diabemutató, vizuális ismeretterjesztő anyag készítésében, tagintézményi teams, moodle, 

honlapfejlesztésben.  

Talán mondhatom minden Kolléga nevében, hogy mindezt úgy tettük a 2021-22.tanévben, hogy az 

alapfeladataink ellátásához a legjobb tudásunkat adtuk, munkaidőnk maximális kihasználásával, az 

ellátotti-kliensi kör növekedésével. Köszönöm minden Kollégámnak a munkáját! 

 

II. A TAGINTÉZMÉNYVEZETŐI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL  
A tagintézmény-vezetői tanács tagjai: tagintézmény-vezető és a 2 (a feladatellátási telephelyeken 

székelő) tagintézmény-vezető helyettes.  

A 2021/22-es tanévben heti szinten, többnyire hétfőnként, 8 – 12 között 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 

követhetővé 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 programba saját költségén vett részt a kapcsolat erősítése, egymás 

jobb megismerése céljából. 

Kelt.:  Székesfehérvár, 2022.08.31. 

 

Pápai Katalin Andrea 

FMPSZ Székesfehérvári Tagintézmény

  igazgató 
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 

2021/2022 

 
I. BEVEZETŐ ADATOK 

1. Tagintézmény neve: FMPSZ Székhelyintézmény 

2. A beszámoló készítője: Hargitai Enikő 

 

II. HUMÁNERŐFORRÁS 

1. Intézményi névsor (a 2022. augusztus 14-i állománynak megfelelően.  Minden 

pedagógust kérünk felvezetni, aki 2021.09.01 és 2022.08.31 között állományban volt/van, 

DE a 2022. 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. 
Benkő-Pogony Ildikó 

tanácsadó 

pedagógus pályaválasztási tanácsadás    

3.  Berkes Bernadett pszichológus 0,5 megyei szakértői bizottsági     

4.  Bükkiné Andó Mónika gyógypedagógus megyei szakértői bizottsági     

5.  Cser-Puha Petra gyógypedagógus megyei szakértői bizottsági     

6.  Dobosné Bús Ágnes pszichológus megyei szakértői bizottsági GYES   

7. Fogarassy Levente pszichológus megyei szakértői bizottsági érkezett 2021. 10. 01. 

8. Gedő Ágnes pszichológus       

9. Hajnal Petra pszichológus  tartósan távol  

10. Hargitai Enikő gyógypedagógus       

11. 
Horváth Adrienn 

Katalin pszichológus 0,5 megyei szakértői bizottsági   

12. Kauthné Szabó Ágnes pszichológus pályaválasztási tanácsadás     

13. 
Kiss Ilona 

gyógypedagógus 

0,5 megyei szakértői bizottsági   

14. 
Kovácsné Dr. Benkő 

Anita pszichológus 0,5 megyei szakértői bizottsági   

15. Korcsik Nikolett gyógypedagógus megyei szakértői bizottsági   

16. Kracsun Edina pszichológus megyei szakértői bizottsági   

17. 
Dr. Lakatosné Pintér 

Anita konduktor megyei szakértői bizottsági   

18. Léber Krisztina Kinga pszichológus megyei szakértői bizottsági   

19. Mágó-Lőrincz Patrícia pszichológus megyei szakértői bizottsági   

20. Martényi Nóra Barbara pszichológus 0,5 megyei szakértői bizottsági   

21. Dr. Mile Anikó Eszter gyógypedagógus    

22. Murvai Szilvia gyógypedagógus megyei szakértői bizottsági   

23. 
Nagy László Attiláné 

tanácsadó 

pedagógus pályaválasztási tanácsadás   

24. 
Dr. Nyergesné Hajdú 

Ildikó gyógypedagógus megyei szakértői bizottsági   

25. Pálné Véber Éva gyógypedagógus megyei szakértői bizottsági távozott 2022. 02. 14. 

26. Pulai Dalma pszichológus megyei szakértői bizottsági GYED  
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27. 
Dr. Sántha-Malomsoki 

Ágnes 

tanácsadó 

pedagógus pályaválasztási tanácsadás   

28. 
Spántlerné Magyaródi 

Katalin gyógypedagógus megyei szakértői bizottsági   

29. Stumpf Melinda logopédus 0,5 megyei szakértői bizottsági   

30. Szamosi Szilvia logopédus 0,5 megyei szakértői bizottsági   

31. 
Tóthné Tuppa Anita 

Krisztina gyógypedagógus megyei szakértői bizottsági   

32. Ulicza Henriette pszichológus    

33. 
Vasas Lászlóné 

tanácsadó 

pedagógus pályaválasztási 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:   24 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:   0 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:   8 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:   0 fő  

e. Tartósan távol:         3 fő  

f. Óraadók:          2 fő  

g. Tanév közben érkezett:       1 fő  

h. Tanév közben távozott:       0 fő  

 

3. Nem pedagógus munkakörben dolgozók 

a. Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel:    15 fő  

b. Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel:   2 fő  

c. Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel:   1 fő  

d. Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel:   0 fő  

e. Tartósan távol:         0 fő  

 

4. Pedagógus szakvizsga 

a. Szakvizsgázott pedagógusok száma:     19 fő  

b. Szakvizsga megszerzése folyamatban van:     4 

 fő  

c. Nem rendelkezik szakvizsgával:      9 fő  

d. Beszámolási időszakban alapképzésben oklevelet szerzett: 0 fő  

e. Beszámolási időszakban mesterképzésben oklevelet szerzett:  0 fő  
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f. Beszámolási időszakban szakvizsgát szerzett:   2 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 Barátság Háza épületében helyezkedik el. Az épületrészeket, amelyeket 

használunk, a fenntartó bérli a tulajdonostól, így felújítást nem, csak karbantartást végezhetünk. A 

tanév során kisebb javítások történtek a vizsgáló- és tanácsadó szobákban, irodákban, folyosókon. A 

mosdókban megtörtént az elromlott WC-szelep cseréje, valamint a vízvezeték javítása. 

Az épület bejárata és belső terei nem akadálymentesek, ami sok problémát jelent a szülők és 

gyermekek számára. A lift évek óta nem működik. 

A mozgásukban akadályozott kliensek fogadására az épület földszintjén kialakítottunk egy vizsgáló 

szobát, így aki a bejárati lépcsőn segítséggel fel tud jönni, további akadályokba nem ütközik. Azok 

számára, akik kerekesszékkel közlekednek, a Németh László Általános Iskolában biztosít a fenntartó 

termet a vizsgálat lebonyolítására. 

Helyiségek száma:        33 db   

 Ebből vizsgáló, tanácsadó szoba:     13 db    

 terápiás, tanácsadó szoba:      0 db    

 vizsgálatra és terápiára is használt szoba:    1 db    

 várószoba:         1 db 

 ügyfélfogadó tér:        1 db    

 tanári:         1 db    

 mosdó, WC:        4 db    

 raktár, irattár:         0 db    

 iroda:          9 db 

 tanterem/előadóterem:       1 db 

szerver szoba        1 db 

konyha/étkező        1 db 

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

Intézményünk belső tereit az épület adottságai határozzák meg. Mivel nem a benne ellátott 

tevékenységek céljára épült, a betöltött funkcióknak nem minden esetben felel meg. 

A vizsgáló, tanácsadó szobák mérete többnyire megfelelő, berendezésük nem egységes, a bútorok 

elhasználtak, nem egységesek, esztétikai szempontból is kifogásolhatók. A pedagógusok, 

adminisztrátorok számára nem állnak rendelkezésre ergonomikus irodai székek, ami hosszú távon 

egészségkárosító hatású lehet a napi 6-8 óra ülőmunka miatt. A szobákat a pedagógusok, 

adminisztrátorok a lehetőségekhez mérten ízlésesen, barátságosan rendezték be. A vizsgáló, 

tanácsadó szobák száma délelőtti – délutáni vizsgálatokat tesz szükségessé. A szakalkalmazottak 

száma növekszik, így a terembeosztást folyamatosan racionalizálni kell.  

A továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás négy tanácsadói szobával az épület másik szárnyában 

helyezkedik el, a berendezés itt is elavult, régi, az irodai székek cseréje szükséges. 

A tanári szoba mérete a pedagógus létszámhoz mérten kicsi, berendezése nem egységes, a munkához 

szükséges eszközök, iratok tárolása nem megoldott. 
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A nyílászárók cseréje még mindig időszerű, ezt nem sikerült eddig megoldani. A vizsgáló szobák 

nyári időszakban túl melegek, amit ventilátorok, mobilklímák használatával igyekszünk orvosolni.  

A nagyobb értekezletek, ünnepség, szakmai rendezvény megtartására alkalmas előadóteremmel 

rendelkezünk, illetve az épület színháztermét is van módunk esetenként ingyenes használati 

megállapodás alapján igénybe venni. 

Sajnos a felszaporodott iratanyagot csak nehezen tudjuk tárolni. A pince vizes és penészes, a nem 

selejtezhető iratanyagok hosszabb távú tárolására alkalmatlan. A napi használatban lévő, még nem 

irattárazható dokumentumok tárolására nincs zárható szekrény. 

A helyiségek karban tartása rongálódás esetén megtörténik, tisztasági festésre a tanév során nem 

került sor. 

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

A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 9. mellékletében meghatározott eszköz- és felszerelés az 

alábbiakban részletezettek kivételével többnyire biztosított az épületben. 

A WC, mosdó helyiségekben meleg víz nem áll rendelkezésre, személyzeti zuhanyzóval nem 

rendelkezünk. 

Az alkalmazotti szobákban irodai székek nincsenek, az adminisztrátorok és a pedagógusok számára 

tárgyaló székek állnak rendelkezésre, ami hosszú távon egészségkárosító hatású lehet. A tanári szoba 

berendezése hiányos, a pedagógusok többsége számára nem áll rendelkezésre fiókos asztal. 

A vizsgáló szobákban gyermekszék nincs megfelelő számban. A logopédiai vizsgálatokhoz használt 

GOH készülék meghibásodott, pótlása szükséges. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadáshoz 

nem állnak rendelkezésre korszerű eszközök, játékok. 

IV. SZAKMAI MUNKA 
A létszámadatokat kérjük, a forgalmi napló 2022. 08. 31-i állapotának megfelelően 

kitölteni! 

 

2. A szakértői bizottsági tevékenység 

a. Ellátási létszám        1763 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   25 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

Szakmai munka elemzése 

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 

eredményeként megemelkedett az alapvizsgálati és a soron kívüli felülvizsgálati kérelmek száma, 

valamint magas azoknak a száma, akik betegség miatt nem jelentek meg a vizsgálaton (20 %). Az 

előző tanévhez képest ez 5 % emelkedést mutat. 

Az előző tanévhez képest 272-vel több vizsgálati időpontot osztottunk ki és az elvégzett vizsgálatok 

száma is magasabb, mint 2020-21-ben. Ez a szám nem a vizsgált gyermekek számát jelöli, mivel 

vannak gyermekek, akik kiegészítő vizsgálatra visszahívásra kerülnek, vagy a pontosabb 

diagnózisalkotás érdekében ismételt vizsgálaton vesznek részt a tanév során. 

Megnőtt azoknak az eseteknek a száma is, amelyeknél az adott gyermek helyszíni megfigyelésére, 

hospitálásra volt szükség a megfelelő diagnózis megalkotásához. Ezek a tevékenységek szakmailag 

alátámasztottak, minden esetben pontosították a gyermekről alkotott képet. 
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Az elmaradt vizsgálatok számát nem sikerült csökkentenünk, annak ellenére, hogy a kapacitásunk 

valamelyest nőtt és több vizsgálati időpontot adtunk, mint korábban. Az okok között látjuk azt, hogy 

megemelkedett a beérkezett kérelmek száma és nagyon magas azoké, akik nem jelentek meg. Ez 

utóbbi megközelíti az elmaradt felülvizsgálatok számát. 

 

Összes 

vizsgálati 

időpont 

Elvégzett 

vizsgálatok 

száma 

Vizsgált 

gyermekek 

száma 

Nem 

jelent 

meg 

Felülvizsgá-

lati 

kérelmek 

száma 

Beérkezett 

első vizsgálati 

kérelem 

Elmaradt 

felülvizsgá

latok 

száma 

Első 

vizsgálatra 

várók 

(elmaradt) 

2419 1919 1763 500 1678 635 553 217 

 

A megyei szakértői bizottság szakmai tevékenységéhez tartozik az intézménykijelölés, valamint az 

utazási utalványok kiadása. Ezeket a feladatok többségében az adminisztratív dolgozók végzik, 

szakmai ellenőrzés mellett. A tanév során 393 intézménykijelölési kérelemre adtunk ki szakértői 

véleményt és 657 utazási utalványt állítottunk ki. 

Az Oktatási Hivatal kirendelésére 19 esetben végeztünk tankötelezettségre vonatkozó vizsgálatot, 

melyeket a határidőket betartva sikerült megvalósítanunk. 

Az újonnan érkező szakemberek mentorálása, a szakértői vizsgálat folyamatába történő bevezetése 

folyamatos volt. Mivel minden újonnan érkező kolléga más területről, vagy pályakezdőként került a 

szakértői bizottságba, betanulási időszakuk elhúzódott, több időt igényelt a gyakorlott kollégák 

részéről a szakmai munkába történő bevezetésük. 

A pályaválasztási tanácsadás és a szakértői bizottsági tevékenység összehangolása folytatódott a 

tanév során. Összehangoltuk és egy időpontra terveztük azokat a vizsgálatokat, amelyek esetében 

pályaválasztási tanácsadást is igényeltek, bevonva a munkába a PV pszichológus és tanácsadó 

pedagógus szakembereit.  

Szakmai fejlesztések, kapcsolatok 

Annak érdekében, hogy feltárjuk az elmaradások okát és le tudjuk küzdeni az elmaradásokat, 

kidolgoztunk egy stratégiát az előző tanévi adatok, a humánerőforrás elemzésével. A stratégiai terv 

megvalósítása megkezdődött, hatása a fentebb említett okok miatt még nem érzékelhető. 

A megyei szakértői bizottság koordinációs feladatainak megvalósulását segítette, hogy több 

alkalommal részt vettünk a járási szakértői bizottság munkaközösségének megbeszélésein, szakmai 

napján. Szakmai munkánk fejlesztése és a megyei koordináció fejlesztése érdekében munkacsoportot 

hoztunk létre, amely várhatóan elősegíti a járási és megyei szakértői bizottságok hatékonyabb 

együttműködését. 

Szakmai fejlődésünk érdekében a pályaválasztási tanácsadás és a megyei szakértői bizottság 

szakemberei belső továbbképzést tartottak egymásnak, ami hat alkalomból állt. Részt vettünk az 

AOSZ és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara által szervezett szakmai délutánon, ami 

az autizmus barát szakértői vizsgálatok köré szerveződött. 

További kapcsolatot építettünk a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 

Kollégiummal, ahol év végi szakmai napunkat töltöttük. Székhelyintézményünk fogadta a győri Sün 

Balázs Óvoda részeként működő utazó gyógypedagógiai hálózat szakembereit, akik számára 

színvonalas előadásokat prezentáltunk. A Székhelyintézmény részéről az óvodai pszichológiai 

ellátással, valamint a kétnyelvű gyermekek terápiás ellátásával kapcsolatban tartottunk előadást. 

Óvodavezetői felkérésre a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde szakmai napján tartott előadást a 

bizottságvezető, amely tartalmas szakmai megbeszéléssel zárult. 

Folyamatos kapcsolatot tartottunk a gyermekjóléti központokkal, szükség esetén esetmegbeszélésen, 

esetkonferencián vettünk részt. 
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5. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

a. Ellátási létszám:        4145 fő 

b. Ellátásban résztvevő pedagógusok száma:   6 fő 

c. A 2021/2022-es tanévben megvalósult szakmai munka rövid jellemzése: 

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás területén a tanév során folytatódtak az előző tanévben 

megkezdett szakmai fejlesztések, amelyek első sorban az online ellátás területén voltak jelentősek. 

Az intézményi kapcsolattartói/felelősi rendszer eredményeként az intézményekkel való 

együttműködés hatékonysága növekedett, valamint emelkedett a középiskolás kliensek száma is. A 

Székesfehérvári Szakképzési Centrummal megtörtént a kapcsolatfelvétel a tanév során, amit első 

sorban a szakképzési rendszer átalakítása indikált. A tanév során két intézmény látogatására is sor 

került, melynek folytatását a következő tanévben tervezzük. 

A megyei szakértői bizottsággal tovább bővült az együttműködés, a tanév során két tanácsadó 

pedagógus és egy pszichológus kapcsolódott be a két szakfeladat együttműködésébe. 

A jól működő helyi ellátások (egyéni- és csoportos tanácsadások, tájékoztatók) száma, szakmai 

spektruma bővült. Kidolgozásra került a középiskolások csoportos tájékoztatásának életpálya 

tanácsadásának módszertana, pilot csoporton történő kipróbálása megtörtént.  

Folyamatosan karban tartottuk a kommunikációs csatornákat, melyeket lehetőségeinknek 

megfelelően újakkal bővítettünk. Az oktatási intézmények pedagógusainak munkáját tájékoztatók 

tartásával is segítettük.  
A munkaadók elvárásainak és a munkaerőpiac szélesebb körű megismerése érdekében gyár- és 

üzemlátogatásokat terveztünk, melyből egyet sikerült megvalósítanunk a tanév során, 2021. 

októberében a GRUNDFOS székesfehérvári gyárában tettünk látogatást 

A szakképzés és az intézmények jobb megismerése érdekében folytattuk az iskolalátogatásokat, 

2021. szeptemberében a Székesfehérvári Szakképzési Centrum két technikumában tettünk szakmai 

látogatást. 

A megyei ágazatközi együttműködés fenntartása, folyamatosan kapcsolatot tartottunk a Fejér Megyei 

és a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarával, a szakképzési centrumokkal. 

Szakmai kapcsolataink bővítése érdekében ellátogattunk a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhelyintézményébe, ahol a pályaválasztási munkacsoporttal tartottunk közös szakmai napot. 

Szakmai konferenciákon és szakkiállításokon vettek részt kollégáink annak érdekében, hogy szakmai 

tudásukat bővítsék. 

 

10. Várólistára feljegyzett gyermekek/tanulók létszáma szakfeladatonként 

Nem releváns 

11. A nyári időszak ellátásainak elemzése humánerrőforrás és szakfeladat szerint  

Történt-e igényfelmérés a nyári ellátásra vonatkozóan?   igen nem 

Megvalósult-e a nyári ellátás 2022. 07.01. és 2022. 08. 26. között? igen nem 

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 nyári időszakban a szakértői bizottsági feladaton 207, a 

továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás szakfeladaton 50 fő volt az ellátottak száma. 

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

néhány mondatban fejtse ki!) 
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Pedagógus önértékelésben két kolléga vett részt, a folyamatot határidőre befejeztük. 

ssz. név munkakör 

1. Kracsun Edina pszichológus 

2. Mágó-Lőrincz Patrícia pszichológus 

 

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

tapasztalatokat néhány mondatban fejtse ki!) 

A beszámolási időszakban két kolléga vett részt intézményvezetői tanfelügyeletben. A látogatások 

előkészítése és lebonyolítása zökkenőmentesen zajlott. 

ssz. név munkakör 

1. Hargitai Enikő főigazgató-helyettes 

2. Dr. Mile Anikó főigazgató 

 

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

néhány mondatban fejtse ki!) 

Minősítési eljárásban a tanév során két pedagógus vett részt. Mindkét minősítés online formában 

valósult meg. A minősítő bizottság tagjai az eljárás során mind a szakember felkészültségéről, mind 

intézményünk szakmai tevékenységéről pozitívan nyilatkoztak. 

ssz. név eljárás eredmény 

1.  Kracsun Edina Pedagógus I. sikeres 

3. Mágó-Lőrincz Patrícia Pedagógus I. sikeres 

 

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.  

A megyei szakértői bizottságban a tanév során foglalkoztatott szakemberek száma nem elegendő a 

feladatok ellátásához, az elmaradt vizsgálatok/felülvizsgálatok lebonyolításához. Első sorban 

gyógypedagógus szakember foglalkoztatására lenne még szükség. A kollégák leterheltsége 

folyamatosan maximális, amit az adminisztratív feladatok (szakértői vélemények elkészítése, INYR 

felület nehezen kezelhetősége) tovább növelnek. A pandémia következtében nagymértékben 

megnövekedett az aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálati kérelmek, valamint a soron kívüli 

felülvizsgálatok száma., amelyek tovább növelik a várakozók számát. Az intézmények és a szülők is 

gyakrabban fordulnak bizottságunkhoz tanácsért, segítségért. 

A szakemberek szakképzettsége megfelelő a feladat ellátásához. Ami hiányterületnek mondható, az 

az autizmus spektrum zavar diagnosztikájához megfelelő végzettség/szakképzettség.  

Általánosságban elmondható, hogy fluktuáció nem jellemző tagintézményünkre. Több pszichológus 

kolléga kisgyermek születése miatt van tartósan távol, akik a következő tanévben várhatóan újra 

munkába állnak. 

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. 
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Az adminisztratív feladatok ellátásához megfelelő számú szakember áll rendelkezésre, a folyamatok 

átláthatók, nyomon követhetők. 

16. Stratégiai és/vagy operatív szempontból fejlesztésre szoruló terület 

megvalósulásának értékelése (gondoljon a munkaterv kiemelt feladataira) 

A szakmai protokollok módosítását a jogszabály- és eljárásrend változásoknak megfelelően 

elvégeztük, annak felülvizsgálata a tanév során szükséges  

A tanügyigazgatási folyamatok felülvizsgálata a tanév során folyamatos volt, ennek eredményeként 

megállapítható, hogy kialakult egy átlátható, nyomon követhető rendszer. A tanév során kiterjesztjük 

az Online Gyermek Adatbázis használatát a nevelési-oktatási intézményekre. Ez elő fogja segíteni a 

partnerintézményekkel, tagintézményekkel való kommunikáció, információáramlás folyamatát is.  

Az intézményen belüli információáramlás a tanév során nagymértékben javult, de fejlesztése 

szükséges.  

A partnerközpontúság fejlesztése folyamatos volt, a kollégák szemlélete mind az ügyfélfogadás, 

mind a vizsgálat, tanácsadás keretein belül megfelelő. A terület további, direkt fejlesztése szükséges. 

Az INYR használata napi szintű, a kollégák a lehetőségekhez mérten pontosan vezetik, ellenőrzése 

folyamatosan szükséges. 

A szakértői bizottsági szakfeladaton elkészült stratégiai terv megvalósulása részben történt meg, 

annak folytatása szükséges.  

 

17. A munkaterv részletes ütemtervében betervezett feladatok megvalósulásának 

értékelése (sikeres, kevésbé sikeres események, tevékenységek, elképzelések, fejlesztésre 

szoruló területek, jól működő, terjeszthető gyakorlatok, stb.) 

A 2021-22. tanévre meghatározott feladatok a megvalósultak, az EFOP 3.1.6. pályázat keretében a 

betervezettnél több szakmai kapcsolatépítő programot, szakmai fejlesztést tudtunk megvalósítani. 

Elmondható, hogy a tanév során magas szintű szakmai tevékenységet végzett mind a pályaválasztási 

tanácsadás, mind a megyei szakértői bizottság. Mindkét területen szakmai fejlesztések valósultak 

meg a vizsgálatok, tanácsadás területén. 

18. A belső ellenőrzés kitűzött feladatai megvalósulásának értékelése  

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, a késői küldések számát nagymértékben sikerült csökkentenünk. Eredményként 

könyvelhető el, hogy a határidőre beérkezett beiskolázási vizsgálatokat, az Oktatási Hivatal 

kirendeléseit a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően el tudtuk végezni. 
 

V.  SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK 
 

Az EFOP 3.1.6. pályázat keretében szakembereinknek lehetősége volt csoportos szupervízióban részt 

venni az őszi és a tavaszi időszakban. A kollégák többsége igénybe vette a szolgáltatást, ami 

mentálhigiénés állapotukra, a munkahelyi klímára pozitív hatással van.. A Pedagógiai 

Szakszolgálatok Hete rendezvénysorozat keretében többségi pedagógusok, gyermekvédelmi 

szakemberek számára szerveztünk konzultációt két alkalommal. Jó gyakorlatainkat, tapasztalatainkat 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei számára tettük elérhetővé 

online formában. Ezen az alkalmon a felnőttek vizsgálatára kidolgozott segédlet tartalmát ismertettük 

és adtuk át a dokumentumot. Ezt a szakmai anyagot kérésre átadtuk még másik három pedagógiai 
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szakszolgálat számára is. A pályázat keretében részt vettünk a Pata és Mancs Terápiás Oktatási 

Egyesület bemutató foglalkozásán, valamint szakmai tapasztalatcserére volt lehetőségünk. Ez 

utóbbira Pécsen, a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál került sor. 

 

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. 

 

Kelt.: Székesfehérvár, 2022. szeptember 4. 

                 Hargitai Enikő 

            főigazgató-helyettes 

 

MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2021/2022 

 
 

I.  Bevezető adatok 
 

1. Munkaközösség neve: FMPSZ Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 

gondozás 

2. A beszámoló készítője: Bordácsné Ágoston Krisztina munkaközösségvezető 

 
3. A munkaközösség tagjai: 

 

ssz. név tagintézmény 

1. Besze Dóra  FMPSZ Bicskei Tagintézmény  

2. Fehér Gyöngyi  FMPSZ Bicskei Tagintézmény  

3. Kaliczáné Szalai Katalin  FMPSZ Bicskei Tagintézmény  

4. Ságy- Süly Martina  FMPSZ Bicskei Tagintézmény  

5. Vajer Eszter  FMPSZ Bicskei Tagintézmény   

6. Bordácsné Ágoston Krisztina   FMPSZ Dunaújvárosi Tagintézmény  

7. Kochán Krisztina  FMPSZ Dunaújvárosi Tagintézmény  

8. Korózs Alexa   FMPSZ Dunaújvárosi Tagintézmény  

9. Kissné Korsós Ágnes  FMPSZ Dunaújvárosi Tagintézmény  

10. Prohászka Frigyes  FMPSZ Dunaújvárosi Tagintézmény   

11. Kovács Adrienn   FMPSZ Enyingi Tagintézmény  

12. Török Lívia  FMPSZ Enyingi Tagintézmény  

13. László Péterné  FMPSZ Enyingi Tagintézmény  

14. Németh Marika  FMPSZ Gárdonyi Tagintézmény   

15. Juhász Dorottya   FMPSZ Martonvásári Tagintézmény  

16.  Ujvári Ivett FMPSZ Martonvásári Tagintézmény  

17.  Szabó Antalné FMPSZ Martonvásári Tagintézmény  

18.  Boncza Katalin FMPSZ Móri Tagintézmény  

19. Siteri Erika  FMPSZ Móri Tagintézmény   
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20. Fekti Ildikó  FMPSZ Sárbogárdi Tagintézmény  

21. Sepsi - Fejes Tünde  FMPSZ Sárbogárdi Tagintézmény   

22. Szabóné Bögyös Orsolya  FMPSZ Sárbogárdi Tagintézmény   

23. Vida Fanni  FMPSZ Sárbogárdi Tagintézmény   

24. Gálác Nikolett  Székesfehérvári Tagintézmény Palotai úti telephely   

25. Nádasi Renáta  Székesfehérvári Tagintézmény Palotai úti telephely   

26. Nagyné Burka Brigitta  Székesfehérvári Tagintézmény Palotai úti telephely 

27. Páprádi Anna Bíborka  Székesfehérvári Tagintézmény Palotai úti telephely 

28. Rácz Klára  Székesfehérvári Tagintézmény Palotai úti telephely 

29. Rácz-Ketskés Nóra  Székesfehérvári Tagintézmény Palotai úti telephely 

30. Rajcsányiné Nagy Renáta  Székesfehérvári Tagintézmény Palotai úti telephely 

31. Sebestyén Gabriella  Székesfehérvári Tagintézmény Palotai úti telephely 

32. Sebestyén Zsófia Virág Székesfehérvári Tagintézmény Palotai úti telephely 

33. Virág Anna Noémi Székesfehérvári Tagintézmény Palotai úti telephely 

 

4.  Szakmai munkához kapcsolódó óraadók 

ssz. név 

ellátott heti 

óraszám tagintézmény 

1. Lutherné Horváth Zsuzsanna    6 FMPSZ Dunaújvárosi Tagintézmény  

2.  Huszárné Lukács Mária 1  FMPSZ Sárbogárdi Tagintézmény   

 

II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk értékelése (lásd munkaterv) 

 

1. Általános feladatok értékelése 

 
Szakmai protokollok felülvizsgálata 

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, valamint a konduktív pedagógiai ellátás 

szakmai protokolljának a felülvizsgálata folyamatos, a frissített protokoll felkerült a Moodle 

felületre. A Moodle felületen megtalálható a protokoll módosító táblázat, amelyben a változtatni 

kívánt részeket jelöljük. Ezt a kollégák használni is tudják.  

Információ áramlás és a kommunikáció fejlesztése, fluktuáció csökkentése témakörhöz, valamint az 

intézményen belüli együttműködési mechanizmusok továbbfejlesztése témakörhöz tartozó általános 

és kiemelt feladataink. 

1. Moodle felület további alakítása az egész tanévben kiemelkedő feladatunk volt. A szakfeladathoz 

kapcsolódó mappákat és tartalmukat folyamatosan frissítettük, bővítettük.  

2. Teams felület arculatának alakítását nem sikerült megvalósítani, az itt tárolt adatokat, anyagokat 

nehezen találták meg a kollégák. Ezzel a jövőben foglalkozni kell. A teams felületet értekezletre, 

esetmegbeszélő teamekre, előadásokra jól kihasználtuk. Itt a kollégák már sokkal aktívabbak voltak. 

3. Online értekezletek: Az online értekezletek minden hónap 3. szerda 14.30.-ra voltak beütemezve. 

Az értekezletek igazodtak az aktuális és kiemelt feladatainkhoz. A 2021/22- es tanévben 10 online 

értekezletet tartottunk. Az értekezletek közül volt olyan, ami aktuális feladatkiosztás miatt a 

tagintézményi koordinátoroknak szólt, volt, ami a team témakörében érdekelt szakembereknek, volt, 

ahol külső szakemberek is megjelentek és volt, ami a teljes munkaközösségnek szólt. Ezzel a 

nyitottsággal és rugalmassággal próbáltuk a szakemberek motiváltságát, együttműködési készségét 

fenntartani.  

2021.09.15. - Korai intervenciós munka elindítása felmerülő nehézségek átbeszélése. 

2021.10.20. – Koordinátorokkal a szakmai névsor tisztázása.  

2021.11.17. – Esetmegbeszélés - Vigil kómás kisfiú esete- Dunaújváros 

2021.12.15. – Esetmegbeszélés - Komplex diagnózisú gyermek ellátása- Bicske 

2022.01.19. – Koordinátorok - Az aktuális feladatok értékelése. 

2022.02.16. – Esetmegbeszélés - A pszichológus szerepe a Korai fejlesztésben –Székesfehérvár 
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2022.03.17. – Szakszolgálatok közötti műhelymunka- (FMPSZ- JNSZMPSZ) 

2022.04.20. - Az aktuális feladatok programok megbeszélése. Mozgás napja program 

   előkészítése. 

2022.05.18. -  Szakmai nap - Dunaújváros 

2022.06.15. -  Koordinátorok - A nyári ellátásról.  

4. Levelező csoport aktív használatával igyekeztünk az információkat időben és pontosan megosztani 

egymással. A hozzászólások folyamatos követésével itt is működött egy jó kapcsolattartás, 

együttműködés.  

A Korai intervenció területén a szakterületi protokollnak megfelelő, magas szintű szakmai ellátás 

biztosítása.  

Ellátottjaink számára igyekeztünk sérülés specifikumuknak, állapotuknak, valamint a szakértői 

véleményükben megfogalmazott jogszabály által meghatározott javaslatoknak és óraszámoknak 

figyelembevételével biztosítani az ellátást. Kollégáim a vírushelyzetet és a gyermekek aktuális 

állapotát figyelembe véve ellátást biztosítottak a gyermek kijelölt intézményében, ellátó 

intézményében, valamint a gyermek otthonában (Sárbogárd, Dunaújváros). A gyermekek ellátása 

egyéni, valamint kiscsoportos formában valósult meg. A létszámok alakításában a gyermekek 

diagnózisa, életkora meghatározó volt és ezt a szakemberek szempontjai is befolyásolták.  

A magas színvonalú szakmai munka megvalósulásához hozzájárult a korai intervenció területén 

dolgozó szakemberek iskolai végzettségének heterogenitása, sokfélesége (10 szakképzettség, 

rengeteg tanfolyam), széleskörűsége. Ezért létrehoztunk egy olyan névsort, listát, amelyben azok a 

szakemberek sorolják képzettségüket, akik motiváltak arra, hogy más szakembereknek segítséget 

tudjanak nyújtani. Nagy örömmel fogadtam, hogy ez a névsor hosszú.  

Ellátottjaink számára változatos terápiás lehetőségeket igyekeztünk biztosítani. Szinte minden 

tagintézményben elindultak a logopédia szakterületen dolgozó szakemberekkel együttműködve a 

beszédindító csoportok, játszóházak, amelyre egyre nagyobb az igény (Bicske, Dunaújváros, Enying, 

Székesfehérvár, Mór,). A Móri Tagintézményben Szülő-csecsemő/kisgyermek konzultációt tartottak 

a kollégák. A cél, hogy a 3-4 éves korosztály regulációs nehézségeiben segítséget tudjanak nyújtani. 

NHT1, NHT2 terápiák, HRG csoportos fejlesztések indultak Sárbogárdon, Székesfehérváron, 

Bicskén. Komplex csoportok, szociális- kommunikációs viselkedésszervezésre épülő csoportok 

indultak (Dunaújvárosban, Bicskén, Székesfehérváron).  

Ellátotti adataink: 

SNI/ Korai fejlesztés:      116 fő 

Nevelési tanácsadás (korai életkorban 0-3-4 év):  1005 fő 

Konduktív pedagógiai ellátás:     6 fő  

 

A Korai munkaközösség a kora gyermekkori intervenció területén tartott hagyományos feladatainak, 

tevékenységeinek, rendezvényeinek megvalósítása (fogadóórák, szülői értekezletek, Szülő Klub, 

ortopédiai szűrések, állapotmegismerések a védőnőkkel együtt dolgozva, stb.). 

Ez az alapfeladatunk összekapcsolódik a partnerközpontú szemléletünk tovább fejlesztésével.  

Tagintézményeink ezen esetek többségében nagyon hatékonyan együttműködő kapcsolatot 

alakítottak ki a védőnői hálózattal (Bicske, Dunaújváros, Enying, Mór, Martonvásár, Sárbogárd). A 

szakorvosokkal, gyermekorvosokkal is egyre több tagintézményben indul el együttműködés (Bicske, 

Székesfehérvár). A kisgyermeknevelőkkel, óvodapedagógusokkal minden tagintézményben 

hatékony az együttműködés. Sajnos egyre több tagintézmény kerül együttműködési kapcsolatba a 

családvédelemmel és a Családok Átmeneti Otthonával (Bicske, Dunaújváros, Enying, Sárbogárd, 

Székesfehérvár). A 2021/22-es tanévben 21 program valósult meg a tagintézményekben. Célunk, 

hogy egy jó kapcsolati háló kiépítésével az ellátottjaink ellátása minél hatékonyabb és komplexebb 

legyen. Kapcsolatalakításunk formáit a mindenkori aktuális járványügyi helyzethez igazítottuk.  

.  

Kora gyermekkori intervenció területén tartott hagyományos gyermekprogramok megvalósítása 

(Tematikus Játszóházak, Koraszülöttek világnapja alkalmához kapcsolódó programok, stb.). A 

programok megvalósítása tagintézményenként más időpontban, más formában, a helyi 

sajátosságoknak megfelelően történik. A tagintézmény munkatervében ezek a programok 

megjelennek.  Játszóházak megvalósultak az EFOP pályázat keretében, de a pályázat lezárulása után 

is szerveződtek programok.  Játszóházaink tematikusak. Kapcsolódnak az ünnepkörökhöz, 
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hagyományokhoz. ( Karácsony, Húsvét, Halowen, stb.). De jeles napokhoz is kapcsolódunk 

programmal (Koraszülöttek Világnapja, Gyermeknap stb. ). A 2021/22 – es tanévben 19 játszóházat 

tartottunk. A programok az aktuális járványügyi rendelkezéseknek, szabályzatoknak megfelelő 

módon kerülnek megszervezésre. 

A nyár folyamára egyre több tagintézmény szervez tábort ellátottjainak. Volt tagintézmény 

(Sárbogárd) aki a járványügyi helyzet miatt a tavalyi tanévre tervezett játszóházat szeptemberben 

tartotta meg. Nyári tábort, úszó tábort tartott (Bicske, Dunaújváros, Székesfehérvár)  

 

2. Sajátos célok, feladatok értékelése 

 
Esetmegbeszélő, szupervíziós online délutánok: Az online értekezletek idősávjait kihasználva 

esetmegbeszéléseket tartottunk. Itt olyan nehéz, komplex és egyben szakmailag érdekes esetet 

mutattunk be egymásnak, amely időnként kihívást jelentett a szakember számára. 

2021.11.17. – Esetmegbeszélő- Vigil kómás kisfiú esete- Dunaújváros 

2021.12.15. – Esetmegbeszélés- Komplex diagnózisú gyermek ellátása- Bicske 

2022.02.16. – Esetmegbeszélés- A pszichológus szerepe a Korai fejlesztésben –Székesfehérvár 

Az esetet röviden előre ismertetve, így tényleg az jelentkezett, akit ez érdekelt, aki segíteni szeretett 

volna, vagy aki „tanulni” akart. Ezeken a délutánokon a résztvevő létszám mindig magas volt. Azt is 

jó volt megélni, mind a pályakezdőnek, mind az aktív dolgozónak, hogy van, amit mi sem tudunk. 

Lehet és kell is segítséget kérnünk egymástól. Ezt az együttműködő segítséget nyújtó szemléletet 

szeretnénk tovább vinni.  

Ellátás nélküli szakmai napok programjának, időpontjának tervezése:  

A járványügyi intézkedéseknek megfelelően.  

⎯ 2022. decemberben zajlott online karácsonyi szakmai nap, amelyen előadásokat 

hallgathattunk pályázati anyagokból. Sajnos (és mégis örömteli) sok kollégám nem tudott részt 

venni, mert az EFOP 3.1.6 pályázat keretében szervezett Bayley –III képzésen vettünk részt. 

⎯ 2022. 05.18. Szakmai nap – Erre az időpontra intézménylátogatást (Borsóház) terveztünk. 

Sajnos a még mindig fennálló járványügyi helyzet miatt nem tudtak minket fogadni. 

⎯ Helyette Dunaújvárosban egy interaktív szakmai napot tartottunk, ahol különböző 

technikákkal (Szófelhő, Idővonal, WordCafé, stb. módszerével átbeszéltük a Korai intervenció 

sarkalatos pontjait, gondolatait. A program hűen tükrözte azt a magas szakmaiságot, elhivatottságot 

és családcentrikusságot, ami a szakemberek munkáiból árad.  

⎯ 2022. augusztus 31. Évzáró, nyitó szakmai nap. A munkaközösségvezető szakmai mandátuma 

lejár, így feladat az új vezető megválasztása.  

Eredményesség, hatékonyság mutatóinak meghatározása szakterületenként témakörben a korai 

fejlesztés két szakemberének anyagát ismertük meg két alkalommal (Karácsony- online, Szakmai 

napon). A téma mindannyiunk számára egy kicsit megfoghatatlan volt, de hasznos és kreatív vita 

alakult ki belőle. A kollégánk által írt anyag és az elhangzott gondolatok arra késztettek minket, hogy 

ezzel foglalkozni kell. A 2022/23–as tanévben erre munkacsoport alakul.  

Mozgás napja 2022.05.04. 

A Mozgástér Online Sportegyesület pályázatára 2022. május 4.-én tartott Országos Mozgás Napja 

programban a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, illetve a gyógytestnevelés 

szakfeladatot végző kollégái, valamint néhány tagintézmény szakemberei kapcsolódtak be. A 

pályázatra kevés anyagi támogatás érkezett, így a díjazás feltételeit módosították. Sajnos 

Intézményünk nem nyert, de a családok, gyermekek, szakemberek jót mozogtak ezen a napon.  

 

Az EFOP 3.1.6. pályázat eredményeinek és produktumainak beépülése a 

munkaközösségi szakmai munkába. 
Az FMPSZ Korai fejlesztés és konduktív pedagógiai ellátás színterén dolgozó szakembereink az 

EFOP- Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért pályázat 

számtalan színterén megjelentek munkáikkal. A protokoll kidolgozásától a szakmai segédanyagok 

és szakmai műhelyek és jó gyakorlatok létrehozásán keresztül a játszóházak, gyermekprogramok 

megvalósításáig mind megvalósultak szakembereink részvételével.  
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A projekt keretében több szakmai segédanyag készült. Ezek a szakmai anyagok a FMPSZ korai 

intervenció területén végzett munkáját és szemléletét, módszertanát mutatja be. Olyan szakemberek 

vettek részt a segédanyagok írásában, akik aktív tagjai a korai munkaközösségnek, konduktív 

pedagógiai ellátásnak. Így konkrét és hatékony segítséget tudnak nyújtani más szakembereknek és a 

pályakezdő kollégáknak. (A Gyógypedagógiai tanácsadás korai fejlesztés és gondozás, valamint a 

konduktív pedagógiai ellátás területére kifejlesztett intézményi protokoll; Ágazatközi együttműködés 

megvalósítható és hatékony folyamatának kidolgozása, kipróbálása a korai intervenció területén a 

köznevelés, az egészségügy és a szociális szféra szakembereinek közreműködésével; Sérülés 

specifikus egyéni fejlesztési tervek; Útmutató 0-12 hónapos korig a megkésett pszichomotoros 

fejlődésű gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztéséhez; Útmutató 0-6 éves korig a súlyosan-

halmozottan sérült gyermekek otthoni fejlesztéséhez; Egészségügyből korai fejlesztésbe, koraiból az 

óvodába – a gyermek átvezetése a különböző ellátási formák között; Útmutató a regulációs zavarral 

küzdő gyermekek fejlesztéséhez 0-24 hónapos korig.) A FMPSZ szakembereinek módszertani 

gazdagságát mutatja az elkészült jó gyakorlatok. A kollégák itt a szülőket és szakembereket célozták 

meg, nekik próbálnak segítséget nyújtani (A „forgószínpad” módszer szerepe a korai fejlesztésben 

került bemutatásra; Operáns és egyéb technikák a beavatkozás területén; Csoportban lenni jó!- 

Szociális – Kommunikációs készségfejlesztő csoport). Ezek a szakmai anyagok az intézményi 

honlapon megtalálhatók, de az alaposabb és szélesebb körű megismeréshez, a gyakorlati munkába 

történő beépítéshez még foglalkozni kell vele. A 2022/23–as tanév feladata, hogy ez a gazdag 

szakmai anyag lehetőleg minél több kollégához eljusson, minél jobban beépüljön a gyakorlatokba.  

A pályázat keretében a szakemberek sokrétű, színes, specifikus, akkreditált képzésen vehettek részt, 

a szakmai tudás és a szakmai munka minőségi ellátásának javítása érdekében. A pályázat keretében 

a szakmai eszközök, segédeszközök beszerzésére is lehetőség nyílt. Az idei tanévben új, az 

állapotmegismerést segítő standardizált és nem standardizált vizsgálóeljárás elsajátítására volt 

lehetőségünk pályázati forrásból (Bayley Csecsemő és Kisgyermek Skálák (Bayley-III), SEED 

pszichomotoros fejlődési skála).   

A projekt ideje alatt közel 50 darab játszóház, tábor valósult meg, az intézményi ellátottjaink és 

családjuk számára. A programok tematikusan valamilyen ünnepkör, vagy világnap, téma keretében 

valósultak meg. A kollégák itt is megmutatták kreativitásukat, rugalmasságukat és a komplex 

szemléletű gondolkodásukat.  

A Szakszolgálati Héten a szakmai programok, játszóházak, gyermekprogramok szervezése 

tagintézményenként. A programok az aktuális járványügyi rendelkezéseknek, szabályzatoknak 

megfelelő módon kerültek megszervezésre. 

Az EFOP-3.1.6-16 A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése című pályázat keretében 

2022.03.17.-én a Szakszolgálatok közötti szupervíziós/tanácsadás jellegű, valamint „jó gyakorlatok” 

megismerésére irányuló szakmai műhelymunka került megrendezésre a korai fejlesztésben és a 

konduktív pedagógiai ellátásban résztvevő szakemberek számára. A programon a Jász-Nagykun-

Szolnok-Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat korai 

fejlesztés és konduktív pedagógiai ellátás területén dolgozó szakemberei vettek részt. A szakmai 

műhelymunka célja a pályázat keretében a korai fejlesztés és konduktív pedagógiai ellátás területén 

megvalósított programok, tevékenységek, „jó gyakorlatok” bemutatása, eredményeinek ismertetése 

volt. A program meghívott vendégei és előadói a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Korai 

munkaközösségének tagjai, Béres Lászlóné a JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény, Vargáné Kerti 

Anikó a JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény, Bazsonyiné Benedek Beáta a JNSZMPSZ Szolnoki 

Tagintézmény és Bordácsné Ágoston Krisztina FMPSZ Korai munkaközösség munkatársa volt. A 

szakmai műhelymunka eredményeként megállapítható, hogy bár a szakszolgálati intézmények 

alapvetően más-más struktúra szerint vettek részt a pályázati programban - a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat esetében a különböző szakszolgálati feladatellátáshoz köthető 

tevékenységek tervezése, megvalósítása és értékelése az egyes tagintézmények hatáskörébe tartozott, 

míg a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat esetében az egyes szakfeladatok szerint szerveződő 

szakmai munkaközösségekhez – bizonyos csomópontok, párhuzamok fellelhetőek. Így például a 

helyi protokollok kidolgozásának szükségessége, a partnerek szakmai segédanyagokkal történő 

ellátásának igénye. Hangsúlyosan jelennek meg a tevékenységek sorában, a koragyermekkori 

intervencióban szakmaközi együttműködéseket célzó aktivitások. Ezek a szinergiák megerősítették 
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a fórum résztvevőit a célkitűzések és a megvalósított feladatok időszerűségét, relevanciáját illetően, 

segítették a további beavatkozási pontok azonosítását. 

 

3. A munkaközösségi feladatok megvalósulása a gyakornokok és új kollégák szakmai 

támogatásával kapcsolatban.  

 
A gyakornoki program megvalósításához a szakemberek támogató segítséget nyújtottak a 

pályakezdő kollégáknak. Megismerték az intézményi és szakfeladathoz kapcsolódó 

dokumentumokat. A mentoraik segítségével teret kaptak a hospitálásokon, konzultációkon, 

teameken való részvételre. Segítséget nyújtottak a kapcsolati háló kialakításában. A mentorok 

feladata még, hogy a pályakezdő szakembert segítve, minősítési eljárásra felkészítse, a portfolió 

elkészítésben megsegítse. A képzett mentorok és a jól működő mentorálási programmal nagy 

segítséget tudnak adni a pályakezdő szakembereknek.  

Feladatunk még, hogy az intézményünkbe érkező hallgatókat a gyakorlati idejük letöltésében 

megsegítsük. Náluk is feladata az intézményi struktúra, intézményi dokumentáció és az adott 

szakfeladat alapos megismertetése.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több konduktorhallgató jelentkezik gyakorlatra 

intézményünkbe és az általunk képviselt szemlélet, látásmód vonzó számukra.  

További célunk, hogy a hallgatók száma növekedjen, hiszen tőlük kerülhet ki a leendő kolléga.  

 

III. Hiányterületek, problémák, fejlesztési javaslatok 

 
Továbbra is nagy nehézséget jelent a Korai fejlesztés szakfeladaton a szakember hiány. Volt 

tagintézmény, ahol egy másik tagintézmény dolgozójának segítségével lehetett ellátást biztosítani, 

de volt, ahol még az óraadó felvételével sem oldódott meg a feladat. Igaz örömteli hír mindig, ha 

kollégáinknál gyermekvállalás történik, de ez a nagy esetszám mellett nehézséget is okoz.  

Az egyes diagnózisokhoz és a rendelet szabályzata alapján az életkorokhoz rendelt óraszámok igen 

magasak. Tisztában vagyunk azzal, hogy a megfelelő ellátáshoz, segítségnyújtáshoz, szakmaisághoz 

ezek szükségesek, de az alkalmazottak számához mérve ez magas.  

  

Nehézséget okoz még bizonyos diagnózisok esetében a megfelelő, jó pszichiátriai szakvélemény 

megszerzése. Nehézség mert hosszadalmas, nehéz, mert sok helyen magas várólista van, és nehéz, 

mert sokszor magán ellátásba küldjük a szülőt.  

Nem csak a megfelelő diagnózis megszerzéséért fontos ez (bár az az elsődleges cél), de fontos lenne, 

hiszen a családok anyagi helyzetét is meghatározza.  

 

Ezért a 2022/23-as tanév feladatai közé tartozik a tagintézmények partneri kapcsolatának 

további erősítése, szakmai és módszertani megsegítése. Munkacsoportokat szeretnénk létrehozni, 

meglévő szakmai anyagok megismerésére és módszertani csomagok kialakítására.  

A megnövekedett ellátotti létszám adja azt a feladatot is, hogy a családok minél több segítséget 

kapjanak. Erre a feladatra is munkacsoportot szeretnénk létrehozni, amely a szülők számára hoz létre 

segítséget nyújtó anyagokat, eszközöket. 

 

Kelt: Dunaújváros, 2022.09.01. 

 

 

Bordácsné Ágoston Krisztina  

                   munkaközösség-vezető 
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2021/2022. tanév 
 

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. Martényi Nóra Barbara 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. Stumph Melinda Székhelyintézmény 

9. Dr. Benkő Anita Székhelyintézmény 

10. Tóthné Tuppa Anita Székhelyintézmény 

11. Gedő Ágnes Székhelyintézmény 

12. Horváth Adrienn Katalin Székhelyintézmény 

13. Pálné Véber Éva Székhelyintézmény 

14. Berkes Bernadett Székhelyintézmény 

15. Szamosi Szilvia Székhelyintézmény 

16. Ulicza Henrietta Székhelyintézmény 

17. Hargitai Enikő Székhelyintézmény 

19. Mágó-Lőrincz Patricia Székhelyintézmény 

20. Léber Krisztina Székhelyintézmény 

21. Kiss Ilona Székhelyintézmény 

 

Tanév közben távozott: 

Marsiczki Karolina 

Pálné Véber Éva 

 

Tanév közben érkezett: 

Fogarassy Levente 

Korcsik Nikoletta 

Dr. Nyergesné Hajdú Ildikó 

 

II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk/meghiúsulásuk értékelése 

 
A Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért elnevezésű projekt 

(Projektazonosító: EFOP-3.1.6-16-kódszám) a megyei szakértői bizottsági munkaközösség 2021-

2022. tanévben folyó tevékenységében, lehetőségeiben meghatározó jelentőségű volt. 

A projekt keretén belül 2021. nyarán megtörtént a  „Megyei Szakértői Bizottság Munkaközösségi 

Moodle felüleletének fejlesztése”  és az  „FMPSZ Székhelyintézmény Közös mappáinak 
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rendszerezése”, mely során összegyűjtésre és rendszerezésre kerültek a  szakértői bizottsági 

munkához tartozó dokumentumok, így átláthatóbbá, könnyebben kezelhetővé vált bizottságunk 

elektronikus felülete. Menet közben, illetve szeptemberben megvalósult az eljárásrendek, a szakmai 

protokoll felülvizsgálata, eseti módosítása, megteremtve a jogszabálynak megfelelő feladatellátás 

biztosítását. Mindez hangsúlyos részét képezi a gyakornokok, illetve új kollégák szakértői munkába 

történő bevezetésének, hiszen a szűkebben értelemzett szakmai munka mellett elengedhetetlen a 

jogszabályok, rendeletek, eljárásrendek ismerete, emellett a  változások nyomon követése pedig 

minden kolléga számára szükséges. A tanév során számos rendezvény szolgáltatott alkalmat szakmai 

fejlődésünkre, illetve az egyéb területen dolgozó kollégák tevékenységének megismerésére, a velük 

való együttműködés hatékonyabbá tételére. Kiemelem a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

munkaközösségével folytatott -hét alkalomból álló-  belső továbbképzésünket, mely során az ő 

szakfeladat ellátásukkal ismerkedhettünk meg mélyebben, részünkről pedig azokról a sajátos 

nevelési igényű gyermekekről/tanulókról adtunk képet, akik jellemzően megfordulnak  

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadáson. Pszichológus munkatársaink közül többen  részt vettek 

a sárbogárdi szervezésű online IOP konferencián, mely visszajelzésük alapján nagyon hasznos és 

érdekes volt. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői 

Bizottsága és bizottságunk közötti szakmai program valósult meg. Az online műhelymunka célja a 

projekt tapasztalatok, fejlesztések, jó gyakorlatok megosztása volt.  A kolléga a 

Székhelyintézményük által megvalósított intézményi tudásmegosztásról és szakmai 

műhelymunkákról nyújtott egy általános összefoglalót, bizottságunk pedig a felnőttvizsgálat anyagát 

ismertette, nagy sikerrel. 

A következő alprojektekben szintén részt vállaltak unkaközösségünk tagjai: 

⎯ Helyi problémákra és adottságokra reagáló szakmai, módszertani segédanyag kidolgozása 10 

specifikus területre 

⎯ A tehetségek felkutatására, fejlesztésére, produktumaik hasznosulására irányuló, 

partnerségen alapuló eljárásrend óvodai, általános iskolai, középiskolai, felsőoktatási és művészeti 

iskolai területre 

⎯ Munkahelyi egészségvédelem 

⎯ Az ügyfélszolgálat területére kifejlesztett intézményi protokoll 

A Pedagógiai Szakszolgálatok hete rendezvénysorozat keretén belül széles körben igyekszünk 

programjainkat népszerűsíteni, azok témáját a partnerintézmények, szülők felöl bejövő problémák, 

megoldandó kérdések köré fonni, mégsem sikerül nagyobb részvételi számmal „dicsekednünk”, még 

ha az előzetes érdeklődés élénknek tűnik is. 

Sokat gondolkodunk azon, hogy miként szólítsuk meg a célközönséget, hiszen az SNI szám egyre 

növekszik, a jelzett problémák egyre súlyosabbak. 

Az előző tanévben már megtapasztaltuk a Covid járvány negatív tapasztalatait, illetve ismerjük az 

ellátórendszer folyamatos hiányosságát. Szükség esetén a szakértői vélemények javaslati részét 

részletesebben kidolgozzuk, hogy egyértelműbb legyen a többségi pedagógus, habilitációt ellátó 

szakember számára a megsegítés módja, illetve rendszeresen nyújtunk lehetőséget a telefonon, vagy 

személyes jelenléttel történő konzultációra.   

A – szintén - EFOP pályázatnak köszönhetően a tanulási, pályaválasztási tanácsadó munkatársaival 

együtt eljuthattunk Pécsre, a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői 

Bizottságához. Működésükben sok hasonlóságot tapasztaltunk, de ugyanígy azt is láttuk, hogy ők is 

hangsúlyosnak tekintik a bizottság szerepét a többségi intézményekben és a családokban növekvő 

problémák oldásában. 

Nagy örömünkre szolgál annak megtapasztalása, hogy ebben a tanévben alacsony volt a fluktuáció. 

Két munkatársunk búcsúzott el, azonban három új kollégát köszönthettünk köreinkben. 

 

III. Hiányterületek, problémák, fejlesztési javaslatok 
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Munkaközösségünk kiemelt célja a tanévre, illetve az elkövetkező tanévekre vonatkozóan egy olyan 

program elkészítése és együttműködés kialakítása az érdekeltekkel, mely érdemben meg tudja 

támogatni a partnerintézmények pedagógusait, a családokat, s rajtuk keresztül a sajátos nevelési 

igényű gyermekeket, tanulókat. 

Hosszabb távon ettől is várnánk a magas számú vizsgálati kérelmek mérséklődését. 

 

Kelt.: Székesfehérvár, 2022. 08. 30. 

 

 

               dr. Lakatosné Pintér Anita 

                    munkaközösség-vezető 
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2021/2022 
 

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. Keresztes Magdolna Bicske 

5. Horváth Sándor Zsoltné - koordinátor Dunaújváros 

6. Kissné Korsós Ágnes igazgató Dunaújváros 

7. Prohászka Frigyes ig.h.  Dunaújváros 

8. Móra Katalin Dunaújváros 

9. Várnagy-Horváth Anett Dunaújváros 

10. Párkányi Mónika Dunaújváros 

11. Rábavölgyi Éva Dunaújváros 

12. Keszi Viktória Dunaújváros 

13. Berczeli Krisztina Dunaújváros 

14. Kelcz Henrietta Dunaújváros 

15. Peresztegi Lászlóné koordinátor  Enying 

16. László Péterné igazgató Enying 

17. Dian-Szentesi Nóra Enying 

18. Horváth Adrienn Enying 

19. Tabi Adrienn koordinátor Gárdony 

20. Gránitzné Kratancsik Rita igazgató Gárdony 

21. Vargáné Thiess Ágnes Gárdony 

22. Németh Mária ig.h. Gárdony 

23. Botás Eszter Gárdony 

24. Szabóné Tóth Judit Gárdony 

25. Sütő Edina Gárdony 

26. Fábián Dóra - koordinátor Martonvásár 

27. Kárászné Szani Boglárka ig.h. Martonvásár 

28. Szabó Antalné igazgató Martonvásár 

29. Badits Gyöngyi Martonvásár 

30. Siteri Erika igazgató - koordinátor Mór 

31. Belegrainé Szüts Erika ig.h. Mór 

32. Brumbauer Nóra Mór 

33. Feketsné Siklósi Ilona Mór 

34. Izmindi Katalin Mór 

35. Kovács Marianna Mór 

36. Dr. Madariné Molnár Tünde Mór 

37. Végh Szilvia Mór 
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38. Klockné Szíjj Ildikó Mór 

39. Móricz Julianna ig.h.- koordinátor  Sárbogárd 

40. Takácsné Koncz Zsuzsanna igazgató Sárbogárd 

41. Németh Anikó Sárbogárd 

42. Hortiné Sepsi Mónika  Sárbogárd 

43. Némethné Vida Fanni Sárbogárd 

44. Meizlné Szilvási Erika Sárbogárd 

45. Bellér Emese koordinátor Székesfehérvár 

46. Pápai Katalin Andrea igazgató Székesfehérvár 

47. Horváthné Blizman Klára ig.h. Székesfehérvár 

48. Hegedüs Ágnes Székesfehérvár 

49. Anka Ágnes Székesfehérvár 

50. Keserü-Zsohár Ágnes Székesfehérvár 

51. Dr. Nochtáné Bakonyi Erika Székesfehérvár 

52. Gülec Györgyi Székesfehérvár 

53. Tóth-Kása Lívia Székesfehérvár 

54. Csótai Kitti Székesfehérvár 

55. Szakács Nóra Székesfehérvár 

56. Dragoj Gabriella Székesfehérvár 

 

4.  Szakmai munkához kapcsolódó óraadók 

ssz. név 

ellátott heti 

óraszám tagintézmény 

1.       

2.       

3.       

 

II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk értékelése (lásd 

munkaterv)  

 
A munkatervbe betervezett feladatok megvalósulását ebben a tanévben is nagymértékben 

befolyásolták és módosították a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos kormányzati és tankerületi 

szabályozások és a jogszabályi változások.  

1. Általános feladatok értékelése 

 
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. A 2021 áprilisában elfogadott INYR Szabályzat a szakértői tevékenységre 

vonatkozóan egyértelműen meghatározza az INYR vezetésére vonatkozó elvárásokat. Ezek 

felülvizsgálatára a 2021/22. tanév elején megtörtént, a szabályzat módosítása még nem került 

elfogadásra. 

 

Az információáramlás és a kommunikáció fejlesztése a munkaközösségen belül, valamint a szakmai 

és koordinációs főigazgató-helyettessel a tanév során folyamatos feladat volt, melyre a közös e-

mailes levelezőcsoportot és a Teams munkaközösségi felületet használtuk. Ezen valósítottuk meg az 

online értekezleteket, megbeszéléseket. Nagyon hatékonynak bizonyult, minden hónapban 

kihasználtuk a munkaközösségi idősáv nyújtotta tanácskozási lehetőséget. 
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Ezeket az alkalmakat többször a tagintézményekben előzetes tagintézményi egyeztetés előzte meg, 

így a megbeszéléseken a tagintézményt képviselhette koordinátor, bizottságvezető vagy megbízott 

szakember. Nem volt elvárás, hogy minden értekezleten mindenki jelen legyen. Így is 20-30 fő 

jelenlétében zajlottak az értekezletek. A tanév tapasztalatai alapján elmondható, hogy a legtöbb 

tagintézményben, a kommunikációban, információ átadásban továbbra is nagy segítséget jelentettek 

a bizottságvezetők és a koordinátorok.  

 

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. Az online értekezletek ezt még tovább nehezítik. Az is nehézségként említhető, hogy 

vannak olyan tagok, akik más munkaközösséghez is tartoznak, és leginkább a másik 

munkaközösségben aktivizálják magukat.  

 

2. Sajátos célok, feladatok értékelése  

 
A jogszabályi változások nyomon követése, a változásoknak megfelelő működéssel kapcsolatban 

egyeztetés megvalósult. Erre a korai fejlesztést érintő módosítások miatt több alkalmat is szántunk. 

Megvalósultak az esetmegbeszélések. 6 ilyen alkalom is volt. Nagyon hasznos információkkal 

gyarapodtunk. Az EFOP pályázatban elkészült, a szakterületre kifejlesztett intézményi protokoll 

alkalmazása egyértelmű, minden szakember ez alapján végzi a szakmai munkát. Felülvizsgálata, 

módosítása 2021 szeptemberében megtörtént. A megyei szakértői bizottsággal megkezdett közös 

szakmai munka, együttműködés folytatása több területen is megvalósult. Részt vettek a megyei 

szakértésben dolgozó kollégák esetmegbeszélő értekezletünkön, megvizsgáltuk közösen a 

gyermekpszichiáterhez továbbküldés folyamatát, tapasztalatátadás történt. Tanácskoztunk közösen a 

megszaporodott vizsgálati kérelmek okairól, a beilleszkedési, magatartási nehézség okán 

kezdeményezett vizsgálati kérelmek esetén adható javaslatokról. A szakértői bizottsági tevékenység 

szakmai fejlesztésére, hatékonyabbá tételére a járási-megyei szint optimális egymásra épülésével egy 

munkacsoport alakult, amely megkezdte a munkát. Az előttünk álló tanévben a tevékenység tovább 

folytatódik majd. Az EFOP pályázat keretében készült szakértői véleményekhez készült mondatbank 

- szakmai anyag megismerése, használati lehetőségeinek megvitatása szakmai napunkon 

megvalósult. Ellátás nélküli munkanap keretein belül szakmai programon vettek részt 

szakembereink, melyet 2022. 06. 01-én tartottunk online formában. 

 

3. Az EFOP 3.1.6. pályázat eredményeinek és produktumainak beépülése a 

munkaközösségi szakmai munkába 

 
2018-ban született meg a szakterületre kifejlesztett intézményi protokoll, ami az első pillanattól 

kezdve alapvetésként működik a szakfeladaton. A jogszabályi változásoknak megfelelően 

folyamatos a korrekció, felülvizsgálat, módosítás, ez 2021 őszén meg is történt. A jelen tanévben is 

történtek jogszabályi változások, amelyek a szakfeladatot érintik, ennek megfelelően az új 

eljárásrendet, sablonokat megalkottuk, kipróbálás utáni finomítás, módosítás következik. Ezt újabb 

protokollmódosítás fog követni majd.  

2019-ben készült a Mondatbank járási szakértői bizottságok szakértői véleményének elkészítéséhez. 

A dokumentumot, annak használati lehetőségeit szakmai napunkon tanulmányoztuk részletesen.  

2021-ben készült el a Segédlet a felnőttek vizsgálatához, mely nagyon jó alapot nyújt az új 

feladatként megjelenő felnőttvizsgálatokhoz. Ebben a tanévben 4 ilyen vizsgálat is zajlott a 

megyében.  

2022.03.17-én szakmai műhelymunka valósult meg a Fejér Megyei és Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakértésben dolgozó szakembereinek. Az EFOP pályázatban 

szerzett tapasztalatok átadása történt. A JNSZ Megyei kollégákkal megosztottuk a felnőttek 

vizsgálatára kidolgozott Segédletet.  
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Szakmai programok valósultak meg a partnerek számára a tanév során az EFOP pályázat keretében, 

ahol szülők, pedagógusok, védőnők kaptak tájékoztatást a szakértői tevékenységgel kapcsolatban.   

 

4. A munkaközösségi feladatok megvalósulása a gyakornokok és új kollégák szakmai 

támogatásával kapcsolatban  

 
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 protokoll megismerésében, alkalmazásában történő segítségnyújtás, 

támogatás a portfólió feltöltéséhez és a minősítéshez szükséges dokumentáció kiválasztásában, 

elkészítésében, a minősítésre való felkészítésben. Ez leginkább a szűkebb szakmai közösségben 

kivitelezhető, de munkaközösségi szinten is adott a lehetőség más tagintézmény szakembereinél való 

hospitálásra, szakmai konzultációra, tanácskozásra.  

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.  

Ebben a tanévben 4 szakember minősült szakértői tevékenységben, mindannyian Pedagógus II 

fokozatba léptek.  

 

Az előzőekben nem említett feladatok valósultak még meg a tanév során. 

2022. januárjában harmadik alkalommal indultak azok a vizsgálatok, melyeket az Oktatási Hivatal 

általi elrendelés alapján szakértőként végeztek kollégáink, az iskolakezdés elhalasztására vagy 6 

évnél korábban történő megkezdésére vonatkozó szülői kérelem alapján. Az eljárást jogszabály 

alapján, szoros menetrend szerint kellett lefolytatni. Ehhez országosan egységes szakértői vélemény 

sablonokat kaptunk, melyek kissé eltértek az előző évben használtaktól. Ebben az évben 378 ilyen 

vizsgálatot végeztünk, ami valamivel több, mint az előző évben volt, de az emelkedő tendencia 

továbbra is látható, annak ellenére, hogy szakembereink az őszi időszakban komoly előkészítő 

munkával igyekeztek csökkenteni a várható kirendelések számát. 

 

III. Hiányterületek, problémák, fejlesztési javaslatok 

 
A tanév során a kollégák és a tagintézmények is igen eltérő mértékben vettek részt a munkaközösségi 

munkában. Ez aránytalan terhet jelenthet bizonyos esetekben. 

Nagy gond, hogy a megyei szakértői bizottságban nem dolgozik gyermekpszichiáter. Az SNI 

gyanúval továbbküldött gyermekek esetén ez további szervezési feladatot, hosszú várakozási időt 

jelent a tagintézményeknek. Ezzel kapcsolatban történt a megyei szakértői bizottság-vezetővel több 

alkalommal is egyeztetés, de a tagintézmények eltérő helyi adottságai miatt az egységes eljárásrend 

kialakítása nem lehetséges. A tapasztalatok alapján továbbra is foglalkoznunk kell majd ezzel a 

kérdéssel. 

Problémát jelent a megyéhez bekerülés. Időnként több év is eltelik, mire a gyermek sorra kerül, így 

a mi vizsgálati eredményeink már nem használhatók fel, a megyénél újabb komplex vizsgálatot kell 

végezni. Ez mindenképpen rontja a hatékonyságot. Bízom benne, hogy a feladat összehangolására 

alakult munkacsoport javaslatai képesek lesznek majd csökkenteni ezt a problémát. 

 

 
Kelt.: 2022. augusztus 31. 

 

      Móricz Julianna 

munkaközösség-vezető 
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2021/2022 
 

I.  Bevezető adatok 
 

1. Munkaközösség neve: FMPSZ Nevelési Tanácsadás Munkaközösség 

2. A beszámoló készítője: Németh Mária 

3. A munkaközösség tagjai: 

ssz. 
név tagintézmény 

1. 
Karai Anikó 

Bicske kapcsolattartó 

2. Kovács Rita   Bicske 

3. Izmindi István Bicske 

4. Domokos-Horváth Edit Dunaújvárosi  kapcsolattartó 

5. Kissné Korsós  Ágnes Dunaújvárosi 

6. Prohászka Frigyes Dunaújvárosi 

7. Dian –Szentesi Nóra Enyingi  kapcsolattartó 

8. Virág Anna Noémi  Enyingi 

9. László Péterné Enyingi 

10. Németh Mária Gárdonyi  munkaközösség vezető 

11. Szabóné Tóth Judit   Gárdonyi  

12. Tabi Adrienn  Gárdonyi  

13. Vargáné Thiess Ágnes Gárdonyi 

14. Gránitzné Kratancsik Rita Gárdonyi 

15. Németh Zsuzsanna Martonvásári kapcsolattartó 

16. Pinczés Gréta Martonvásári  

17. Zigó- Horváth Kornélia Martonvásári  

18. Badics Gyöngyi  Martonvásári  

19. Pálinkásné Tehenes-Varga Mária   Martonvásári 

20. Mátyási-Pethő Hajnalka  Martonvásári  

21. Belegrainé Szüts Erika Móri kapcsolattartó 

22. Bakos Adrienn Móri 

23. Boncza Katalin Móri 

24. Brumbauer Nóra Móri 

25. Feketsné Siklósi Ilona Móri  

26. Izmindi Katalin Móri 

27. Klockné Szijj Ildikó Móri  

28. Kovács Marianna Móri 

29. dr. Madariné Molnár Tünde Móri  

30. Végh Szilvia Móri  

31. Siteri Erika Móri  

32. Vida Fanni  Sárbogárdi  kapcsolattartó 

33. Fekti Ildikó Sárbogárdi  

34 Meizlné Szilvási Erika Sárbogárdi  
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35. Gosztomné Magvas Beáta Székesfehérvári  kapcsolattartó 

36. Halász Hanga Székesfehérvári 

37. Horváthné Blizman Klára Székesfehérvári 

38. Dr. Szolnoki Krisztina Székesfehérvári 

39. Csipes Edit Székesfehérvári  

40. Szakács Nóra Székesfehérvári  

41. Romvári Eszter Székesfehérvári  

42. Martényi Nóra (székhelyintézményből) Székesfehérvári  

43. Léber Krisztina (székhelyintézményből) Székesfehérvári  

44. Pápai Katalin Andrea Székesfehérvári  

 

II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk értékelése (lásd 

munkaterv) 

 
1. Általános feladatok értékelése 

⎯ A szakterületi protokollnak megfelelő feladatellátás: diagnosztikai, terápiás és adminisztrációs 

munka minden tagintézményben folyamatos és zökkenőmentes volt. Amennyiben kérdés merült fel 

,azt a kollégák közös team megbeszéléseken meg tudták beszélni, kölcsönösen segíteni egymásnak. 

⎯ A kialakított alkotó szellemiségű, innovatív, a szakmai újdonságokra nyitott, jó emberi 

kapcsolatokon alapuló légkör megtartása, továbbfejlesztése is megvalósul, a szakmai nap folyamán 

volt lehetőségünk személyes találkozásra, beszélgetésekre, közös élmények átélésére. 

⎯ INYR és Moodle felület rendszeres használata már nem okoz problémát a tagoknak. Annak 

hasznosságáról azonban megoszlanak a vélemények. 

⎯ Az információáramlás és a kommunikáció fejlesztése is megvalósult, hiszen több kolléga is 

jelezte, ha valamilyen innovatív fejlesztésben vett rész, vagy  saját szellemi terméket állított elő (pl. 

mesterprogramok). Többen ezt meg is osztották a közösséggel. 

⎯ A szakterületi protokoll év végén való felülvizsgálata megtörtént. 

 

2. Sajátos célok, feladatok értékelése 

⎯ A POK által szervezett pedagógiai napok programjain, ill. az IOP konferencián való részvétel 

biztosítva volt az érdeklődők számára, többen éltek is ezzel a lehetőséggel. 

⎯ Szakszolgálati hét programok tervezési, szervezési feladataiban részt vettünk, nyitott 

terápiákat tartottunk, lehetőség szerint programok látogattunk. 

⎯ Szakmai napunkon a Móri Tagintézmény látta vendégül a munkaközösséget, ahol egy 

tartalmas napot tudtunk eltölteni. Végre személyesen is tudtunk találkozni, beszélgetni. A kulturális 

program (kastélylátogatás) mellett megismertük a móri munkatársakat, a tagintézmény jelenlegi 

épületét. Egy filmdráma megtekintése után, szakmai beszélgetés során dolgoztuk fel a látottakat.  

⎯ A móri szakmai nap keretében az Eredményesség, hatékonyság mutatóinak meghatározása is 

téma volt. Arra jutottunk, hogy a pedagógusok, terápiák hatékonyságát nem tudjuk reálisan mérni, 

hiszen az rajtunk kívül álló körülmények miatt sem mindig sikertörténetek. Inkább a szervezési 

munkát, illetve a megfelelő feltételek biztosítását tudjuk hatékonyabbá tenni. 

⎯ A szakterületi protokollban szereplő szakirodalom-, szépirodalmi és filmlisták bővítése, és 

hozzájuk ajánlók készítése folyamatos. 

 

III. Az EFOP 3.1.6. pályázat eredményeinek és produktumainak beépülése a 

munkaközösségi szakmai munkába 

⎯ Az enyingi tagintézmény pszichológusai több diagnosztikai továbbképzésen vettek részt 

(WISC-IV intelligenciateszt, Bayley, WPPSI-IV). Az EFOP 3.1.6. pályázatból beépítették 

munkájukba az ajánlott vizsgálati protokollokat, mindannyian útmutatóként használják az 

ajánlásokat. 
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⎯ A bicskei tagintézményben folytatódott a Szakmai innováció és fejlesztés a különleges 

bánásmódot igénylő gyermekekért projekt nevelési és oktatási intézményekhez való eljuttatása, a 

projekt minél szélesebb körben való megosztása. Első körben az intézmények vezetőin keresztül, 

majd az óvodapedagógusok és tanítók bevonásával folytatták. Heti rendszerességgel, folyamatosan 

gyűjtik azóta is a tevékenységeket, és a hozzájuk kapcsolódó eszközöket. Virtuális könyvtárat hoztak 

létre, melyben tematikusan megtalálhatóak az egyes intézmények (óvodák, iskolák stb. ) számára 

hasznos anyagok. Továbbképzéseken is részt vettek: online képzésben a Bayley csecsemő- és 

kisgyermekfejlődés vizsgálatot, ill. az Alapozó Terápiák Alapítvány szervezésében az alapozó 

fejlesztő majd az alapozó terapeuta képzést végezték el. 

⎯ A dunaújvárosi tagintézmény munkatársai szerint a pályázatok a Szakszolgálati Hét 

programjainak megvalósulását nagyban támogatták. Tavasszal személyes kapcsolatfelvétel történt a 

Kaposvári Pedagógiai Szakszolgálattal,  melynek keretében megosztásra került a pályázati 

támogatással, team munkában elkészített, matematika témakörben kidolgozott terápiás anyag.  

⎯ A móri tagintézményben a módszertanok közül az alábbiakat használják napi szinten, illetve 

igyekeznek beépíteni a napi gyakorlatunkba: A nevelési tanácsadás területére kifejlesztett intézményi 

protokoll, Ágazatközi együttműködés megvalósítható és hatékony folyamatának kidolgozása a korai 

intervenció területén a köznevelés, egészségügy és a szociális szféra szakembereinek 

közreműködésével, Útmutató 0-12 hónapos korig a megkésett pszichomotoros fejlődésű gyermekek 

komplex gyógypedagógiai fejlesztéséhez, Útmutató a regulációs zavarral küzdő gyermekek 

fejlesztéséhez 0-24 hónapos korig. 

⎯ A martonvásári tagintézményben az EFOP 3.1.6 pályázat keretében született jó gyakorlatok a 

tanév folyamán folyamatosan zajlottak. 

⎯ A sárbogárdi tagintézményben a 3 év alatti gyermekek részére szenzoros integrációs terápiát, 

neuro-hidroterápiás ellátást és beszédindító terápiás ellátást biztosítanak. A foglalkozásokhoz igen 

hasznosnak bizonyult a Beszédindítás beszédfejlődési késéssel járó autizmus esetén című 

módszertani kiadvány. A kétnyelvű, gyermekek, tanulók fejlesztése is sikeresen folytatódhatott a 

Kétnyelvű és/vagy kétnyelvű környezetben nevelkedő gyermekek beszédállapotának vizsgálata, 

differenciáldiagnosztikai programja, terápiás lehetőségei módszertana alapján immár három főnek 

biztosítottak egyéni órákat. Az óvodai prevenciós célú és mozgásterápiás foglalkozások 

megtervezéséhez nagy segítséget nyújtott a Percepció- és életkor-specifikus terápiás lehetőségek a 

diszlexia-prevenciós tevékenységekben című módszertani kiadvány. Pályázat keretek között 

végezték el a 30 órás Bayley Csecsemő és Kisgyermek Skálák (Bayley-III) tanfolyamot, ill. a 

Pályaorientációs és életpálya-tanácsadó továbbképzést. 

⎯ A székesfehérvári tagintézmény munkatársai a tanév során több képzésben is részt vettek: 

MAKOMP gyermekterápiás képzésén, az Integrativ Egyesület Hipnózis képzésén, a pszichodráma 

egyesület pszichodráma képzésén. Az EFOP 3.1.6. pályázat eredményeinek beépítése, a kiadványok, 

módszertani anyagok, protokollok felhasználása a kollégák jelzése alapján a következő területeken 

valósul meg: nevelési tanácsadás protokoll hasznosítása, WPPSI-IV és WAIS képzésen való 

részvétel, a mozgáskotta képzés és eszközök. Munkatársuk az EFOP 3.1.6. pályázatba a saját 

készítésű eszközök gyűjteményéhez nyújtott be anyagot, amiket a fejlesztés során tevékenységében 

beépített.  

⎯ A gárdonyi tagintézmény a tanév során az óvodás korúak részére kidolgozott programokat 

folyamatosan alkalmazta (Olvasás, és íráskészültség fejlesztése, A verbális és téri, vizuális figyelem, 

emlékezet terápiája). A kisiskolásoknak szóló (Az első osztályosok részére olvasás tanulás 

támogatása nyelvi alapú megközelítéssel program, A nyelvi eredetű olvasási nehézség megelőzése, 

illetve reedukációja program második osztályosok számára) programok idén még nem lettek 

bevezetve a kollégák terheltsége miatt, de szeretnék a közeljövőben beépíteni ezeket a fejlesztések 

is. A pályázat lehetőséget biztosított több továbbképzésen való részvételre (WPPSI-IV, Bayley 

Csecsemő és Kisgyermek Skálák tanfolyam, az alapozó fejlesztő majd az alapozó terapeuta képzés). 

 

IV. A munkaközösségi feladatok megvalósulása a gyakornokok és új kollégák 

szakmai támogatásával kapcsolatban  

⎯ Szakfeladatnak megfelelő intézményi protokoll megismerése, és alkalmazása. 

⎯ Konzultációs lehetőség biztosítása. 
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⎯ Hospitálási lehetőség felajánlása. 

 

V. Hiányterületek, problémák, fejlesztési javaslatok 

 
Nehézségként élték meg a munkatársak az eredményesség szempontjából, hogy a sok hiányzás miatt 

a hatékonyság nem mindenkinél volt a legoptimálisabb. Sok szülő nem engedte gyermekét 

intézménybe a covid fertőzéstől féltve őket. Így ezek a gyermekek nem tudták megkapni a rendszeres 

megsegítést. 

 

 Németh Mária 

Kelt.: Gárdony, 2022.09.01.                  munkaközösség-vezető 
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2021/2022 
 

I.  Bevezető adatok 
 

1. Munkaközösség neve: Logopédiai munkaközösség 

2. A beszámoló készítője: Magyarné Várbíró Zita  

3. A munkaközösség tagjai: 

ssz. név tagintézmény 

1. Győrfi Orsolya  Bicske 

2. Ispány Mónika Bicske 

3. Krecs Ágota Bicske 

4. Szabó Barbara Bicske 

5. Százados Zsuzsanna Bicske 

6. Vajer Eszter Bicske 

7. Wurczinger Dóra Bicske 

8. Alexi Ágota Dunaújváros  

9. Balla Tibor Dunaújváros 

10. Jámbor Adrienn  Dunaújváros 

11. Párkányi Mónika Dunaújváros  

12. Várnagy-Horváth Anett Dunaújváros 

13. Kissné Korsós Ágnes Dunaújváros 

14. Molnár Anett Dunaújváros 

15. Szentmihályi Brigita Dunaújváros 

16. Kovács Ágnes Dunaújváros 

17. Prohászka Frigyes Dunaújváros 

18. Mátrai Fanni Dunaújváros 

19. Tóth Fanni Enying 

20. Barta Tamás Enying 

21. Várbíró Zita Liliána Enying 

19. dr. Makra Anita Gárdony  

20. Homolya Anikó Gárdony  

22. Nagy Zsuzsa  Gárdony 

23. Vágó Barbara  Gárdony 

24.  Horváth Brigitta Gárdony 

25. Fábián Dóra  Martonvásár 

26. Gergely Kinga Martonvásár 

27. Kárászné Szani Boglárka Martonvásár 

28. Kiss Krisztina Martonvásár 

29. Végh Szilvia Mór 

30. Siteri Erika Mór 

31. Domonkosné Pinke Ágnes Mór 

32. Németh-Moór Judit Mór 

33. Szabóné Krausz Enikő  Mór 
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34. Molnárné Koncz Éva Sárbogárd 

35. Kondor-Turi Brigitta Sárbogárd 

36. Nagy Marietta Sárbogárd 

37. Klujber Dóra Sárbogárd 

38. Beck Eszter Székesfehérvár 

39. Cseh Henriette Székesfehérvár 

40. Csepetiné Gyűszű Hajnalka Székesfehérvár 

41. Dr Csorbáné Szigetvári Melinda Székesfehérvár 

42. Friesenhahn Mihály Székesfehérvár 

43. Horváth Klára Székesfehérvár 

44. Juhász Rita Székesfehérvár 

45. Rozsos Urbán Eszter Székesfehérvár 

46. Kovács Krisztina Székesfehérvár 

47. Hegyiné Leposa Nikolett Székesfehérvár 

48. Novák Tünde Székesfehérvár 

49.  Szamosi Szilvia Székesfehérvár 

50. Szendrőné Rujsz Betáta Székesfehérvár 

51. Téglás Kata Székesfehérvár 

52. Tóthné Négyesi Ágnes Székesfehérvár 

53. Vas Fanni Székesfehérvár 

 

4.  Szakmai munkához kapcsolódó részmunkaidős, óraadó kollégák 

ssz. név 

ellátott heti 

óraszám tagintézmény 

1. Benke Magdolna  Félállásban Bicske  

2. Kárpáti Zoltán Félállásban   Bicske 

3. Komlós Lászlóné  

óraadó heti 10 

órában  Bicske  

4. Bodai Márta heti 10 órában  Enying  

5. Borka Mária  Félállású  Martonvásár 

6. Wágnerné Dallos Orsolya  Félállású Martonvásár  

7. Hatalyák-Engl Csilla Félállású  Mór  

8. Pávitsné Vági Erika Félállású  Mór  

9. Kalincsákné Kardos Bernadett Félállású   Mór 

10. Szilasi Enikő Félállású Székesfehérvár 

11. Szalai Török Rita Félállású Székesfehérvár 

12. Poczik Jánosné 

Óraadó heti 6 

órában Székesfehérvár 

13. Vécseiné Baranyai Magdolna 

Óraadó heti 9 

órában Székesfehérvár 

14.  Sziksz Zsuzsanna  

Óraadó heti 6 

órában Székesfehérvár 

15. Királyné Révész Ágnes  

Óraadó heti 6 

órában Székesfehérvár 

16. Várbíró Zita Liliána 

Óraadó heti 6 

órában  Székesfehérvár  
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II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk értékelése  

 

A tanév kiemelt feladataként határoztuk meg a korábbi két év járványügyi eseményei miatt 

terápiában nem részesült, vagy leszakadó növendékek felzárkóztatását. Mint ahogyan minden 

oktatási szakterületen érzékelhető a növendékek leszakadása, úgy a logopédiai ellátásban is 

érzékelhető volt, hogy egyre növekedik az esetszám. A korábbi két év digitális oktatása az óvodás 

korosztályt hátrányosan érintette. Bár ezt a tanévet már nem érintette az online oktatás, mégis a 

korábbi két év hatásai nem múltak el nyomtalanul.  

Kiemelt feladatunk volt továbbá az EFOP pályázatnak köszönhetően elkészített új szakmai 

segédanyagok megismerése, és bevonása a szakmai munkába.  

 
a. Általános feladatok értékelése 
Az éves munkarendünknek és munkatervünknek megfelelően megvalósultak a szeptemberi szűrések 

mind az ötévesekre, mind a három évesekre vonatkozóan. A tanév elején megkezdhettük terápiás 

munkánkat kontakt formában történő szervezéssel. A logopédiai foglalkozások anyagát dátum 

szerint az INYR – ben rögzítettük.  

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 logopédiai munkaközösség tagjai által folytatott 

terápiák: 

⎯ artikulációs zavarok terápiája 

⎯ komplex nyelvi fejlesztés terápia,  

⎯ nyelvi fejlesztés kiegészítve írás-olvasás készültségre irányuló fejlesztő tevékenységgel, itt 

említem meg a hangtani tudatosság fejlesztését 

⎯ dadogás terápia 

⎯ nyelvlökéses nyelés terápia 

⎯ orrhangzós terápia  

⎯ hadarás terápia  

⎯ Részképesség fejlesztés, - beszédészlelés-értés fejlesztés, diszlexia prevenció, diszlexia 

reedukáció.  

 

III. Az EFOP 3.1.6. pályázat eredményeinek és produktumainak beépülése a 

munkaközösségi szakmai munkába 

 
A logopédiai munkaközösség a logopédiai protokoll alapján dolgozik, amit az EFOP 3.1.6 pályázat 

keretében dolgozott ki az arra kialakított munkacsoport. A protokollt évről évre felülvizsgáljuk, a 

szükséges pontokon aktualizáljuk. Nagy örömünkre országos elismerésnek örvend logopédiai 

szakmai protokollunk. Több alkalommal kapott a munkaközösségvezető főigazgatói engedélyt a 

protokoll megosztására más szakszolgálatok logopédiai munkaközösségével.  

A szűréseket és a terápiás folyamatot támogató nagyon hasznos segédanyag a 3 évesek logopédiai 

szűrése, protokolljának kidolgozása Hátrányt jelentő helyzetből adódó nehézségek leküzdésére című 

kiadvány.  

A nyelvi eredetű olvasási nehézség megelőzése, illetve redukációja program második osztályosok 

számára megvalósítja a nyelvi részképességek, olvasástanulás és szövegértés fejlesztését, 15 

alkalmas csoportos foglalkozások formájában.  

A verbális és téri vizuális figyelem, emlékezet terápiájának adaptálása óvodás korra szintén jó 

kiegészítője lehet a logopédiai terápiának.  
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Olvasástanulás támogatása nyelvi alapú megközelítéssel az óvodáskorúak olvasás- és íráskészültség 

fejlesztésére kidolgozott terápia lehetőséget biztosít a nyelvi és egyéb részképességterületeken 

végzett prevencióra.  

Az autizmus speciális területnek számít a kommunikáció szempontjából. Egyes esetekben a 

beszédindítás komoly segítség lehet a verbális kommunikáció beindítására. Ebben nyújt szakmai 

segítséget a Beszédindítás beszédfejlődési késéssel járó autizmus esetén című segédanyag.  

 

IV. A munkaközösségi feladatok megvalósulása a gyakornokok és új kollégák 

szakmai támogatásával kapcsolatban  
Ebben a tanévben is fogadtunk a pályájukat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál kezdeni 

kívánó fiatal szakemberek jelentkezését. Lehetőséget biztosítottunk gyakorlatok megszervezésére, 

illetve a frissen végzett kollégák mellé mentort jelöltünk ki, hogy a gyakornoki éveket a 

pedagógusminősítési szabályozásnak megfelelően végezhessék.  

Várjuk a fiatal kollégák jelentkezését, egyben feladatunknak tartjuk a gyakornokok szakmai 

mentorálását, szakmai kibontakozásuk elősegítését. Hospitálási lehetőséget biztosítunk, akár több 

kolléga bevonásával is, hogy minél sokoldalúbb gyakorlati képzést és ismereteket kapjanak. 

 

Kelt.: 2022. szeptember 2.  

 

               Magyarné Várbíró Zita 

munkaközösség-vezető 
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2021/2022 
 

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. 
Sántha-Malomsoki Ágnes Székhely 

5. 
Vasas László Gyuláné Székhely 

6. Nagy László Attiláné Székhely 

7. Weisz-Petróczi Anna  Enying 

 

II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk értékelése (lásd 

munkaterv) 

 
a. Általános feladatok értékelése 
A Továbbtanulási, pályaválasztási munkaközösség működése sikeres, ezt mutatja a szakmai és team 

munka megerősítése, az ellátotti létszám növekedése és az ellátást igénybe vevők visszajelzése. 

A munkaközösség működése: 

⎯ minden hónap 1. és 3. keddjén munkaközösségi értekezletet tartottunk. 

⎯ esetmegbeszélésekre, a jogszabályváltozások és a pályaorientációs munkát érintő változások, 

értékelésre havonta egyszer került sor. 

 

b. Sajátos célok, feladatok értékelése 

⎯ A jól működő helyi ellátások (egyéni- és csoportos tanácsadások, tájékoztatók) száma, 

szakmai spektruma bővült. 

⎯ a középiskolások csoportos tájékoztatásának kidolgozása: életpálya tanácsadás rendszerének 

bevezetése, pilot csoport indítása, egyéni munkában megtörtént 

⎯  az ellátottak létszáma nőtt 

⎯ a kommunikációs csatornák folyamatos karbantartása, lehetőség szerint új csatornákkal 

történő további bővítése, az intézményekkel, a szülőkkel folyamatos volt a kapcsolattartás 

⎯ az oktatási intézmények és a pedagógusok munkájának további segítése, az osztályfőnökök 

munkájának segítésével, tájékoztatók tartásával, folyamatosan támogattuk a kollégák munkáját 

⎯ munkaközösségek közti együttműködés erősítése, az IOP munkaközösséggel szoros 

kapcsolatot tartunk fent. 

⎯ a munkaadók elvárásainak és a munkaerőpiac jobb megismerése érdekében gyár- és 

üzemlátogatások, 2021. októberében a GRUNDFOS székesfehérvári gyárában tettünk látogatást 

⎯ a szakképzés és az intézmények jobb megismerése érdekében az iskolalátogatások folytatása, 

2021. szeptemberében a Székesfehérvári Szakképzési Centrum két technikumában voltunk szakmai 

tapasztalatcserén  
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⎯ eredményesség, hatékonyság mérése protokollban foglaltak alapján – egy új szülői 

elégedettséget mérő kérdőív tesztelése történt 

⎯ a megyei ágazatközi együttműködés fenntartása, folyamatosan kapcsolatot tartottunk a Fejér 

Megyei és a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarával, a szakképzési centrumokkal. 

⎯ a sikeres továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás érdekében részvétel konferenciákon, 

továbbképzéseken (nem teljes létszámban, a feladatellátás biztosításával): 

⎯ Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás – Felsőoktatási szakkiállítás – január, 

⎯ Magyar Pedagógiai Társaság pályaválasztási szakkolégiuma – több online konferencia, 

webinárium hallgatói voltunk 

⎯ Innovációs és Technológiai Minisztérium – Pályaori klub: webináriumok, továbbképzés 

június folyamán 

⎯ Kapcsolattartás a többi pedagógiai szakszolgálattal:  

⎯ Március 29. Pécs Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadóival tapasztalatcsere, 

⎯ Április 20. Szombathely Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadóival tapasztalatcsere, 

 

III. Az EFOP 3.1.6. pályázat eredményeinek és produktumainak beépülése a 

munkaközösségi szakmai munkába 

⎯ „Átmenet a munka világába” 

⎯ „SNI tanulók a munkaerőpiacon az Egyéni Átvezetési Terv segítségével” témájú szakmai 

délutánt szerveztünk 2021. november 9. kedden.  

⎯ Online továbbképzést tartott 2021. november 10-én Dr. Sántha-Malomsoki Ágnes a tanulás 

technikákról, a  felsőtagozatosok motivációjáról. 

⎯ XXI. századi Érdeklődés kérdőív – Az érdeklődés kérdőív (újragondolt változat) 

Benkő-Pogonyi Ildikó - Nagy László Attiláné munkája – napi munkánk során használjuk 

⎯ Napi munkánk alapdokumentuma, „A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Területére 

kifejlesztett intézményi protokoll”, amely kérdéses esetekben vezérfonalul szolgál, de amelyet 

folyamatosan karbantartunk a változó elvárásoknak megfelelően. 

 

Szakmai tapasztalatcserék 

⎯ Március 29. Pécs Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, 

⎯ Április 20. Szombathely Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadóival tapasztalatcsere, amelyek egymás munkájának jobb megismerésével, 

ötletek adaptálásával segíti napi munkánk. 

c. A munkaközösségi feladatok megvalósulása a gyakornokok és új kollégák szakmai 

támogatásával kapcsolatban  
Nem voltak új kollégák, de tanácsadóink a Széchenyi Egyetem két hallgatójának is biztosították a 

szakmai gyakorlatot, mentorálták őket, véleményezték a munkájukat díjazás nélkül. 

 

III. Hiányterületek, problémák, fejlesztési javaslatok 
 

A pályaválasztás nagyon fontos területe az önismeret fejlesztése a diákok, tanácskérők számára. 

Meglátásunk szerint igény lenne pályaválasztással kapcsolatos önismereti csoportra  

 

Kelt.: Székesfehérvár, 2022. augusztus 31. 

 

 Barta Tamás 

munkaközösség-vezető 
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2021/2022 
 

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-Szimandl Orsolya          
Gárdony 

3. Bácskai Györgyi Bicske 

4. 
Kovácsné Majkovics Edit Bicske 

5. 
Palotás Péter Bicske 

6. 
Nagyné Antal Mária Dunaújváros 

7. 
Sinka Anikó Bicske 

8. 
Heiderné Varga Katalin Bicske 

9. 
Csernáné Hegyi Kinga Bicske 

10. Csatáriné Somogyvári Erzsébet Sárbogárd 

11. Huszárné Karnis Eszter Sárbogárd 

12. Tóthné Bíró Erika Martonvásár 

13. Csernus-Lukács Edina Székesfehérvár 

14. Lőrincz Péter  Mór 

15. Molnár Pitka Veronika  Mór 

16. Steinherrné Géringer Ildikó  Mór 

17. Penczné Kovács Ildikó  Mór 

18. Lisztes Csaba  Mór 

19. Szűcsné Kovács Angelika  Székesfehérvár 

 

4.  Szakmai munkához kapcsolódó óraadók  

ssz. név 

ellátott heti 

óraszám tagintézmény 

1. Sulyokné Czagler Katalin  2 Martonvásár  

2. Endrődi Noémi 2 Martonvásár 

3. Végh Rozália 2 Bicske  

4.  Rittlerné Wágner Eleonóra 8 Gárdony  

5.  Leinemann Gellért 5 Gárdony  

6.  Baloghné Szakonyi Csilla  Székesfehérvár  

7.  Horváth Annamária  Székesfehérvár  

8.  Káplár-Moldicz Melinda  Székesfehérvár  

9.  Supliczné Vincellér Mária  Székesfehérvár  

http://fejermepsz.hu/webtanari/user/view.php?id=113&course=22
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10. Surányi Károlyné  Székesfehérvár  

11. Tiringer László  Székesfehérvár  

12. Lenhardt Istvánné  Martonvásár 

13. Fekete Éva  Martonvásár 

14. Kovács Gáborné 6 Sárbogárd 

15. Kovács Györgyné  2 Sárbogárd 

16. Győriné Varga Edit 5 Sárbogárd 

17. Barsi Ágnes 4 Sárbogárd 

18. Hahnné Kurkó Gyöngyi   Mór 

19. Skodáné Kohán Csilla  Mór 

20. Mihucza Tibor  Mór 

21. Sallay Orsolya  Mór 

22. Máhr Imre  Mór 

23. Nagy Márta  12 Gárdony 

24. Gróf András Sándorné 14 Dunaújváros 

25. Szabóné Vida Andrea 12 Dunaújváros 

26. Madarász Viktorné 10 Dunaújváros 

27. Szepessyné Azari Éva Beatrix 2 Dunaújváros 

28. Csatáriné Somogyvári Erzsébet 8 Sárbogárd 

 

II. A TANÉV KIEMELT SZAKMAI FELADATAI, MEGVALÓSÍTÁSUK 

ÉRTÉKELÉSE 

 
5. Általános feladatok értékelése 

⎯ 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. 

⎯ A használt dokumentumokat egységesen használjuk, folyamatosan aktualizáljuk és 

megosztjuk egymással. 

 

6. Sajátos célok, feladatok értékelése 

⎯ A tanév legnagyobb feladata a járvány miatt elmaradt órák pótlása. Mindent elkövettünk, hogy 

felzárkóztassuk, majd megőrizzük a tanítványaink állapotát és a korábban kialakított jó viszonyt újra 

élesszük, szülőkkel, tanulókkal, pedagógusokkal, vezetőkkel. 

⎯ Móron és Gárdonyban ismét megtartásra kerülhettek a fejlesztő táborok a szakszolgálat 

klienseinek. 

⎯ Sikeres minősülés, pedagógus szakvizsga és önértékelődés is volt a tanévben. 

 

7. Az EFOP 3.1.6. pályázat eredményeinek és produktumainak beépülése a 

munkaközösségi szakmai munkába 

⎯ Folyamatos az EFOP-3.1.6-16. projekten belül kidolgozott gyógytestnevelés szakfeladat, 

helyi protokolljának aktualizálása. 

⎯ Az EFOP-3.1.6-16 belül elkészített Moodle felületet ebben a tanévben is fejlesztettük 

színesítettük.  

⎯ Az EFOP-3.1.6-16 projekt keretében elkészített gyógytestnevelés tanmeneteket jól tudják 

hasznosítani a munkaközösség tagjai. Nagy segítség az újonnan érkező kollégák mentorálásában. 
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⎯ Székesfehérvár Schroth előadás, gyakorlat EFOP projekten belül ízelítő volt ahhoz, hogy 

mindenki elvégezze ezt a képzést. Jó lenne, ha ezt támogatott formában minél többen elsajátíthatnák. 

⎯ Hasznos volt az EFOP-3.1.6-16. projekten belül szervezett „Online Fórum” a szolnoki 

kollégákkal. 

 

8. A munkaközösségi feladatok megvalósulása a gyakornokok és új kollégák szakmai 

támogatásával kapcsolatban 

  
A Bicskére tervezett „Tudásmegosztás” című szakmai napot végre meg tudtuk tartani, ahol a 

diagnosztizálás és állapot megismerés volt a fő téma, gyakorlati bemutatással. Később a napi 

sikereinkről és problémáinkról beszélgettünk. 

A használt dokumentumokat egységesen használjuk, vagy folyamatosan aktualizáljuk és megosztjuk 

egymással 

Szakszolgálati hétre tervezett feladatokat végre sikerült megvalósítani, a munkaközösségi 

értekezleteken (személyes és online), megosztottuk egymással észrevételeinket és módszereinket. 

 

III. HIÁNYTERÜLETEK, PROBLÉMÁK, FEJLESZTÉSI JAVASLATOK 

 

⎯ Első helyen a nem megfelelő orvosi szűrés szerepel:  

Jellemzően nem szűrik meg az iskolákat, nem kapjuk meg időben a névsorokat, nem pontos a 

diagnózis, nincsen éves kontroll vizsgálat. Minden ellátott gyermek legalább heti 2 foglalkozásban 

és úszásoktatásban részesüljön.  

⎯ Támogatott szakmai továbbképzés lehetősége (nagyon vártuk az EFOP 1.3.6-ban elérhető 

képzéseket.) 

⎯ Szakemberhiány jelent problémát.  

Van tagintézmény ahol nincs főállású gyógytestnevelő tanár és a többi tagintézményben is vannak 

üres álláshelyek.   

Erre a problémára azok az óraadó testnevelő tanárok jelenthetnek megoldást akiknek van 

gyógytestnevelő tanári végzettségük és a többségi intézményekben célfeladat ellátással 

kapcsolódhatnak be a gyógytestnevelésbe.. Enyhébb diagnózisok esetén a NAT ajánlásával minden 

testnevelő tanár a saját testnevelés óráikba is beépítheti a gyógytestnevelés tantárgy gyakorlatait.  

⎯ Eszközhiány - főleg a mindennapi használatban elkopó eszközök pótlása lenne fontos. 

Megoldást jelenthet: legyen egy alap csomag, amit minden év elején, vagy amikor 

szükséges, megkapnak szakembereink. Jó lenne ha nem kellene magukkal cipelnünk az 

eszközeiket, hanem volna belőle minden intézményben, alapfeltétel lehetne, hogy az az 

intézmény akihez kijárunk órát tartani, biztosítja a minőségi munkavégzéshez a helyet és az 

eszközöket. (Megigényelheti ezt minden évben a gyógytestnevelő tanárok ajánlásával az 

iskola is.) 

⎯ Fontos lenne, hogy minden iskolákban biztosítva legyen a külön a foglalkozás lehetősége. A 

helyhiánnyal gond van, sok intézmény csak a folyosót, vagy egy aprócska termet tud a munkánk 

végzéséhez biztosítani.  

⎯ Az  órarendek kialakítása még mindig problémás, ideális lenne tanítási időben tartani a 

gyógytestnevelés órákat, összeegyeztetve az iskolai órarendekkel és a szabad terem használattal, de 

itt is javult a helyzet. 

⎯ Utazás, kettő-maximum három település gyógytestnevelésének ellátása lenne a megfelelő, 

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. 
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⎯ Heti óraszám: minőségi munkát csak akkor tudunk végezni, ha a súlyos deformitások esetében 

legalább hetente kétszer találkozunk a gyermekkel. Ideális a heti 2 tornatermi és 1 uszodai óra lenne. 

Fontos a minőségi szakmai munka a gyermek állapotának javulása. 

⎯ Az adminisztráció mennyisége az INYR nehézkessége, nehezíti munkánkat. 

⎯ Partner intézményekkel hatékonyabb együttműködés, folyamatos kommunikáció szükséges, 

mert bizonyos helyeken az egészségügyi ellátórendszer passzivitása tapasztalható. A kapcsolat 

keresése kétirányú legyen védőnőkkel, orvosokkal. 

 
 

Kelt.: Gárdony, 2022.08.23. 

                                                                                                                                       Szőke Eszter 

munkaközösség-vezető 
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2021/2022 
 

I.  Bevezető adatok 
 

1. Munkaközösség neve: Iskola- óvodapszichológia munkaközösség 

2. A beszámoló készítője: Kauthné Szabó Ágnes 

3. A munkaközösség tagjai: 

ssz. név tagintézmény 

1. Eipel Ilona  Dunaújváros  

2. Meizlné Szilvási Erika  Sárbogárd  

3.  Tompa László Bicske  

4. Romvári Eszter  Székesfehérvár  

5. Kauthné Szabó Ágnes  Székhely  

 

II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk értékelése  

 
d. Általános feladatok értékelése 
A munkatervben betervezett feladatok megvalósulásának értékelése (sikeres, kevésbé sikeres 

események, tevékenységek, rendezvények). A munkatervben nem szereplő, de megvalósult 

tevékenységek, programok, azok tapasztalatai. 

⎯ A 2021-22-es tanévben összesen hét alkalommal találkozott a munkaközösség az erre a 

tevékenységre szánt idősávokban. Az online forma adta lehetőségek a megye különböző 

tagintézményeiben dolgozó tagok találkozását könnyíti meg. 

⎯ Az előző tanév kiemelt feladatának tekintettük a helyreállító (resztoratív) módszerek 

felelevenítését, a csoport tagjai közötti tapasztalatcserét. Sajnos a pandémiás helyzet miatt ez az 

esemény csupán online formában és elméleti szinten valósulhatott meg 2021 tavaszán. 

Szeptemberben azonban a munkaközösség tagjai megszervezték  és megrendezték ezt a szakmai 

napot személyes jelenléti formában, melyen a megye különböző járásaiból szép számmal érkeztek 

iskolapszichológusok. A téma előadója és trénere Eipel Ilona pszichológus volt. 

⎯ A munkaközösségi értekezleteken túl esetmegbeszélő alkalmak lehetősége állt a tagok 

rendelkezésére, ahol az aktuális és konkrét problémák megvitatása került fókuszba. 

 

Sajátos célok, feladatok értékelése 

 
A munkaközösség koordinációt ellátó tagjai (Eipel Ilona, Kauthné Szabó Ágnes) kiemelt 

feladatuknak tekintik a terepen dolgozó pályakezdő iskolapszichológusok mentorálását, a 

gyakornokok támogatását. Ennek megvalósulása érdekében egyéni és csoportos esetmegbeszélő 

alkalmakat, szakmai programokat és edukációs megbeszéléseket szervez. 

 

2. Az EFOP 3.1.6. pályázat eredményeinek és produktumainak beépülése a 

munkaközösségi szakmai munkába 
Az EFOP 3.1.6. pályázat keretében elkészített dokumentumok közül elsősorban és értelemszerűen 

Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai koordináció területére kifejlesztett intézményi protokoll 

módszertani útmutatója bizonyul hasznosnak a szakemberek mindennapi munkájában. Mindemellett 

mind a munkaközösség tagjainak, mind a koordinált iskolapszichológusoknak a szakmai munka 

során jelentős segítséget nyújthat A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás területére 
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kifejlesztett intézményi protokollban, valamint A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 

tehetséggondozásának területére kifejlesztett intézményi protokollban található mérőeszközök és 

módszertani tanácsok. 

 

3. A munkaközösségi feladatok megvalósulása a gyakornokok és új kollégák szakmai 

támogatásával kapcsolatban  
Munkaközösségünknek jelenleg nincs gyakornok tagja. Szívesen fogadnánk új kollégákat a többi 

tagintézményből is, az általuk képviselt szemléltmód és attitűd feltehetőleg tovább színesítené a 

munkaközösség palettáját, elmélyítené a szakmai munkát. 

 

III. Hiányterületek, problémák, fejlesztési javaslatok 

 
Sajnálatos módon munkaközösségünk tagjainak száma csökkent az előző tanévhez képest, ráadásul 

a csoporttagok többségének ez a második munkaközössége, így az értekezletek, megbeszélések és a 

programok megszervezésénél ezt is érdemes figyelembe venni. A kommunikáció és információ-

áramlás elsődleges módja a levelezés és az online kapcsolattartási formák, ezek előnyeivel és 

hátrányaival. Mindezek okán a munkatervben kitűzött esetmegbeszélések nem minden alkalommal 

valósultak meg.  

A tanév során javaslatot tettem szupervíziós foglalkozás megszervezésére, ami a 2022-23-as tanév 

során megvalósításra is kerül. A munkaközösség tagjain kívül az általános és középiskolákban 

dolgozó iskolapszichológusokat is igyekszünk bevonni a munkába, ami erősítheti 

együttműködésünket, továbbá preventív jellegű mentálhigiénés segítséget is nyújthat. 

 

Kelt: Székesfehérvár, 2022. szeptember 1.  

 

         Kauthné Szabó Ágnes Zita 

              munkaközösség-vezető  
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MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ 

2021/2022 
 

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. Dr. Nochtáné Bakonyi Erika FMPSZ Székesfehérvári T.I.  

2. Szakács Nóra  FMPSZ Székesfehérvári T.I 

3. Gilyén Annamária FMPSZ Székesfehérvári T.I  

4. Sántha Andrea FMPSZ Székesfehérvári T.I  

5. Gülec Györgyi FMPSZ Székesfehérvári T.I  

6. Csipes Edit FMPSZ Székesfehérvári T.I  

7. Horváthné Blizman Klára FMPSZ Székesfehérvári T.I  

8. Gergely Péter FMPSZ Bicskei T.I. 

9. Huszárné Karnis Eszter FMPSZ Sárbogárdi T.I. 

10. Horváth András FMPSZ Móri T.I. 

11. Lakos Angéla FMPSZ Dunaújvárosi T.I. 

12. Weisz-Petróczi Anna FMPSZ Enyingi T.I. 

13. Harmathi-Szabó Edina FMPSZ Martonvárási T.I. 

14. Botás Eszter FMPSZ Gárdonyi T.I. 

15. Szabóné Tóth Judit FMPSZ Gárdonyi T.I. 

 

4. Szakmai munkához kapcsolódó óraadók 

ssz. név 

ellátott heti 

óraszám tagintézmény 

1. Horváth András  11 FMPSZ Móri T.I.  

 

II. A tanév kiemelt szakmai feladatai, megvalósításuk értékelése: 

 
a. Általános feladatok értékelése: 

⎯ A szakterületi protokoll átdolgozása megtörtént. 

⎯ Az eredményesség, hatékonyság meghatározására a szülői anonim kérdőíves visszajelzés 

pilotja megvalósult. 

 

4. Sajátos célok, feladatok értékelése: 

⎯ A tagintézményi tehetségazonosító és koordinációs munka szakszolgálatunk 

tagintézményeinek nagyrészében megkezdődött. Figyelembe vették kollégáink a szakterületi 

protokoll és a helyi viszonyok összehangolását. Szükség esetén munkaközösségünk, illetve annak 

vezetője segítette a hatékony munkavégzést.  

⎯ A tagintézményi tehetséggondozó súlypontok kialakítása kezdetét vette, mely a folyamatban 

színes és eredményes munkavégzés alapját képes biztosítani.  
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⎯ Az információáramlás biztosítása a műhelymunkák, munkaközösségi értekezletek, illetve a 

pályázatfigyelés mentén folyamatosan valósult meg.  

⎯ A szakszolgálati munkaközösségi kapcsolatok alakítása a járási szakértői bizottsági 

munkaközösséggel alakul az által, hogy több tagunk részt vesz a jelzett munkaközösség 

értekezletein, és javaslatait, meglátásait közvetíti azokon az alkalmakon.  

⎯ Anonim partneri és munkaközösségi tagoknak szánt formában megtörtént az elégedettség 

kontrollja, mely pozitív visszacsatolást nyújtott.  

 

5. Az EFOP 3.1.6. pályázat eredményeinek és produktumainak beépülése a 

munkaközösségi szakmai munkába: 

A jelzett pályázat alkalmával több szakmai rendezvény, előadás, szakmai anyag készült el, melyek a 

konzekvenciák leszűrésére, így az előrelépés biztosítására képesek folyamatosan alapot biztosítani.  

 

6. A munkaközösségi feladatok megvalósulása a gyakornokok és új kollégák szakmai 

támogatásával kapcsolatban: 

⎯ Az újonnan belépő tehetséggondozó koordinátorok számára munkaközösség-vezetői szakmai, 

illetve szakspecifikus konkrét mentorálás nyújtott segítséget a betanulás és fejlődés időszakához.  

⎯ Területi, regionális és országos szinten is biztosítottuk a megfelelő és rendelkezésre álló 

információkat a szakmai továbblépés érdekében. Ezekben a megvalósult jó gyakorlatainak is 

rendszeresen adtuk közre az érintetteknek, illetve igény szerint egyaránt.  

⎯ Munkaközösségi és koordinációs szinten is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a 

munkavégzés megkönnyítése érdekében praktikus és szakmailag megalapozott ismereteinkkel 

támogassuk kollégáinkat, tagintézményeinket és nem utolsó sorban klienseinket és azok családját.  

⎯ Igény szerint biztosítottunk hospitálási lehetőséget a FMPSZ Székesfehérvári Tagintézménye 

keretein belül, illetve munkaközösség-vezetői jelenléttel helyszínen egyaránt a kiegyensúlyozott és 

hatékony tehetségazonosító vizsgálati rendszer alakulásához. 

⎯ A munkavégzés alapját képező szakterületi protokoll mindenki számára elérhető és 

használandó volt az eltelt időszakban, melyben azonban egyéni eltérések megjelentek a használat 

során. A későbbiekben ezek az eltérések válnak a jól és praktikusan használható eljárásrend 

kialakulásának alapjává.  

⎯ A tehetséggondozó munka dokumentálása az idei tanévben gördülékenyebben és 

használhatóbban alakult, mint az eltelt időszakban, így a statisztikailag értékelhető adatok is 

számottevően pontosabbakká váltak, mint az eltelt időszakban voltak. A tagintézmények egyre 

inkább értik és használják azokat a szempontokat, melyek a FMPSZ adatszolgáltatására 

vonatkoznak, illetve jelzik saját és az elvárt rendszerben is a területi munka szerteágazóságát, kliens 

centrikusságát. A dokumentációra kialakított INYR, napló és egyéb dokumentáció vezetése minden 

tagintézmény esetében azonos.  

 

 

III. Hiányterületek, problémák, fejlesztési javaslatok: 

A szakmai munkája a munkaközösségnek további fejlődésen képes keresztülmenni abban az esetben, 

amint minden tagintézményben stabil tehetséggondozó koordinátori és diagnosztikus tartalmú és 

szemléletű munkavégzés válik lehetővé. Ennek hiánya, az évente újra és újra történő betanulási 

időszakok és szükségletek nehezítik a működése, a tapasztalatok összegzésére alapozott tovább 

fejlődést.  

 

Kelt.: Székesfehérvár, 2022.08.31. 

 

Dr. Nochtáné Bakonyi Erika 

 munkaközösség-vezető sk. 
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Záradék: A beszámolót a munkaközösség 2022.08.31-i értekezletén egy távolmaradás mellett 100%-

os támogatottsággal elfogadta. 

 
























































