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Vezetői fogadóóra: kedd 8:00-9:00 

 

Tagintézmények szakszolgálati ellátás nélküli napjai (4 nap): 

  
tagintézmény 

 
tervezett időpont program 

Pannonhalmi Tagintézmény 

2021.09.30. Csapatépítés, belső tudásmegosztás 

2021.12.06. Szakmai Nap – meghívott előadó: Füves Zsuzsanna  

2022.04.27. 
Tehetségnap-Pannonhalma-Táblajáték verseny 

(Díjazottak jutalmára: 20.000,-Ft) 

2022.06.24. 

Tapasztalatcsere a KEM PSZ Oroszlányi 

Tagintézményénél (Útiköltség 3 autóra számolva: 

15.000,-Ft) 

 

Tagintézményi nyitvatartási rend:  
Ügyviteli hely (9090 Pannonhalma, Szabadság tér 21.): Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8:00 - 

16.00  

Vezetői fogadó óra: kedd 8:00-9:00 

Esetenként a terápiák, vagy a vizsgálatok függvényében a nyitvatartási idő meghosszabbodhat.  

 

Telephely (9081 Győrújbarát, Veres P. u. 98.): Állandó felügyeletet nem tudunk biztosítani.  

Vezetőként az órarendhez alkalmazkodó időszakban tartózkodom a telephelyen.  

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Pannonhalmi Tagintézményének munkaterve 

 

 

1. A 2020/21-es tanév értékelése: 

 

Az Éves munkatervben betervezett feladatokat elvégeztük. A határidős programokat 

megvalósítottuk. Ezt azért is tartom nagy eredménynek, mert a járványügyi helyzet jelentősen 

megnehezítette a munkánkat.  

Jelentősen emelkedett az ellátott gyermekek száma. Különösen jellemző volt ez a nevelési 

tanácsadás és a logopédiai ellátás szakfeladaton. Ellátatlan gyermekünk nem volt. 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 

értekezleteket tartottunk személyesen és online módon is. 

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 és Győrújbaráton a Szociális és Gyermekjóléti Központ szakembereivel. A 

tanév során rendszeresen részt vettünk a szakmaiközi megbeszéléseken. Több nevelőszülőnél 

elhelyezett gyermek is szerepel az ellátott gyermekeink között így szoros kapcsolatot 

alakítottunk ki a győri TEGYESZ szakembereivel is.  

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

több hallgatót is fogadtunk gyakorlatra. A védőnői hálózattal való kapcsolatunkat sikerült 
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tovább bővítenünk. Lehetőség szerint publikáltunk, illetve konferenciákon előadásokat, 

gyakorlati bemutatókat tartottunk.  

Működtettük a tagintézményi Intézményi Önértékelést Támogató Munkacsoportot (IÖTM).  

 Az OH által kirendelt iskolaérettségi vizsgálatokat is elvégeztük, maximálisan megfelelve a 

megváltozott jogszabályi környezetnek. Minden óvodával konzultáltunk, online értekezletet 

tartottunk az óvodavezetők és a szülők számára is. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy 

mindösszesen három kirendelés érkezett. 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, 

idén is át kellett térni az online ellátásra, de a tavalyi évhez képest kicsit hamarabb 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. 

A félévzáró értekezletre elkészültek a szóbeli és az írásbeli beszámolók is. A szakmai 

munkacsoportok tovább erősödtek az előző tanévhez képest. A nevelési tanácsadás 

szakmacsoport tovább fejlesztette a prevenciós ellátást. Mind a szűrések, mind a fejlesztések 

területén születtek új eljárások. 2021.06.08-án szakfeladatellátás nélküli munkanap keretében a 

Soproni Tagintézménnyel közös program is nagyon hasznos volt. A logopédiai munkacsoport 

Erdőző-Horváth Krisztina, a kiemelten tehetséges munkacsoport pedig Takács Mónika révén 

delegált résztvevőt az EFOP 3.1.6.-os pályázat keretében futó protokoll kidolgozó csoportba. 

A 2020-21-es tanév eredményeinek, sikereinek illetve hiányosságainak, nehézségeinek 

részletes leírását és számszerű összesítését a K-63/2021F iktatószámú GYMSMPSZ 2020-21. 

évi beszámoló elnevezésű dokumentum tartalmazza. 

 

 

 

 

 

2. A 2021/2022. tanév tervezése: 

Helyzetelemzés: 

   

● Humánerőforrás: személyi feltételek (fő) (2021.09.01. állapot szerint) 

Sikerült betölteni az engedélyezett álláshelyeket, amelyt nagy sikernek tartok. 

16 szakalkalmazottból 1 fő tagintézmény-vezető, logopédus, 2 fő pszichológus, 

6 fő logopédus, 2 fő gyógytestnevelő, 1 fő fejlesztőpedagógus, 4 fő 

gyógypedagógus. 
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Pedagógus munkakörben dolgozók : 

Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel 14 

Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel 2 

Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel 0 

Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel 0 

Tartósan távol 2 

Óraadók 0 

 

Nem pedagógus munkakörben dolgozók:  

Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel 1 

Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel 0 

Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel 2 

Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel 0 

Tartósan távol 0 

 

 

 

2.1  A 2021/2022-es tanév kitűzött céljai: 

 

Célunk, hogy a szülők és az intézmények szívesen, bizalommal forduljanak hozzánk és 

valamennyi szakfeladaton magas szintű ellátást tudjunk biztosítani. A vezetői programom és az 

intézkedési terv iránymutatását követve a 2021/2022-es tanévben is kiemelten fontosnak tartom 

a következőket: 

- 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 szakmai segítését, mielőbbi betanulásuknak segítését a szakszolgálati 

munkába 

- a rendszeres kapcsolattartást a külső és belső partnerekkel, ágazaton belül és kívül 

- az EFOP-3.1.6 projekt ütemezett feladatának megvalósítását 

- tárgyi feltételek javítását: diagnosztikus és fejlesztő eszközök bővítése, Győrújbaráton 

mozgásfejlesztésre és gyógytestnevelés foglalkozás megtartására is alkalmas helyiség 

kialakítása, felszerelése 
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- a preventív szemlélet előtérbe helyezése 

- az optimális egyensúly megteremtése a szűrés, a diagnosztizálás valamint a terápiák 

vonatkozásában  

- az Oktatási Hivatal által elrendelt, beiskolázással kapcsolatos vizsgálatok lehető 

legalacsonyabb esetszámon történő tartása a logopédiai és prevenciós szakvélemények 

segítségével 

- a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók ellátása szakfeladat további erősítése 

- szakmai munkacsoportok további megerősítése, a munkacsoportok együttműködésének 

gördülékennyé tétele 

- belső tudásmegosztás folyamatos megvalósítása munkatársi értekezleteken, szakfeladatellátás 

nélküli munkanapokon, szakmai munkacsoport megbeszéléseken 

- határon túli magyar pedagógus szervezetekkel való szoros együttműködés – szakmai napok, 

tapasztalatcserék, konferenciák 

- baba-mama klubok ismételt elindítása 

- a járványhelyzethez történő legrugalmasabb alkalmazkodás 

- kollégák mentálhigiénéjének megőrzése 

 

 

2.2 A 2021/2022-es tanév kiemelt feladatai: 

 

- Szükség esetén a digitális ellátásra való zökkenőmentes átállás biztosítása az előző évekhez 

hasonlóan. 

- Logopédiai és a nevelési tanácsadás szakfeladaton belüli prevenciós szűrések 

megszervezése és elvégzése. 

- Terápiák elindítása minden szakfeladaton. 

- Gyógypedagógus és logopédus hallgatók fogadása gyakorlatra. 

- Az EFOP-3.1.6 pályázat keretében a tanévre tervezett programok megvalósítása. 

- Ugyanezen pályázati forrásból történő képzéseken való részvétel. 

- Az Oktatási Hivatal által elrendelt, soron kívüli, beiskolázással kapcsolatos vizsgálatok 

határidőre történő elvégzése. 

- Gyakornok kolléga jelentkeztetése a minősítésre a tanév tavaszi időszakában. 

- Logopédia Európai Napja alkalmából nyílt nap ismételt megtartása, több helyszínen. 

- Szakmaközi megbeszéléseken való részvétel Győrújbaráton és Pannonhalmán a 

Gyermekjóléti Szolgálatokban. 

-Tapasztalatcsere a KEM PSZ Oroszlányi Tagintézményében. 

- Baba-mama klubok tartása Győrújbaráton és Pannonhalmán. 

- Tehetségnap szervezése Táblajáték versennyel. 

- Szakmai nap Muzsla-Felvidék. 

- Csapatépítő tréning, újonnan érkező kollégák beilleszkedésének segítése. 
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2.3 Tagintézményi ütemtervek havi bontásban 

 

2021. szeptember 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

vezetői feladatok 01. 

09. 

20. 

 
 
 

 

 

8-9 óra között 

folyamatosan 

hétfői napokon 

 

22. 

 

 

folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 

Évnyitó értekezlet 

Szakmai nap – Muzsla az 

együttműködési megállapodás 

keretében 
Tűz és munkavédelmi feladatok 

megszervezése, Munkavédelmi 

oktatás 

Hetenkénti munkatársi értekezlet 

 

 

 

Igazgatótanácsi értekezlet 

 

Külső és belső kapcsolatok 

folyamatos felvétele és fejlesztése. 

Üzemorvosi vizsgálatok 

áttekintése, vizsgálati időpont 

kérése. 

Mentori és gyakornoki feladatok 

áttekintése. 

Engedélyek a tovább-

foglalkoztatásra és a saját 

gépkocsikkal történő munkába 

járásra és kiküldetésre. 

KRÉTA adatbázis frissítése. 

INYR jogosultságok aktualizálása, 

kiosztása, lezárások ellenőrzése. 

Kimentett adatállomány elküldése 

a Főigazgatóság felé. 

KIR adatbázis frissítése. 

Munkaköri leírások aktualizálása, 

elkészítése. 

IÖMT csoporttagok kiválasztása. 

Előadások, publikációk, szakmai 

napok szervezése. 

Tagintézményi Éves munkaterv és 

az órarendek kialakításának 

előkészítése. 

e-Tanker frissítése, új 

szakalkalmazottak felvétele. 

EFOP 3.1.6. szakmai programok 

időpontjainak egyeztetése. 

Állomány- és státusztáblák 

aktualizálása. 

Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap – 1. nap Csapatépítő 

tréning, belső tudásmegosztás 

Logopédiai és prevenciós szűrések 

szervezése. 

Kozma Szabolcs 
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Terápiák elindítása minden 

szakfeladaton. 

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 

 

 

 

 

Ress-Rásó Noémi 

Gyógytestnevelés  •Intézményekkel való 

kapcsolatfelvétel 

• A foglalkozások szervezése 

Konzultáció védőnőkkel 

Taschner Rita 

Posta Krisztina Anna 

 

 

 

 

 

09. 

• Csoportalakítás 

• Foglalkozások megkezdése, 

 megbízásos szakemberek 

segítése 

Adatok bevitele INYR-be 

Részvétel a Muzsla-i szakmai 

napon. 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

1-30 

 

 

 

•Dokumentáció áttekintése 

• Vizsgálatok ütemezése 

Polákné Szeiman 

Katalin 

Nevelési tanácsadás 1-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09. 

• Prevenciós szűrések 

ütemezése 

•Egyéni és 

csoportfoglalkozások 

beindítása 

•Új kollégákkal való 

együttműködés erősítése 

Szakmacsoporton belüli 

értekezlet 

Németh-Koczmann 

Alexandra 

•Intézményekkel való 

kapcsolatfelvétel 

• Állapotfelmérés, kiértékelés, 

csoportalakítás 

•Foglalkozások elkezdése 

Részvétel a Muzsla-i szakmai 

napon. 

szakalkalmazottak 

 

 

 

 

Hutvágner Kamilla, 

Polákné Szeiman 

Katalin, Takács-Budai 

Csilla 

•Mozgásterápiás, 

tanulástechnikás, táblajátékos 

Takács Mónika 
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csoportok kialakítása, szülők 

kiértesítése 

•Foglalkozások elkezdése 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztése 

1-től •Szakértői vélemények 

áttekintése 

•Szülők kiértesítése 

•Folyamatos ellátás folytatása 

Baba nevelési tanácsadás 

ellátásból korai fejlesztésbe 

átkerülő gyermekek átvezetése 

Takács-Budai Csilla 

Erdőző-Horváth 

Krisztina 

Minden szakfeladaton határidők 

szerint 

-Beszámoló elfogadása 

- Munkaterv elfogadása 

- IÖTM csoport újraválasztása 

- Órarendek véglegesítése 

-Munkaalkalmassági orvosi 

vizsgálaton való részvétel 

szakalkalmazottak 

Minden szakfeladaton 30. - Tagintézményi szakmai 

napon való részvétel 

 

minden 

szakalkalmazott 

Kiemelten tehetséges 

gyermeke, tanulók 

gondozása 

1-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

• Prevenciós és logopédiai 

szűrések eredményének 

áttekintése a kollégákkal, a 

tehetséggondozásra javasolt 

gyermekek, tanulók 

összegyűjtése 

•Új kollégákkal való 

együttműködés erősítése 

Hutvágner Kamilla 

Takács Mónika 

•Intézményekkel, szülőkkel 

való kapcsolatfelvétel 

Csoportok alakítása 

Csoportfoglalkozások 

beindítása 

Az esetlegesen felmerülő 

tehetségazonosító vizsgálatok 

szervezése, lebonyolítása 

• Állapotfelmérés, kiértékelés 

•Foglalkozások elkezdése 

Belső konzultáció (pedagógus-

pszichológus) a csoportok 

összetételéről, a csoportokba 

kerülő gyermekek 

állapotfelméréseinek 

ütemtervéről 

 

Szakmai munkacsoport 

megbeszélés 

Hutvágner Kamilla 

Takács Mónika 
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2021 október 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

vezetői feladatok folyamatos 

20. 

 

 

13. és 14. 

KIR Statisztika elkészítése 

Igazgatótanácsi értekezlet 

Pannonhalma – helyszín 

biztosítása 

Baba-mama klub- ágazatközi 

kapcsolat védőnőkkel 

(Pannonhalma, Győrújbarát) 

Kozma Szabolcs 

Logopédia   A szűrések eredményeinek 

megbeszélése 

Szülők tájékoztatása 

 

logopédusok 

3 évesek terápiájának elkezdése 

•Gyakornok mentorálása, 

segítése 

logopédusok 

 

Ress-Rásó Noémi 

Gyógytestnevelés  •Foglalkozások tartása 

•Ellátott intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

Gyógytestnevelői szakmai 

konzultáció, gyakornok 

mentorálása, segítése. 

Taschner Rita, Posta 

Krisztina Anna 

 

 

 

Taschner Rita 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

 

 

 

• Vizsgálatok ütemezése 

• Esetmegbeszélések 

Polákné Szeiman 

Katalin 

Hutvágner Kamilla 

Nevelési tanácsadás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-14. 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

•Új kollégákkal 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 

Baba-mama klubon való 

részvétel (Pannonhalma, 

Győrújbarát) 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztése 

1- től 

 

 

 

13-14. 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

Baba-mama klubon való 

részvétel (Pannonhalma, 

Győrújbarát) 

Takács-Budai Csilla 

Joó Stefánia 

Ress-Rásó Noémi 
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Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-14 

Terápiák folyamatos biztosítása 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

Az esetlegesen felmerülő 

tehetségazonosító vizsgálatok 

szervezése, lebonyolítása 

Baba-mama klubok 

előkészítése és lebonyolítása 

Pannonhalmán és 

Győrújbaráton 

Hutvágner Kamilla 

Takács Mónika 

 

2021 november 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

vezetői feladat 02. 

 

 

24. 

Összintézményi szakmai napon 

való részvétel 

 
Igazgatótanácsi értekezlet 

Kozma Szabolcs 

Logopédia Folyamatos 

02. 

 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

• Összintézményi szakmai 

napon való részvétel 

•Gyakornok mentorálása, 

segítése 

logopédusok 

 

 

Ress-Rásó Noémi 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

 

02. 

 

 

folyamatos 

 

•Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

• Összintézményi szakmai 

napon való részvétel 

Konzultáció a védőnőkkel a 8. 

évfolyam szűrővizsgálatainak 

megbeszélése 

•Szakmai nap tapasztalatainak 

megbeszélése 

Taschner Rita, Posta 

Krisztina Anna 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

02. 

 

• Vizsgálatok ütemezése 

• Esetmegbeszélések 

• Összintézményi szakmai 

napon való részvétel 

•Szakmai nap tapasztalatainak 

megbeszélése 

Polákné Szeiman 

Katalin 

Hutvágner Kamilla 

Nevelési tanácsadás Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

•Új kollégákkal való 

együttműködés fenntartása 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 
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 •Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

02. •Összintézményi szakmai 

napon való részvétel 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztése 

Folyamatos 

 

 

 

02. 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

•Összintézményi szakmai 

napon való részvétel 

Takács-Budai Csilla 

Joó Stefánia 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 

Terápiák folyamatos biztosítása 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

Az esetlegesen felmerülő 

tehetségazonosító vizsgálatok 

szervezése, lebonyolítása 

Szakmai munkacsoport 

megbeszélés 

Hutvágner Kamilla 

Takács Mónika 

 

 

2021 december 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

vezetői feladatok 06. 

 

 

15. 

 

Tagintézményi szakmai napon 

való részvétel - Belső 

tudásmegosztás. 
Igazgatótanácsi értekezlet. 

KIR adatainak áttekintése. 

INYR ellenőrzés. 

Kozma Szabolcs 

Logopédia Folyamatos 

 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

•Esetmegbeszélés 

•Gyakornok mentorálása, 

segítése 

logopédusok 

 

Ress-Rásó Noémi 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

 

•Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

Belső tudásmegosztás vezetése 

Taschner Rita  

Posta Krisztina Anna 

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 

Szakmacsoporton belüli 

értekezlet (második) 

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 

Joó Stefánia 

Szekendi-Haholt 

Eszter 

Minden szakfeladaton 06. - Tagintézményi szakmai 

napon való részvétel 

Belső tudásmegosztás 

minden 

szakalkalmazott 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

Folyamatos •Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

 

 

Hutvágner Kamilla 

Takács Mónika 

 

  

2022 január 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Vezetői feladatok Folyamatos 

19. 

31. 

Személyi anyagok áttekintése 

Igazgatótanácsi értekezlet 

Félévzáró értekezlet 

Posta Krisztina Anna várható 

gyakornoki minősítése 

Kozma Szabolcs 

Logopédia Folyamatos •Szakszerű ellátás biztosítása 

•Gyakornok mentorálása, 

segítése 

 

Féléves gyakornoki értékelés 

elkészítése 

logopédusok 

Ress-Rásó Noémi 

 

 

Ress-Rásó Noémi 

Csikár Lili 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

 

 

•Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

Posta Krisztina Anna várható 

gyakornoki minősítése 

Konzultáció a védőnőkkel. 

Taschner Rita, Posta 

Krisztina Anna 

 

 

Taschner Rita 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

• Vizsgálatok ütemezése, 

lebonyolítása 

Polákné Szeiman 

Katalin 
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• Esetmegbeszélések 

• OH által kirendelt vizsgálatok 

lebonyolítása 

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 

 második féléves csoportok 

elindítása 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztése 

Folyamatos 

 

 

 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

Takács-Budai Csilla 

Joó Stefánia 

Erdőző-Horváth 

Krisztina 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terápiák folyamatos biztosítása 

Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

Az esetlegesen felmerülő 

tehetségazonosító vizsgálatok 

szervezése, lebonyolítása 

Hutvágner Kamilla 

Takács Mónika 

 

2022 február 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Vezetői feladatok 23. 

folyamatos 

 

25. 

Igazgatótanácsi értekezlet 

Továbbképzési terv-igények 

felmérése 

Játszóház Győrújbaráton 

(Ayres bemutató) 

Kozma Szabolcs 

Logopédia Folyamatos 

 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

• A Logopédia napja kapcsán 

esedékes Nyílt nap 

megbeszélése 

 

logopédusok 

Erdőző-Horváth 

Krisztina, Ress-Rásó 

Noémi 

Szekendi-Haholt 

Eszter 

Kozma Szabolcs 
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Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

•Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

Taschner Rita, Posta 

Krisztina Anna 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

 

         

• Vizsgálatok ütemezése, 

lebonyolítása 

• Esetmegbeszélések 

 

Polákné Szeiman 

Katalin 

Hutvágner Kamilla 

Nevelési tanácsadás Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

•Esetmegbeszélések 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

Játszóház Győrújbaráton 

(Ayres bemutató) 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

 

 

 

Joó Stefánia, Polákné 

Szeiman Katalin, 

Hutvágner Kamilla, 

Takács-Budai Csilla 

•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 

Joós Stefánia 

Ress-Rásó Noémi 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terápiák folyamatos biztosítása 

Esetmegbeszélések 

Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

Az esetlegesen felmerülő 

tehetségazonosító vizsgálatok 

szervezése, lebonyolítása 

Hutvágner Kamilla 

Takács Mónika 

 

 

2022 március 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Vezetői feladatok 1-4. 

 

 

23. 

Logopédia Európai Napja, 

kapcsolódás MLSZSZ 

rendezvényeihez 

Igazgatótanácsi értekezlet 

Kozma Szabolcs 
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Gyakornok kolléga 

jelentkeztetése a minősítésre a 

tanév tavaszi időszakában 

Logopédia folyamatos 

1-4 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

• Nyílt nap szülők részére, a 

logopédia napja alkalmából 

(több helyszínen) 

Gyakornok mentorálása, 

segítése 

logopédusok 

 

 

 

Ress-Rásó Noémi 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

 

 

•Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, ágazati 

szakemberekkel való 

együttműködés 

 

Taschner Rita, Posta 

Krisztina Anna 

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  

Takács-Budai Csilla 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

Szakmacsoporton belüli 

értekezlet (harmadik) 

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 

Joó Stefánia 

Szekendi-Haholt 

Eszter 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terápiák folyamatos biztosítása 

•Esetmegbeszélések 

Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

Az esetlegesen felmerülő 

tehetségazonosító vizsgálatok 

szervezése, lebonyolítása 

Hutvágner Kamilla 

Takács Mónika 
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28. 

 

Szakmai munkacsoport 

megbeszélés 

 

 

2022 április 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Vezetői feladatok folyamatos 

 

06-07. 

 

13. 

 

20. 

27. 

Következő  évi emberi 

erőforrás áttekintése 

Baba-mama klub (Győrújbarát, 

Pannonhalma) 

Összintézményi szakmai napon 

való részvétel 

Igazgatótanácsi értekezlet 
Tagintézményi szakfeladat-ellátás 

nélküli munkanap (3. nap)-

Tehetségnap 

Kozma Szabolcs 

Logopédia Folyamatos 

06-07. 

 

13. 

 

• Szakszerű ellátás biztosítása 

• részvétel Baba-mama klubon, 

tanácsadás szülők részére 

• Összintézményi szakmai 

napon való részvétel 

logopédusok 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

 

13. 

 

•Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

• Összintézményi szakmai 

napon való részvétel 

Taschner Rita, Posta 

Krisztina Anna 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

 

         13. 

 

• 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  

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák  

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák  

06-07. Baba-mama klub 

(Pannonhalma, Győrújbarát) 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

13. •Összintézményi szakmai 

napon való részétel 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztése 

Folyamatos 

 

 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

Takács-Budai Csilla 

Joó Stefánia  

Ress-Rásó Noémi 
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 •Szakszerű ellátás biztosítása 

13. •Összintézményi szakmai 

napon való részétel 

Takács-Budai Csilla 

Joó Stefánia 

Minden szakfeladaton 27. - Tagintézményi szakmai 

napon való részvétel-

Tehetségnap 

 

minden 

szakalkalmazott 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

13. 

Terápiák folyamatos biztosítása 

Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

• Az esetlegesen felmerülő 

tehetségazonosító vizsgálatok 

szervezése, lebonyolítása 

Tehetségnap előkészítésében 

részvétel  

Tehetségnap lebonyolításában 

való részvétel 

Összintézményi szakmai napon 

való részétel 

Hutvágner Kamilla 

Takács Mónika 

 

 

2022 május 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Vezetői feladatok 25. Igazgatótanácsi értekezlet 

Következő évi 

gyógytestnevelési adatok 

felmérése 

Kozma Szabolcs 

Logopédia Folyamatos 

 

•Szakszerű ellátás biztosítása, 

lezárása 
SZÓL-E logopédiai szűrővizsgálat 

5 éves korosztály 

logopédusok 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

 

 

•Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

Következő évi igények 

felmérése 

Taschner Rita, Posta 

Krisztina Anna 

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  

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák  
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• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

•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 

Joó Stefánia 

Ress-Rásó Noémi 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

Folyamatos 

 

Terápiák folyamatos biztosítása 

Prevenciós szűrések 

előkészítés, elkezdése 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

Az esetlegesen felmerülő 

tehetségazonosító vizsgálatok 

szervezése, lebonyolítása 

Hutvágner Kamilla 

Takács Mónika 

 

 

 

2022 június 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Vezetői feladatok folyamatos 

 

20. 

22. 

 

24. 

Nyári szabadságolási rend 

elkészítése 

Évzáró értekezlet 

Igazgatótanácsi értekezlet 

Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap (4.) –

tapasztalatcsere Oroszlányi 

Tagintézmény 

Kozma Szabolcs 

Logopédia folyamatos Szakszerű ellátás biztosítása, 

lezárása 

•Szól-e? szűrések 

lebonyolítása, kiértékelése 

• Gyakornok mentorálása, 

segítése 

logopédusok 

 

 

 

Ress-Rásó Noémi 

Gyógytestnevelés folyamatos •Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

 

Taschner Rita, Posta 

Krisztina Anna 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

 

 

• Vizsgálatok ütemezése, 

lebonyolítása 

• Esetmegbeszélések 

 

Polákné Szeiman 

Katalin 

Hutvágner Kamilla 
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Nevelési tanácsadás folyamatos • Terápiák lezárása 

 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák  

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

•Foglalkozások lezárása 

Szakmacsoporton belüli 

értekezlet (negyedik) 

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 

Joó Stefánia 

Szekendi-Haholt 

Eszter, Pákozdi 

Gerda, 

Ress-Rásó Noémi 

Erdőző-Horváth 

Krisztina 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

 Terápiák lezárása 

Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

•Foglalkozások, tesztek, 

állapotfelmérések ismertetése, 

szülői konzultációk 

Belső tapasztalatcsere 

Hutvágner Kamilla 

Takács Mónika 

Minden szakfeladaton 20. 

 

24. 

Évzáró- értékelés, tapasztalat-

megosztás 

Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap (4.) –

tapasztalatcsere Oroszlányi 

Tagintézmény 

szakalkalmazottak 

Minden szakfeladaton  INYR lezárása lehetőség 

szerint (legkésőbb 08.31-ig) 

szakalkalmazottak 

 

 

 

2.4 Értekezletek rendje: 

Tanévnyitó értekezlet időpontja 2021.09.01, félévzáró értekezlet időpontja 2022.01.31., évzáró 

értekezlet időpontja 2022.06.20.  

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

megtartásra. 
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2.5 Tagintézményi Belső Ellenőrzési Terv 

 
időpont ellenőrzött feladat ellenőrzés módszere ellenőrzést végzi 

2021. szeptember  Személyi anyagok áttekintése  Kozma Szabolcs 

2021. 

szeptembertől 

folyamatosan havi 

rendszerességgel  

Belső ellenőrzés Munkaidő-nyilvántartás, 

szabadságkiadások 

Kozma Szabolcs 

2021. október vége 

és ettől kezdve 

negyedévente 

Belső ellenőrzés  Haladási naplók, 

fejlesztési tervek, jelenléti 

ívek nev.tan, INYR 

ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2021. november Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2021. december Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2022. január Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2022. február Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2022. március Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2022. április Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2022. május Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2022. június Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

    

 

 

 

2.6 A szakalkalmazotti és vezetőségi testület tervezett szakmai rendezvényei 
 

időpont Szakmai rendezvények 

2021.09.09. Szakmai nap-Felvidék Muzsla 

2021.10.13-14. Baba-mama klub (Győrújbarát, Pannonhalma) 

2022.02.25. Játszóház a leendő első osztályosok számára (Győrújbarát) 

2022.03.01-04. Logopédia Európai Napja 

2022.04.06-07. Baba-mama klub (Győrújbarát, Pannonhalma) 

2022.04.27. Tehetségnap-Pannonhalma táblajáték verseny 

Tagintézményi szakfeladat-ellátás nélküli munkanap (3. nap) 

 

 

2.7 A szakalkalmazotti és vezetőségi testület tervezett közösségi rendezvényei 

 

időpont Közösségi rendezvények 

2021.12.21. Karácsonyi vacsora 

2022.06.20.  Évzáró összejövetel 
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2.8 Tervezett innovációk a 2021/2022 tanév során 

 

A tervezést továbbra is nagymértékben nehezíti a járványügyi helyzet. További problémát 

jelent a helyiségek és eszközök hiánya, amely a terápiák megszervezésében és 

megtartásában is megmutatkozik. Ennek ellenére 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 sajnos ebben a tanévben is halasztjuk, mert a nagy létszám miatt továbbra 

sem látjuk biztonságosnak a megyei döntő lebonyolítását a tehetségnapunkon. A táblajáték 

versenyt meghirdetjük és a tehetségnapunkon a döntőt is szeretnénk megrendezni. 

A szakmai munkacsoportok közötti együttműködést szeretnénk még szorosabbá tenni. A 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók ellátása szakfeladaton a már működő 

csoportfoglalkozások mellett szeretnénk a diagnosztikára és a szülőkkel, pedagógusokkal 

és egyéb, akár ágazaton kívüli szakemberekkel történő konzultációkra is nagyobb 

hangsúlyt fektetni. 

 

 

Mellékletek 

 

2021/2022-es tanév órarend 

 
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézménye 

Órarend   2021- 2022 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

 1300-1800 

INYR: 1030-1230 
    

Csikár Lili 8:00-14:00 

8:00-9:00 értekezlet 

INYR: 12:00-13:00 

Kontakt:1 

8:00-13:00 

Kontakt:5 

8:00-15:00 

INYR: 14:00-

15:00 

Kontakt:6 

8:00-11:00 

Kontakt:3 

8:00-14:00 

Kontakt:6 

Erdőző-Horváth 

Krisztina 

8:00-13:00 

8:00-9:00 értekezlet 

Kontakt:4 

8:00-13:00 

Kontakt:5 

8:00-14:00 

INYR: 12:00-

14:00 

Kontakt:4 

8:00-13:00 

Kontakt:5 

8:00-11:00 

Kontakt:3 

Hutvágner Kamilla 8:00-16:00 

8:00-9:00 értekezlet 

9:00-10:00 szakmai 

munkacsoport 

megbeszélés 

INYR: 10:00-12:00 

Kontakt:3 

8:00-16:00 

Kontakt:7 

10:00-16:00 

Kontakt:3 

9:00-15:00 

Kontakt:4 

8:00-15:00 

Kontakt: 4+2 

túlóra 

Joó Stefánia 8:00-14:00 

8:00-9:00 értekezlet 

Kontakt:4 

8:00-12:00 

Kontakt:4 

8:00-14:00 

INYR: 12:00-

13:00 

Kontakt:5 

8:00-13:00 

INYR: 12:00-

13:00 

Kontakt:4 

8:00-12:00 

Kontakt:4 

Kozma Szabolcs 8:00-16:00 

Kontakt:1 

8:00-16:00 

8:00-9:00 

vezetői fogadó 

óra 

Kontakt:1 

8:00-16:00 8:00-16:00 7:00-15:00 

Kontakt:2 

Németh-Koczmann 

Alexandra 

8:00-15:00 

8:00-9:00 értekezlet 

9:00-10:00 szakmai 

munkacsoport 

megbeszélés 

Kontakt:5 

9:00-14:00 

Kontakt:5 

10:00-16:00 

INYR: 10:00-

12:00 

Kontakt:4 

8:00-15:00 

Kontakt:5 

9:00-11:00 

Kontakt:2 
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Pákozdi Gerda 8:00-13:00 

8:00-9:00 értekezlet 

Kontakt:4 

8:00-14:00 

Kontakt:5 

8:00-12:00 

Kontakt:4 

9:00-16:00 

INYR: 9:00-

11:00 

Kontakt:3 

8:00-14:00 

Kontakt:5 

Polákné Szeiman 

Katalin 

8:00-16:00 

8:00-9:00 értekezlet 

9:00-10:00 szakmai 

munkacsoport 

megbeszélés 

Kontakt:5 

9:00-16:00 

Kontakt:6 

10:00-14:00 

INYR: 12:00-

14:00 

Kontakt:1 

8:00-13:00 

Kontakt:5 

8:00-15:00 

Kontakt:4 

Posta Krisztina 

Anna 

8:00-15:00 

8:00-9:00 értekezlet 

9:00-10:00 szakmai 

munkacsoport 

megbeszélés 

Kontakt:5 

8:00-14:0 

INYR:13:00-

14:00 

Kontakt:5 

8:00-11:00 

Kontakt:3 

9:00-15:00 

Kontakt:6 

8:00-13:00 

INYR: 12:00-

13:00 

Kontakt:2 

Ress-Rásó Noémi 8:00-14:00 

8:00-9:00 értekezlet 

INYR: 11:00-12:00 

Kontakt:4 

10:00-15:00 

Kontakt:5 

9:00-13:00 

Kontakt:4 

8:00-13:00 

INYR:12:00-

13:00 

Kontakt:4 

9:00-13:00 

Kontakt:4 

Szekendi-Haholt 

Eszter 

8:00-12:00 

8:00-9:00 értekezlet 

Kontakt:3 

8:00-13:00 

Kontakt:5 

8:00-13:00 

Kontakt:5 

8:00-13:00 

Kontakt:5 

8:00-13:00 

INYR: 11:00-

13:00 

Kontakt:3 

Szmrtyka Rebeka 8:00-15:00 

8:00-9:00 értekezlet 

Kontakt:5 

8:00-16:00 

Kontakt:7 

8:00-15:00 

Kontakt:4 

8:00-15:00 

INYR:13:00-

15:00 

Kontakt:5 

 

Takács-Budai Csilla 8:00-14:00 

8:00-9:00 értekezlet 

9:00-10:00 szakmai 

munkacsoport 

megbeszélés 

INYR: 12:00-14:00 

Kontakt:2 

8:00-12:00 

Kontakt:4 

8:00-12:00 

Kontakt:4 

8:00-14:00 

Kontakt:6 

8:00-14:00 

Kontakt:5 

Takács Mónika 8:00-16:00 

8:00-9:00 értekezlet 

9:00-10:00 szakmai 

munkacsoport 

megbeszélés 

Kontakt:5 

8:00-12:00 

Kontakt:4 

8:00-16:30 

Kontakt:7 

9:00-12:00 

Kontakt:3 

9:00-13:00 

INYR: 11:00-

13:00 

Kontakt:2 

Takácsné Pektor 

Anikó 

8:00-14:00 

8:00-9:00 értekezlet 

9:00-10:00 szakmai 

munkacsoport 

megbeszélés 

Kontakt:2 

9:00-16:00 

INYR: 12:00-

14:00 

Kontakt:4 

8:00-15:00 

Kontakt:6 

10:00-16:00 

Kontakt:5 

8:00-12:00 

Kontakt:4 

Taschner Rita 8:00-14:00 

8:00-9:00 értekezlet 

9:00-10:00 szakmai 

munkacsoport 

megbeszélés 

Kontakt:3 

8:00-12:00 

INYR: 11:00-

12:00 

Kontakt:3 

8:00-14:00 

Kontakt:6 

8:00-14:00 

Kontakt:5 

8:00-13:00 

INYR: 12:00-

13:00 

Kontakt:4 
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IÖTM csoport működési rendje:  

(Intézményi Önértékelést Támogató Munkacsoport) 

 

Az IÖTM 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 az IÖTM csoport, amelyekről jegyzőkönyv 

készül. Csoporttagok: Takács Mónika és Takácsné Pektor Anikó. Szeptember hónaptól 

folytatódik a pedagógus önértékelés az ütemtervnek megfelelően.  

 

Pannonhalma, 2021. 09. 15. 

 

 

 

 

           Kozma Szabolcs 

   tagintézmény-vezető 

 


