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Vezetői fogadóóra: kedd 9:00-10:00 Pannonhalma 

 

Szakfeladatellátás nélküli munkanapok: 

 

  
tagintézmény 

 
tervezett időpont program 

Pannonhalmi Tagintézmény 

2020.10.22. Csapatépítés, belső tudásmegosztás 

2020.11.20. 
Szakmai nap a Győrújbaráti Pitypang 

Óvoda nevelőtestületével 

2021.04.27. 

Tehetségnap-Pannonhalma (Táblajáték 

verseny, Háromlabdás kaszkád képzés 

bemutató a Tehetségműhely Közhasznú 

Alapítvány szakembereivel 

2021.06.08. 
Szakmai nap és tapasztalatcsere a 

Soproni Tagintézmény szakembereivel 

 

 

 

: 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Pannonhalmi Tagintézményének munkaterve 

 

 

 

1. A 2019/20-as tanév rövid értékelése: 

Röviden összegezve a 2019-2020-as tanév munkáját elmondható, hogy az Éves 

munkatervben meghatározott általános és határidős feladatainkat elvégeztük, a 

cselekvési tervben megjelölt programokat megvalósítottuk, kitűzött céljainkat elértük.  

A vezetői programomat követve a 2019/2020-as tanévben is fontosnak tartottam: 

- a megfelelő szakmai, pedagógiai felkészültséget 

- a megújulási készséget 

- az önkéntességet 

- a szakmai munkaértekezleteken való aktív közreműködést 

- a szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvételt 

- a tapasztalatcsere-látogatások, tapasztalatcserére érkezők programjának 

előkészítésében, lebonyolításában való tevékeny részvételt 

- a bemutató foglalkozások, szakmai előadások megtartását 

- a főiskolai hallgatók felkészítését, gyakorlatvezetését, minősítését 

- a gyakornokok mentorálását 

- a rendszeres kapcsolattartást a külső és belső partnerekkel 
Továbbra is kiemelkedő fontosságúnak tartottuk a szakszolgálati rendszerben a főigazgatóval és 

helyetteseivel, és rajtuk keresztül a szolgálati utat betartva a Győri Tankerületi Központtal történő 

hatékony kapcsolattartást. A székhelyintézménnyel és a megyénkben működő összes szakszolgálati 

tagintézménnyel való szoros együttműködést. Partnereink között kiemelkedő szerepet töltöttek be a 

szülők, akikkel folyamatos kapcsolatra törekedtünk. Szülői értekezletet tartottunk Écsen, Pannonhalmán 

és Győrújbaráton is. 

Újból felvettük a kapcsolatot a védőnői hálózattal mind Pannonhalmán, mind Győrújbaráton. 

Közös programokat szerveztünk. Október hónapban mindkét településen részt vettünk a Baba-mama 

klub foglalkozásán. A védőnői hálózattal való kapcsolatunkat sikerült tovább bővítenünk.  



2 

 

Munkatervünkben kiemelt partnerként szerepel a SZE Apáczai Kara, ahonnan a tanév folyamán több 

hallgatót is fogadtunk gyakorlatra. 

A külső és a belső kapcsolatok felvétele és folyamatos fejlesztése mellett szeptember hónapban 

hagyományosan elkezdődtek a prevenciós szűrések a nevelési tanácsadás keretén belül, a logopédiai 

szűrések a logopédiai ellátáson belül, majd a fejlesztések és terápiák is beindultak. Áttekintésre kerültek 

a személyi anyagok, a munkaköri leírások, a mentori és gyakornoki feladatok és az üzemorvosi 

vizsgálatok is. Folyamatosan frissítettem az adatokat a KIR-ben. Engedélyeket szereztünk a 

továbbfoglalkoztatásra és a saját gépkocsikkal történő munkába járásra illetve kiküldetésre. A tűz- és 

munkavédelmi feladatokat is áttekintettük. Virág Tibor úr megtartotta a kötelező oktatást. Eleget tettünk 

az INYR szabta feltételeknek is. Október elején elkészítettük a statisztikát. A betervezett szakmai 

programokat megszerveztük és lebonyolítottuk. A járványügyi helyzet miatt a Szépíró versenyt el kellett 

hagyni, de a tehetségnapot online formában így is megtartottuk. Folyamatosan publikáltunk is. Az 

iskolaérettségi vizsgálatokat is elvégeztük, maximálisan megfelelve a megváltozott jogszabályi 

környezetnek. Minden óvodával konzultáltunk, így viszonylagosan nem emelkedett az egekig az 

elvégzett vizsgálatok száma. A félévzáró értekezletre elkészültek a szóbeli és az írásbeli beszámolók is. 

A második félévben a mindennapi aktuális feladatok elvégzése mellett megtörtént a továbbképzési terv 

elkészítése és a következő évi emberi erőforrás igények áttekintése, valamint a státuszigények beadása. 

A járványügyi helyzet miatt, csak június hónapban indulhattak be a logopédia szűrések és a nevelési 

tanácsadás keretén belüli prevenciós szűrések is. Felmértük a gyógytestnevelés ellátásra vonatkozó 

igényeket is. Elkészült a nyári szabadságolási rend és megtartottuk az évzáró értekezletet is. Az egész 

tanév során heti rendszerességgel tartottunk értekezleteket, a digitális munkarendben, online formában. 
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanáccsal (SNI-

TST), a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével (SZMPSZ), a Magyar Logopédusok Szakmai 

Szövetségével (MLSZSZ). Kiemelkedően jó a kapcsolatunk Pannonhalmán a Szociális és 

Gyermekjóléti Központ szakembereivel. Több nevelőszülőnél elhelyezett gyermek is szerepel az ellátott 

gyermekeink között így szoros kapcsolatot alakítottunk ki a győri TEGYESZ szakembereivel is. 

Sikernek és nagy eredménynek tartom, hogy az EFOP 3.1.6. pályázat keretében tartott szakmai 

programjaink a gyakorlatban is megvalósításra kerületek az általunk ellátott gyermekek/tanulók és az 

őket nevelő pedagógusok körében. A határon túli magyar pedagógus szövetségek mindegyikével 

sikerült felvenni a kapcsolatot. Ez különösen fontos volt, hiszen 2020 a nemzeti összetartozás éve. 

Személyesen is sikerült eljutni a Felvidék több városába, illetve a Drávaszögbe is és csak a járványügyi 

helyzet akadályozta meg, hogy a Vajdasági programok megvalósulhassanak. Sikernek értékelem, hogy 

a digitális munkarend utáni időszakban 2020.06.02 és 2020.07.03 között a 60 elmaradt vizsgálatból 59-

et meg tudtunk csinálni. Mindösszesen egy fő nem érkezett meg a vizsgálatra, de időpontot ott is 

jelöltünk ki. 

 

1.1   Szakmai feladatok: 

- feladatbővülés: 

Új szakfeladatot nem láttunk el, de a nevelési tanácsadás és a kiemelten tehetséges 

gyermekek/tanulók gondozása szakfeladaton is indítottunk új csoportokat 

(tanulástechnika, kis lángelmék bandája). E mellett természetesen megtartottuk a jó 

gyakorlatainkat is (Zenedráma, Táblajáték). 

- hiányterületek: 

A gyógytestnevelés szakfeladaton egész évben nem sikerült a folyamatos hirdetés 

ellenére sem betölteni az álláshelyet, ami továbbra is azt eredményezte, hogy Fülöp 

Eszter Alíz gyógytestnevelő kiemelkedően magas gyermeklétszámmal kellett, hogy 

dolgozzon és természetesen a jogszabályban előírt heti óraszámot sem tudtuk 

biztosítani. A logopédia ellátás területén is hasonló volt a helyzet, a heti 2 óra logopédiai 

fejlesztést nem tudtuk biztosítani egyetlen gyermek számára sem. 

- 2020/2021-es tanévre tervezett fejlesztési igények: 
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Továbbra is hirdetésre kerül a gyógytestnevelői üres álláshely és várhatóan az emelkedő 

tendenciát mutató pszichológiai ellátás biztosításra szükségünk lesz egy pszichológus 

szakember felvételére is. A vezetői munkát segítené, ha a tagintézményben lehetne 

tagintézmény-vezető helyettes illetve a megnövekedett alkalmazotti állomány és az 

ehhez kapcsolódó adminisztrációs munkák további ügyviteli munkatárs alkalmazását is 

igényelné. 

 

1.1.2   Személyi feltételek alakulása: 

 

munkakör 
2019. 09. 01. 

(státusz) 

2020. 08. 31. 

(státusz) 

betöltött szakalkalmazotti létszáma  14 14 

betöltött nem szakalkalmazotti létszáma  1 1 

További jogviszonnyal Süle Attila 0,25 státusszal látta el a rendszergazdai feladatokat, Kissné 

Kotrics Krisztina az ügyviteli munkája mellett további jogviszonnyal 0,25 státusszal látta el 

Pannonhalmán a takarítási feladatokat, és 2020.08.24-től Kéringné Németh Gyöngyi szintén 

0,25 státuszban a győrújbaráti telephelyen látott el takarítási feladatokat. 

Az előző tanévhez képest egy státusszal többet tudtunk betölteni, köszönhetően annak, hogy az 

évek óta betöltetlen gyógypedagógus álláshelyet, logopédus álláshellyé változtattuk. Az 

álláshelyre Pákozdi Gerdát vettük fel. Fejes Tímea és Kiss-Bognár Klaudia Zsuzsanna távozott 

a tagintézményünktől, a megüresedett álláshelyeket is sikerült betölteni Andráska Judit 

gyógypedagógus és Takács-Budai Csilla gyógypedagógus személyében. Egy üres 

gyógytestnevelői álláshelyet továbbra is folyamatosan hirdettünk a tanév során, de nem érkezett 

érvényes pályázat. Az előző tanévhez hasonlóan Jámbor Lászlóné és Hardi János 

gyógytestnevelő az üres álláshely terhére megbízási szerződéssel látott el óraadói feladatot heti 

2-2 órában. 

 

Fülöp Eszter Alíz gyógytestnevelő 2020.07.31-én közös megegyezéssel távozott az 

intézményből. Andráska Judit gyógypedagógus 2020.08.24-től áthelyezéssel szintén távozott 

tagintézményünkből. Pótlásukat megoldottuk Taschner Rita gyógytestnevelő és Viszló Kitti 

gyógypedagógus személyében. Taschner Rita a táblázatban még nem szerepel, mert az ő 

szerződése 2020.09.01-től érvényes. Fejlesztést jelent, hogy Ress-Rásó Noémi logopédus 

2020.08.27-én felvételre került, így ő már szerepel a táblázatban. 

 

1.1.3. Infrastruktúra 

- elhelyezés körülményei (ingatlan állapota, helyiségek száma, felszereltsége stb.) 

 

Az infrastrukturális háttérről elmondható, hogy épületileg a munkakörülményeink 

nagyon rosszak. Ügyviteli helyünkön, Pannonhalmán három fejlesztőtermünk és egy 

olyan helyiségünk van, amely betölti a vezetői iroda, az adminisztráció, a nevelő szoba 

szerepét és sokszor a vizsgálatok is itt zajlanak. Győrújbaráti Telephelyünkön szintén 

három helyiséggel rendelkeztünk a tanév során, amelyek közül kettőt az iskola is 

rendszeresen használt. Az általános iskola megnövekedett gyermeklétszáma miatt az 

Ayres-terápiás termünk osztályteremmé alakult. A tetőtérben idáig is rendelkezésünkre 

álló két helyiség összenyitásra került, amelybe áthelyezésre kerültek terápiás eszközök. 

Az Ayres-terápiás foglalkozások mellett a korai fejlesztés, a gyógytestnevelés és a 

Zenedráma foglalkozások is ebben az újonnan kialakított teremben zajlottak. A tanév 
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végén ezt a termet is át kellett adnunk az iskolának, így a következő tanévre tovább 

szűkültek a lehetőségeink. A vizsgáló és fejlesztő termek az alsó szintre kerültek, ahol 

korábban a Gyermekjóléti Szolgálat működött. Itt a logopédiai foglalkozások, a 

táblajáték és a pszichológiai foglalkozások mellett a komplex szakértői vizsgálatok 

zajlottak.  Győrújbaráti telephelyünkön (Veres Péter u. 98.), és Pannonhalmán, az 

ügyviteli helyünkön is az internet elérhetőség biztosított. A bútorzat mennyisége 

(székek, asztalok) megfelelő.  A helyiségek hiánya az előző tanévekben alacsonyabb 

létszámnál is gondot okozott. Mivel örvendetes módon egy kivételével az üres 

státuszokat sikerült betölteni, így különösen hatékony szervezést igényelt a vizsgálatok 

és foglalkozások megszervezése, az órarend összeállítása. Tovább nehezíti a szervezést, 

hogy Győrújbaráton az iskola is használta a fejlesztő termeinket. Az egyre növekvő 

számú iratanyagok tárolása szinte megoldhatatlan. Fontos lenne egy zárható szekrény a 

személyi anyagok és egyéb dokumentumok számára. Pannonhalmán három, 

Győrújbaráton két asztali géppel és egy-egy multifunkcionális nyomtatóval 

rendelkezünk. Pannonhalmán rendelkezünk egy fénymásolóval, amellyel A/3-as 

lapokat is tudunk sokszorosítani. Ezen kívül 15 működőképes laptoppal rendelkeztünk, 

amelyek közül 10 az EFOP 3.1.6. pályázatnak köszönhetően áll rendelkezésünkre. Ezek 

mellett még egy projektor is szerepel a leltárunkban, amelyet Győrújbarát Község 

Önkormányzatától kaptunk használatra.  

 

 

1.1.4. Fejlesztés (projekt) 

- projektben való együttműködés:  

Az EFOP 3.1.6. pályázatban 6 programot valósítottunk meg, összesen 11 alkalommal. 

További 5 pontos dátummal rendelkező programunk a járványügyi helyzet miatt 

halasztásra került. Az EFOP 3.1.6. pályázaton belül 10 fő vett részt stressz, kiégés 

tanfolyamon és 2 fő a játékdiagnosztikán. Szakvizsgás képzésen 1 fő vett részt, szintén 

a pályázat keretén belül. 

- képzéseken, konferenciákon való részvétel: 

A fent említett pályázaton kívül több pedagógus továbbképzésen is részt vettünk, 

Kulcsár-féle mozgásterápia 5 fő, A kora gyermekkori intervenció ágazatközi 

fejlesztése-EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 1 fő, Színháziskola képzés 1 fő, 

AIT/FST Hallási Figyelem képzés 1 fő és WAIS-IV 1 fő. 

 

- 2020/2021-es tanévre tervezett fejlesztési igények: 

Szeretnénk a 2020-21-es tanévben is minél több továbbképzésen részt venni. Az EFOP 

pályázat keretén belül és azon kívül is. Mivel az elmúlt években több olyan kollégánk 

is távozott, aki pedagógus szakvizsgával rendelkezett, az érkezők között pedig zömében 

gyakornokok illetve pályakezdő kollégák jöttek, így jelentősen romlott a szakvizsgával 

rendelkezők aránya. A tanév során Miavecz Andrea várhatóan befejezi a szakvizsgás 

képzést, de mindenképpen fontos lenne, hogy a következő időszakban minél több 

kolléga jelentkezzen szakvizsgás képzésre. 

 

 

1.2 A 2019/20-as tanév által fejlesztésre szoruló tagintézményi területek 

Gyógytestnevelés, logopédiai ellátás (a jogszabálynak nem megfelelő heti óraszám 

miatt).  
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2. A 2020/2021. tanév  

 

2.1. A 2020/2021-es tanév kitűzött céljai:  

A vezetői programomat követve a 2020/2021-es tanévben is fontosnak tartom: 

- a megfelelő szakmai, pedagógiai felkészültséget 

- a megújulási készséget 

- az önkéntességet 

- a szakmai munkaértekezleteken való aktív közreműködést 

- a szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvételt 

- a tapasztalatcsere-látogatások, tapasztalatcserére érkezők programjának előkészítésében, 

lebonyolításában való tevékeny részvételt 

- a bemutató foglalkozások, szakmai előadások megtartását 

- a főiskolai hallgatók felkészítését, gyakorlatvezetését, minősítését 

- a gyakornokok mentorálását 

- a rendszeres kapcsolattartást a külső és belső partnerekkel 

 

 

2.2. A 2020/2021-es tanév kiemelt feladatai 

A járványügyi helyzet ellenére a hagyományosan működő programjainkat szeretnénk 

megtartani, alkalmazkodva az esetleges digitális munkarendhez (baba-mama klub, 

SZMPSZ, Elfogadás napja). 

 

2.3. Személyi feltételek alakulása  

Fülöp Eszter Alíz gyógytestnevelő 2020.07.31-én közös megegyezéssel távozott az 

intézményből, helyére Taschner Rita gyógytestnevelő érkezett 2020.09.01-től. Andráska 

Judit gyógypedagógus 2020.08.24-től áthelyezéssel szintén távozott tagintézményünkből. 

A megüresedett álláshelyet Viszló Kitti gyógypedagógus tölti be. Állásfejlesztést jelent, 

hogy Ress-Rásó Noémi logopédus 2020.08.27-én felvételre került. Egy üres 

gyógytestnevelői állást folyamatos hirdetés ellenére sem tudtuk betölteni. A 2020-21-es 

tanévben három óraadó kolléga Hardi János, Jámbor Lászlóné és Pozsgainé Piller Zita 

gyógytestnevelők heti 2-2 órában segítik a munkánkat. Korai fejlesztés szakterületen 

Puláné Jerabek Ivett heti 1 órában lát el feladatot. A korai fejlesztésben előreláthatólag 

szükségünk lesz szurdopedagógus segítségére is. Ezeket az órákat az elmúlt tanévben 

Andráska Judit látta el. 

Az ügyviteli feladatokat továbbra is Kissné Kotrics Krisztina végzi, aki a takarítási 

feladatokat is ellátja további jogviszonnyal 0,25 státuszban. Süle Attila rendszergazda 

szintén 0,25 státuszban és további jogviszonyban látja el feladatát. Fejlesztés jelent, hogy 

Győrújbaráton a telephelyünkön Kéringné Németh Gyöngyi ugyancsak 0,25 státuszban 

látja el a takarítói feladatokat. 

Viszló Kitti gyógypedagógus gyakornok mentora Polákné Szeiman Katalin. Pákozdi 

Gerda és Ress-Rásó Noémi logopédus gyakornokok mentora Máj Eszter. 
 

2.3.1. Szakos ellátottság szakfeladatonkénti bontásban (teljes munkaidős, részmunkaidős, megbízási 

szerződéses és a túlórákkal egybeszámolva) 
 

A pedagógiai 

szakszolgálati 

tevékenység 

Pedagógus-

munkakör 

megnevezése 

A tevékenység ellátásához 

szükséges végzettség és 

szakképzettség 

Szakember-

ellátottság 

(státuszban) 

gyógypedagógus gyógypedagógus 0,95 
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korai fejlesztés és 

gondozás 

 
klinikai gyermek 

szakpszichológus 

 

 
klinikai és mentálhigiénés 

(felnőtt) szakpszichológus 

 

 
tanácsadó szakpszichológus 

 

 
neuropszichológiai 

szakpszichológus 

 

konduktor konduktor 
 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

pszichológus klinikai gyermek 

szakpszichológus 

 

 
okleveles pszichológus 0,29 

 
óvoda- és 

iskolapszichológus 

 

 
óvoda- és iskola-

szakpszichológus 

 

 
tanácsadó szakpszichológus 0,14 

 
neuropszichológiai 

szakpszichológus 

 

gyógypedagógus gyógypedagógus 0,71 

konduktor konduktor 
 

nevelési tanácsadás 

fejlesztő pedagógus bármely pedagógus és a 

beilleszkedési, a tanulási, a 

magatartási nehézségekkel 

küzdő gyermekek, tanulók 

szűrésére, csoportos és 

egyéni foglalkoztatására 

jogosító szakirányú 

továbbképzésben szerzett 

szakképzettség 

1,29 

oligofrénpedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár, 

tanulásban akadályozottak 

pedagógiája vagy logopédia 

vagy pszichopedagógia 

szakos gyógypedagógus, 

gyógypedagógiai tanár vagy 

terapeuta, gyógypedagógus 

tanulásban akadályozottak 

pedagógiája vagy logopédia 

vagy pszichopedagógia 

szakirányon 
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gyógypedagógus gyógypedagógus 2,19 

pszichológus klinikai 

gyermekszakpszichológus 

 

tanácsadó szakpszichológus 0,62 

okleveles pszichológus 0,71 

óvoda- és 

iskolapszichológus 

 

óvoda- és iskola-

szakpszichológus 

 

klinikai és mentálhigiénés 

(felnőtt) szakpszichológus 

 

neuropszichológiai 

szakpszichológus 

 

konduktor konduktor 
 

logopédiai ellátás 

logopédus logopédia szakos 

gyógypedagógiai tanár, 

0,05 

gyógypedagógus logopédia 

szakirányon 

5,81 

konduktív 

pedagógiai ellátás 

konduktor konduktor 
 

gyógytestnevelés 

gyógytestnevelő 

tanár 

gyógytestnevelő tanár 0,19 

gyógytestnevelő 1,09 

iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai 

ellátás 

iskola- és 

óvodapszichológia 

koordinátora 

pedagógiai 

szakpszichológus 

 

óvoda- és 

iskolapszichológus 

 

óvoda- és iskola-

szakpszichológus 

 

tanácsadó szakpszichológus 0,1 

kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

tehetséggondozó 

koordinátor 

pedagógiai 

szakpszichológus 

 

óvoda- és 

iskolapszichológus 

 

óvoda- és iskola-

szakpszichológus 

 

tanácsadó szakpszichológus 0,14 
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pedagógus, tehetségfejlesztő 

szakirányú végzettséggel 

 

0,52 

 

6. melléklet a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelethez 1. bekezdése -A pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak végzettségi és szakképzettségi követelményei a megyében, fővárosban az 

Intézmény egyes tevékenységeinek ellátásához- alapján 

 

2.3.2.  Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma 

 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak Szakember-

ellátottság 

(státuszban) 

Nevelő és oktató 

munkát 

közvetlenül 

segítő 

munkakörök 

fogyatékosság típusának megfelelő 

szakorvos vagy gyermek- és ifjúsági 

pszichiátria, 

csecsemő- és gyermekgyógyászat, illetve 

gyermekneurológia szakorvos 

 

gyógytornász  

pedagógiai asszisztens  

gyógypedagógiai asszisztens  

szakszolgálati titkár  

rendszergazda 0,25 

Egyéb 

munkakörök 

ügyviteli dolgozó 

 
1 

kisegítő dolgozó 0,5 

munkaügyi  

személyzeti előadó  

gazdasági dolgozó  

műszaki dolgozó  

 
6. melléklet a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelethez 2. bekezdése -A nem pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak- alapján 

 

 

2.4 Nyitvatartási rend 

 

Hivatkozva a 4.5. bekezdésben foglaltakra, mely szerint „több tagintézmény és telephelyeik 

saját nyitva tartását - a helyi kliensi igények szem előtt tartásával szervezi meg - saját 

munkaterveik tartalmazzák”. 
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Ügyviteli hely (9090 Pannonhalma, Szabadság tér 21.): Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, 

péntek: 8:00 - 16.00  

Esetenként a terápiák, vagy a vizsgálatok függvényében a nyitvatartási idő 

meghosszabbodhat.  
 

 

 

2.5 A 2020/2021-es tanév kiemelt feladatainak ütemezése a rendelkezésre álló 

személyi állománnyal (ütemtervek) 

 

 

Tagintézmény-vezetői és tagintézmény-vezető helyettesi ütemtervek 

 

 

2020. szeptember 

időpont tervezett feladat 

2020. augusztus 24-

szeptember 27. 

Szülői értekezletek, 3-5 éves logopédiai szűrés, prevenciós szűrés óvodák 

2020. augusztus 26. Részvétel-Igazgatótanácsi értekezlet-Márvány utca 4. 

2020. augusztus 31. Alakuló értekezlet 

2020. szeptember 21. Tűz és munkavédelmi feladatok megszervezése, Munkavédelmi oktatás 

2020. augusztus-

szeptember  

Tagintézményi Éves munkaterv és az órarendek kialakításának előkészítése 

2020. szeptember Munkaköri leírások aktualizálása, elkészítése 

2020. szeptember 01. Évnyitó értekezlet 

2020. szeptembertől 

folyamatosan 

Előadások, publikációk, szakmai napok szervezése 

2020. szeptembertől 

folyamatosan 

Külső és belső kapcsolatok folyamatos felvétele és fejlesztése.  

2020. szeptember 1-től 

8-9 óra között 

folyamatosan hétfői 

napokon 

Hetenkénti munkatársi értekezlet  

2020. szeptembertől 7-

től 9-10 óra között 

alkalomszerűen, 

minimum havi 

rendszerességgel hétfői 

napokon 

Esetosztás, esetmegbeszélés, szakmai munkacsoportok (Logopédia, Nevelési 

tanácsadás, Szakértői bizottsági tevékenység) 

2020.szeptember 02. Igazgatótanácsi értekezlet 

 

2020. szeptembertől 

 

Kapcsolatfelvétel a logopédiai alapellátásban részesített intézményekkel, a 3 éves 

és 5 éves (SZÓL-E) logopédiai szűrővizsgálatok elkezdése, csoportok kialakítása 

 

2020. szeptembertől Kapcsolatfelvétel a nevelési tanácsadás keretében ellátott, tavalyi tanévből 

áthúzódó fejlesztésben részesült gyermekek szüleivel. Óvodai-iskolai szűrések, a 

gyerekek/ tanulók megfigyelése 

Óvodai prevenciós szűrések megkezdése, csoportok kialakítása 

2020. szeptembertől Szakértői alap- és felülvizsgálatok előkészítése. A vizsgálatok megkezdése 
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2020. augusztus, 

szeptembertől 

Kapcsolatfelvétel a korai fejlesztés keretében ellátott, tavalyi tanévből áthúzódó 

fejlesztésben részesült gyermekek szüleivel. Szakértői vélemények áttekintése, 

ellátásuk megszervezése. Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása. Foglalkozások 

megkezdése. 

2020. szeptembertől Gyógytestnevelésre utalt gyermekek csoportjainak kialakítása, a foglalkozások 

megszervezése. 

2020. szeptembertől 

folyamatosan 

e-Tanker frissítése 

2020. szeptembertől 

folyamatosan  

KIR adatbázis frissítése 

2020. szeptember INYR jogosultságok kiosztása 

2020. szeptember KRÉTA adatbázis frissítése 

2020. szeptembertől 

folyamatosan 

kéthavonta  

BECS megbeszélés- Tanév feladatainak áttekintése 

2020. szeptembertől 

folyamatosan havonta 

Tűz és munkavédelmi feladatok megszervezése, Munkavédelmi oktatás 

2020. szeptember Üzemorvosi vizsgálatok áttekintése, vizsgálati időpont kérése 

2020. szeptember Mentori és gyakornoki feladatok áttekintése 

2020. szeptember Engedélyek a továbbfoglalkoztatásra és a saját gépkocsikkal történő munkába 

járásra és kiküldetésre 

  

2020. szeptember 

vége, október eleje 

 

Szülői értekezleteken (Pannonhalma óvoda, Győrújbarát óvoda) tájékoztatás a 

szakszolgálat munkatársainak terápiás munkájáról 

 

2020. szeptember 

közepe, vége 

október első hete 

 

Terápiák beindítása 

 

2020. október 

időpont tervezett feladat 

2020. október 02. XVI. Elfogadás Napja-Mosonmagyaróvár Érzékenyítő program- online 

2020. október Statisztika elkészítése 

2020. júliusától 

folyamatosan 

Szakmaközi megbeszélés – Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

és Gyermekjóléti Központ (EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001) 

2020. október 22.   Szakfeladatellátás nélküli munkanap – 1. nap Csapatépítő tréning, belső 

tudásmegosztó  

2020.október 07. Igazgatótanácsi értekezlet 

 

2020. november 

időpont tervezett feladat 

2020. november 04. Szakfeladatellátás nélküli munkanap (1. nap Összintézményi) 

Szakmai munkaközösségi találkozók 

2020. november BECS megbeszélés 

2020. november 11. Igazgatótanácsi értekezlet 
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2020. november 20. Tagintézményi szakfeladat-ellátás nélküli munkanap (2. nap) a Győrújbaráti 

Pitypang Óvoda nevelőtestületével 

 

2020. december 

időpont tervezett feladat 

2020. december KIR adatainak áttekintése 

2020. december 16. Igazgatótanácsi értekezlet 

 

2021. január 

időpont tervezett feladat 

2021. január Személyi anyagok áttekintése 

2021. január 13. Igazgatótanácsi értekezlet 

2021. január BECS megbeszélés 

 

2021. február 

időpont tervezett feladat 

2021. február 01. Félévzáró szakszolgálati értekezlet 

2021. február 01. Gyakornok féléves értékelése 

2021. február 10. Igazgatótanácsi értekezlet 

2021. február Továbbképzési terv- igények felmérése 

 

2021. március 

időpont tervezett feladat 

2021. március 02-04. Logopédia Európai Napja-nyílt napok 

2021. március 10. Igazgatótanácsi értekezlet 

2021. március BECS megbeszélés 

 

 

2021. április 

időpont tervezett feladat 

2021. április 07. Szakfeladatellátás nélküli munkanap (2. nap Összintézményi)  

Szakmai munkaközösségi találkozók 

2021. április Következő évi emberi erőforrás áttekintése 

2021. április 14. Győrújbarát Baba-mama klub 

2021. április 15. Pannonhalma Baba-mama klub 

2021. április 27. Tehetségnap-Pannonhalma táblajáték verseny 

Tagintézményi szakfeladat-ellátás nélküli munkanap (3. nap) Háromlabdás 

kaszkád bemutató 

2021. április 14. Igazgatótanácsi értekezlet 
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2021. május 

időpont tervezett feladat 

2021. május- június Óvodai prevenciós szűrések-nevtan 

 

2021.május-június SZÓL-E logopédiai szűrővizsgálat 5 éves korosztály 

 

2021. május Gyógytestnevelési adatok felmérése 

2021.május BECS megbeszélés 

2021. május 12. Igazgatótanácsi értekezlet 

 

2021. június 

időpont tervezett feladat 

2021. június 08. Tagintézményi szakfeladat-ellátás nélküli munkanap (4. nap) Tapasztalatcsere, 

GYMSM PSZ Soproni Tagintézmény fogadása 

2021. június 23. Igazgatótanácsi értekezlet 

2021. június 21. Évzáró értekezlet, nyári szabadságolási rend elkészítése 

2021. június 21. GYMSM PSZ Csornai Tagintézmény fogadása 

2021. június BECS megbeszélés 

2021. június-július Év végi beszámoló elkészítése 

2021. június-augusztus Gyakornokok tanév végi értékelése, minősítése 

 

 

2021. augusztus 

időpont tervezett feladat 

2021. augusztus 26. Igazgatótanácsi értekezlet 

2021. augusztus Alakuló értekezlet 

  

 

 

Szakfeladati ütemtervek 

 

2020. szeptember 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Logopédia 1-30 •Intézményekkel való 

kapcsolatfelvétel  

• Szól- é szűrések lebonyolítása 

• 3 évesek szülői tájékoztatói 

A Kofa kérdőívek feldolgozása 

logopédus kollégák 

1-30 • Szól-e? eredmények- szülői 

tájékoztató 

• Csoportalakítások, órarend 

készítés 

• Terápiák elkezdése 

•Gyakornok mentorálása, 

segítése 

logopédus kollégák 

 

 

 

 

Máj Eszter 
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Gyógytestnevelés  •Intézményekkel való 

kapcsolatfelvétel 

• A foglalkozások szervezése 

Taschner Rita 

 • Csoportalakítás 

• Foglalkozások megkezdése, 

 megbízásos szakemberek 

segítése 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

1-30 

 

 

 

•Dokumentáció áttekintése 

• Vizsgálatok ütemezése 

• Új kolléga szocializálása 

 

Polákné Szeiman 

Katalin 

Nevelési tanácsadás 1-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prevenciós szűrések 

ütemezése 

•Csoportfoglalkozások 

beindítása 

•Új kollégával való 

együttműködés erősítése 

Koczmann Alexandra 

•Intézményekkel való 

kapcsolatfelvétel 

• Állapotfelmérés, kiértékelés, 

csoportalakítás 

•Foglalkozások elkezdése 

szakalkalmazottak 

•Mozgásterápiás, 

tanulástechnikás, táblajátékos 

csoportok kialakítása, szülők 

kiértesítése 

•Foglalkozások elkezdése 

Takács Mónika 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztése 

1-től •Szakértői vélemények 

áttekintése 

•Szülők kiértesítése 

•Folyamatos ellátás folytatása 

 

Takács-Budai Csilla 

Minden szakfeladaton határidők 

szerint 

-Beszámoló elfogadása 

- Munkaterv elfogadása 

- BECS csoport újraválasztása 

- Órarendek véglegesítése 

-Munkaalkalmassági orvosi 

vizsgálaton való részvétel 

szakalkalmazottak 

 

 

 

2020 október 

 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Logopédia   A szűrések eredményeinek 

megbeszélése 

Szülők tájékoztatása 

 

logopédusok 

 3 évesek terápiájának 

elkezdése 

logopédusok 
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•Gyakornok mentorálása, 

segítése 

Máj Eszter 

Gyógytestnevelés  •Foglalkozások tartása 

•Ellátott intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

 

Taschner Rita 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

 

 

 

• Vizsgálatok ütemezése 

• Esetmegbeszélések 

Polákné Szeiman 

Katalin 

Hutvágner Kamilla 

Nevelési tanácsadás  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

•Új kollégával való 

együttműködés 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztése 

1- től •Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

 

Takács-Budai Csilla 

Viszló Kitti 

Minden szakfeladaton 22. - Tagintézményi szakmai 

napon való részvétel 

 

minden 

szakalkalmazott 

 

2020 november 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Logopédia Folyamatos 

11.04. 

 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

• Összintézményi szakmai 

napon való részvétel 

•Gyakornok mentorálása, 

segítése 

logopédusok 

 

 

Máj Eszter 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

 

11.04. 

 

•Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

• Összintézményi szakmai 

napon való részvétel 

•Szakmai nap tapasztalatainak 

megbeszélése 

Taschner Rita 
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Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

11.04. 

 

• Vizsgálatok ütemezése 

• Esetmegbeszélések 

• Összintézményi szakmai 

napon való részvétel 

•Szakmai nap tapasztalatainak 

megbeszélése 

Polákné Szeiman 

Katalin 

Hutvágner Kamilla 

Nevelési tanácsadás Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

•Új kollégával való 

együttműködés fenntartása 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

 04. •Összintézményi szakmai 

napon valórészvétel 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztése 

Folyamatos 

 

 

 

04. 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

•Összintézményi szakmai 

napon valórészvétel 

Takács-Budai Csilla 

Viszló Kitti 

Minden szakfeladaton 20. - Tagintézményi szakmai 

napon való részvétel 

minden 

szakalkalmazott 

 

 

 

2020 december 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Logopédia Folyamatos 

 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

•Esetmegbeszélés 

•Gyakornok mentorálása, 

segítése 

logopédusok 

 

Máj Eszter 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

 

•Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

 

Taschner Rita 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

          

• Vizsgálatok ütemezése, 

lebonyolítása 

• Esetmegbeszélések 

 

Polákné Szeiman 

Katalin 

Hutvágner Kamilla 

Nevelési tanácsadás Folyamatos 

 

 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

Esetmegbeszélések 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 
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• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztése 

Folyamatos •Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

 

Takács-Budai Csilla 

Viszló Kitti 

 

 

2021 január 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Logopédia Folyamatos •Szakszerű ellátás biztosítása 

•Gyakornok mentorálása, 

segítése 

 

Féléves gyakornoki étékelés 

elkészítése 

logopédusok 

Máj Eszter 

 

Máj Eszter, Pákozdi 

Gerda, Ress-Rásó 

Noémi 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

 

 

•Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

 

Taschner Rita 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

 

   

 

 

• Vizsgálatok ütemezése, 

lebonyolítása 

• Esetmegbeszélések 

• OH által kirendelt vizsgálatok 

lebonyolítása 

 

Polákné Szeiman 

Katalin 

Hutvágner Kamilla 

Nevelési tanácsadás Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztése 

Folyamatos 

 

 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

Takács-Budai Csilla 

Viszló Kitti 
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 •Szakszerű ellátás biztosítása 

 

2021 február 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Minden ellátott 

szakfeladat 

01. Félévzáró- értékelés, 

tapasztalat-megosztás 

szakalkalmazottak 

Logopédia Folyamatos 

 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

• A Logopédia napja kapcsán 

esedékes Nyílt nap 

megbeszélése 

Ress-Rásó Noémi várható 

gyakornoki minősítése 

logopédusok 

Erdőző-Horváth 

Krisztina 

 

Kozma Szabolcs 

Máj Eszter 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

•Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

Taschner Rita 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

 

         

• Vizsgálatok ütemezése, 

lebonyolítása 

• Esetmegbeszélések 

 

Polákné Szeiman 

Katalin 

Hutvágner Kamilla 

Nevelési tanácsadás Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

•Esetmegbeszélések 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztése 

Folyamatos •Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

 

Takács-Budai Csilla 

Viszló Kitti 

 

 

2021 március 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Logopédia 2-4 •Szakszerű ellátás biztosítása 

• Nyílt nap szülők részére, a 

logopédia napja alkalmából 

(több helyszínen) 

logopédusok 
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Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

 

 

•Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, ágazati 

szakemberekkel való 

együttműködés 

 

Taschner Rita 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

 

         

• Vizsgálatok ütemezése, 

lebonyolítása 

• Szakértői vélemények 

naprakész megírása 

• Esetmegbeszélések 

 

Polákné Szeiman 

Katalin 

Hutvágner Kamilla 

Nevelési tanácsadás Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

•Új kolléga mentorálása, 

segítése 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

Polákné Szeiman 

Katalin 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

 

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztése 

Folyamatos •Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

 

Takács-Budai Csilla 

Viszló Kitti 

 

 

 

2021 április 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Logopédia Folyamatos 

07. 

 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

• Összintézményi szakmai 

napon való részvétel 

logopédusok 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

 

07. 

 

•Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

• Összintézményi szakmai 

napon való részvétel 

Taschner Rita 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

 

         07. 

 

• Vizsgálatok ütemezése, 

szakszerű lebonyolítása 

• Esetmegbeszélések 

• Összintézményi szakmai 

napon való részvétel 

Polákné Szeiman 

Katalin 

Hutvágner Kamilla 

Nevelési tanácsadás Folyamatos 

 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 
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• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

 

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

 

 07. •Összintézményi szakmai 

napon való részétel 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztése 

Folyamatos 

 

 

 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

Takács-Budai Csilla 

Viszló Kitti 

 07. •Összintézményi szakmai 

napon való részétel 

Takács-Budai Csilla 

Viszló Kitti 

Minden szakfeladaton 27. - Tagintézményi szakmai 

napon való részvétel 

 

minden 

szakalkalmazott 

 

 

2021 május 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Logopédia Folyamatos 

 

•Szakszerű ellátás biztosítása, 

lezárása 

• Szűrések (5 éves) előkészítése 

és elkezdése 

logopédusok 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

 

 

•Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

Következő évi igények 

felmérése 

Taschner Rita 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

         

• Vizsgálatok ütemezése, 

lebonyolítása 

• Esetmegbeszélések 

Polákné Szeiman 

Katalin 

Hutvágner Kamilla 

Nevelési tanácsadás Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

Prevenciós szűrések 

előkészítés, elkezdése 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

 

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 
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Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztése 

Folyamatos 

 

 

 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

Takács-Budai Csilla 

Viszló Kitti 

 

 

2021 június 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Logopédia  •Szól-e? szűrések 

lebonyolítása, kiértékelése 

logopédusok 

Gyógytestnevelés  •Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

 

Taschner Rita 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

 

 

• Vizsgálatok ütemezése, 

lebonyolítása 

• Esetmegbeszélések 

 

Polákné Szeiman 

Katalin 

Hutvágner Kamilla 

Nevelési tanácsadás  • Terápiák lezárása 

 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

•Foglalkozások lezárása 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

 

•Szűrések folytatása nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztése 

Folyamatos 

 

 

 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

Értékelő lap kitöltése 

(nyomtatott vagy elektronikus 

formában) 

Takács-Budai Csilla 

Viszló Kitti 

Minden szakfeladaton 21. Évzáró- értékelés, tapasztalat-

megosztás 

szakalkalmazottak 

Minden szakfeladaton  INYR lezárása lehetőség 

szerint (legkésőbb 08.31-ig) 

szakalkalmazottak 

 

 

2.6. Értekezletek rendje: 

 

Tanévnyitó értekezlet időpontja 2020.09.01, félévzáró értekezlet időpontja 2021.02.01., évzáró 

értekezlet időpontja 2021.06.21.  

A munkatársi értekezletek heti rendszerességgel hétfői napokon 8-9 között kerülnek 

megtartásra. 

 



21 

 

2.7. Tagintézményi Belső Ellenőrzési Terv 

 
időpont ellenőrzött feladat ellenőrzés módszere ellenőrzést végzi 

2020. szeptember  Személyi anyagok áttekintése  Kozma Szabolcs 

2020. 

szeptembertől 

folyamatosan havi 

rendszerességgel  

Belső ellenőrzés Munkaidő-nyilvántartás, 

szabadságkiadások, 

szakértői bizottsági 

tevékenység havi táblázat 

Kozma Szabolcs 

2020. október vége 

és ettől kezdve 

negyedévente 

Belső ellenőrzés  Haladási naplók, 

fejlesztési tervek, jelenléti 

ívek nev.tan, INYR 

ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2020. november Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2020. december Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2021. január Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2021. február Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2021. március Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2021. április Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2021. május Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2021. június Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

    

 

 

2.8  Továbbképzések: 
 

 

továbbtanulás, továbbképzések, konferenciák alakulása (résztvevő kollégák száma, 

támogatások formája - anyagi, tanulmányi munkaidő-kedvezmény stb.) a 2020/2021. 

tanév során 

 

 

pedagógus – továbbképzés 

megnevezése 

pedagógus - 

továbbképzésben részt 

vett pedagógusok száma 

anyagi, tanulmányi munkaidő-

kedvezmény 

   

   

 

 

2.8.1. Szakvizsga alakulása a 2020/2021. tanév során 
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Szakvizsga alakulása a tanév során 
 

Pedagógus 

munkakörben, 

határozatlan idejű 

kinevezéssel 

rendelkező 

közalkalmazott  

Szakvizsgával, 

vagy azzal 

egyenértékű 

doktori fokozattal 

rendelkezők 

száma  

Szakvizsgára 

kötelezettek száma, 

akik még nem 

kezdték meg 

tanulmányaikat  

Szakvizsgára 

nem kötelezettek 

száma  

A szakvizsga 

(vagy releváns 

doktori fokozat) 

megszerzése 

jelenleg 

folyamatban 

van  

Tartósan 

távol lévő 

kolléga 

15 4 11 0 1 1 

 
 

szakvizsgás képzés megnevezése szakvizsgás képzésben részt 

vevők száma 

anyagi, tanulmányi 

munkaidő-kedvezmény 

pályázat 

Mozgásfejlesztés 1 EFOP 3.1.6. pályázat 

keretében 

 

 

2.9 A szakalkalmazotti és vezetőségi testület tervezett szakmai 

rendezvényei 
2020-21-es tanév első félévére a járványügyi helyzetre való tekintettel nagyobb rendezvényt nem 

terveztünk. Ha a járványügyi helyzet engedi, akkor természetesen az SZMPSZ-vel és a határon túli 

magyar pedagógus szövetségekkel közös programjainkat megvalósítjuk. 

időpont Szakmai rendezvények 

2021.03.02-04 Logopédia Európai Napja 

2021.04.14-15 Baba-mama klub (Győrújbarát, Pannonhalma) 

2021.04.27. Tehetségnap-Pannonhalma táblajáték verseny 

Tagintézményi szakfeladat-ellátás nélküli munkanap (3. nap) Háromlabdás 

kaszkád bemutató 

  

  

  

  

 

2.10. A szakalkalmazotti és vezetőségi testület tervezett közösségi 

rendezvényei 

 
időpont Közösségi rendezvények 

2020.12.17. Karácsonyi vacsora 

2021.06.21.  Évzáró összejövetel 

  

  

 

2.11. Tervezett innovációk a 2020/2021. tanév során 

A tervezést nagymértékben megnehezíti a kialakult járványügyi helyzet. 

Szeretnénk tovább erősíteni a prevenciós szemléletet mind a korai fejlesztés, 

mind a nevelési tanácsadás, mind a logopédia, mind a kiemelten tehetséges 

gyermekek/tanulók ellátása szakfeladaton. Az SNI szépíró verseny 

megszervezését csak a járványügyi helyzet miatt halasztjuk el, mert a nagy 

létszám miatt nem látjuk biztonságosnak a megyei döntő lebonyolítását a 

tehetségnapunkon. 
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2.12. Tárgyi feltételek 

Már többször is említésre került a nem megfelelő infrastrukturális háttér, 

amely megnehezíti a mindennapi munka megszervezését. A diagnosztikai 

munkához optimális lenne, ha nem csak az ügyviteli helyünkön 

rendelkeznénk WPPSI-IV teszttel.  

2.13. A tanév újszerűségei 

 

 

Mellékletek 

2020/2021-es tanév órarend 

 
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézménye 

Órarend   2020 - 2021 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

 1300-1800 

INYR: 1030-

1230 

    

      
      
      
      
      

 
Szakmai munkacsoportok munkaterve 2020/21 

Tagintézményünk a vezetővel és a szakalkalmazotti közösséggel egyetlen szakmai munkacsoportot 

alkot. A kollégák döntő többsége két, három szakfeladatot is ellát, ennek ellenére törekszünk arra, hogy 

a különböző szakfeladatokon felmerülő problémákat át tudjuk beszélni. Jó példa erre, hogy a kötelező 

5 éves logopédia szűrések és a nevelési tanácsadás körében végzett prevenciós szűrések eredményeit a 

logopédus, gyógypedagógus fejlesztőpedagógus és pszichológus kollégák is közösen tekintik át. Ha 

szükséges, akkor a szakértői bizottsági tevékenység, akár a tehetséggondozás szakfeladatra is 

irányíthatják a gyermekeket. 
 

Szakértői bizottsági tevékenység szakmai munkacsoport munkaterve  

2020/21 

időpont tervezett feladatok felelős 

heti 

rendszerességgel 

(munkatársi 

értekezlet után) 

esetosztások Polákné Szeiman Katalin 

félévente 
esetmegbeszélések, vizsgáló eljárások 

megbeszélés  
Polákné Szeiman Katalin 

   

   

 

 

 

Nevelési tanácsadás szakmai munkacsoport munkaterve 

2020/21 
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időpont tervezett feladatok felelős 

havi 1 alkalom 

tematikus konzultáció, előre megbeszélt 

problémák, nehézségek átbeszélése, 

tapasztalatcsere 

Koczmann Alexandra 

félévente 1 alkalom belső továbbképzés Koczmann Alexandra 

heti 1 alkalom 

(munkatársi 

értekezlet után) 

kollégák közötti esetmegbeszélés Koczmann Alexandra 

   

   

 

 

 

Logopédia szakmai munkacsoport munkaterve 

2020/21 

időpont tervezett feladatok felelős 

heti 

rendszerséggel 

(munkatársi 

értekezlet után) 

esetmegbeszélések Erdőző-Horváth Krisztina 

szeptember logopédiai szűrések szervezése, megvalósítása Erdőző-Horváth Krisztina 

szeptember csoportkialakítások átbeszélése logopédusok 

   

   

 

 

 
BECS csoport működési rendje 

 

A BECS csoport az aktuális feladatoknak megfelelően, az OH felületén leírt módon és időben 

végzi munkáját, tartja a kapcsolatot az intézményvezetővel és az ellenőrzésben érintett 

alkalmazottakkal. Kéthavonta konzultációt tart a BECS csoport, amelyekről jegyzőkönyv 

készül. Csoporttagok: Koczmann Alexandra és Takács-Budai Csilla. Szeptember hónaptól 

folytatódik a pedagógus önértékelés az ütemtervnek megfelelően. 2020. első félévében Takács-

Budai Csilla és Pákozdi Gerda önértékelésére kerül sor.  

 

 

Pannonhalma, 2020. 09. 08. 

 

 

Kozma Szabolcs 

         tagintézmény-vezető 

 


