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Vezetői fogadóóra: kedd 8:00-9:00 

 

Tagintézmények szakszolgálati ellátás nélküli napjai (4 nap): 

 

  
tagintézmény 

 
tervezett időpont program 

Pannonhalmi Tagintézmény 

2022.10.12. 

 

Tapasztalatcsere a KEM PSZ Oroszlányi 

Tagintézményénél (Útiköltség 3 autóra számolva: 

20.000,-Ft) 

2022.12.05. Csapatépítés, belső tudásmegosztás 

2023.04.27. 
Tehetségnap-Pannonhalma-Táblajáték verseny 

(Díjazottak jutalmára: 30.000,-Ft) 

2023.05.16. 
Szakmai Nap – Tapasztalatcsere BMPSZ Bólyi 

Tagintézményének fogadása 

 

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 2021/22-es tanév rövid 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. Online módra nem kellett átállni, de nagyon sok ellátott 

intézményben kerültek rövidebb vagy hosszabb időre óvodai csoportok, iskolai osztályok. 

Az előző tanévhez képest tovább emelkedett az ellátott gyermekek száma. Különösen jellemző 

volt ez a logopédiai ellátás és a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

szakfeladatokra. 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 
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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 

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 négy 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. Május hónapban beindítottuk 

a logopédia szűréseket és a nevelési tanácsadás keretén belüli prevenciós szűréseket is. 

Felmértük a gyógytestnevelés ellátásra vonatkozó igényeket. Elkészült a nyári szabadságolási 

rend és megtartottuk az évzáró értekezletet is. Az egész tanév során heti rendszerességgel 

tartottunk munkatársi értekezleteket. 

A félévzáró és az évzáró 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. Külön kiemelném a baba nevtan 

foglalkozásokat, amelyeket a következő tanévben baba torna foglalkozásokkal is szeretnénk 

bővíteni. A tehetséggondozásra is magasabb heti óraszám jutott. A határon túli magyar 

pedagógus szövetségekkel is több közös programot tudtunk lebonyolítani. Eljutottunk a 

Felvidékre, a Vajdaságba és a Muravidékre is. 

 

2. A 2022/2023. tanév tervezése: 

Helyzetelemzés: 

  

 

● Humánerőforrás: személyi feltételek (fő) (2022.09.01. állapot szerint) 

 

Sikerült betölteni a megüresedő álláshelyeket, amelyet nagy sikernek tartok. Két 

álláshely igényünk elutasításra került, ennek ellenére az előző tanévhez képest 

mégis bővültünk egy álláshellyel, amelyet a Soproni Tagintézménytől kaptunk 

a 2022-23-as tanévre. Az álláshelyet részmunkaidőben (félállásban) tudjuk 

betölteni. A végzettségek terén jelentősen bővültünk, hiszen konduktor és 

szomatopedagógus kolléga is érkezett tagintézményünkbe, ez által jelentősen 

nőttek a lehetőségeink, kiemelten a korai fejlesztés és a nevelési tanácsadás 

szakfeladaton. Változás még, hogy az előző tanévben ügyviteli dolgozó 

munkakörben alkalmazott kolléganő szakszolgálati titkár munkakörbe kapott 

besorolást. Így az adminisztráció területén is bővültek a lehetőségeink. A 2022-

23-as tanévben 8 fő gyakornoki besorolással rendelkező kolléganőnk van. Joó 

Stefánia és Busa Nikolett gyógypedagógusok mentora Takács-Budai Csilla 

gyógypedagógus. Szmrtyka Rebeka, Csikár Lili és Pálla-Horváth Dóra 

logopédusok mentora Ress-Rásó Noémi logopédus. Girbicz Adrienn 

pszichológus mentora Németh-Koczmann Alexandra pszichológus. Nagy 

Tamara konduktor mentora Benák Zsófia, aki a Győri Tagintézmény 
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konduktora. A 2021-22-es tanévben három szakvizsgával is rendelkező 

kolléganő távozott a tagintézményünktől, így kiemelten fontosnak tartom, hogy 

a szakvizsgával még nem rendelkező kollégák, minél hamarabb elkezdjék a 

szakvizsgát adó képzéseket. Első lépésként Takács-Budai Csilla kolléganő 

kezdte meg tanulmányait szeptember hónapban a Veszprémi Egyetemen. 

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

7 fő logopédus, 1 fő gyógytestnevelő, 1 fő fejlesztőpedagógus, 4 fő 

gyógypedagógus, 1 fő konduktor. 

 

Pedagógus munkakörben dolgozók : 

Teljes állásban határozatlan idejű kinevezéssel 14 

Teljes állásban határozott idejű kinevezéssel 2 

Részmunkaidőben határozatlan idejű kinevezéssel 0 

Részmunkaidőben határozott idejű kinevezéssel 1 

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 2022/2023-as 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 2022/2023-as 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 
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- a rendszeres kapcsolattartást a külső és belső partnerekkel, ágazaton belül és kívül 

- tárgyi feltételek javítását: diagnosztikus és fejlesztő eszközök bővítése, mind Pannonhalmán, 

mind Győrújbaráton további helyiségek kialakítása  

- a preventív szemlélet előtérbe helyezése 

- baba-mama klubok folytatása, baba-torna beindítása Pannonhalmán és Győrújbaráton 

- a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása szakfeladaton a heti óraszám csökkenés 

ellenére a szakmai munka szinten tartása és fejlesztése 

- 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 

- 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 

- kollégák mentálhigiénéjének megőrzése 

- a pszichológiai foglalkozások ambuláns módon történő megvalósításának kiemelt támogatása 

- ágazatközi kapcsolatok megtartása, erősítése (gyermekjóléti szolgálatok, TEGYESZ, 

védőnői szolgálat, gyerekorvos, iskolaorvos) 

- szakvizsga megszerzése 

 

2.2 A 2022/2023-as tanév kiemelt feladatai: 

 

- Szükség esetén (Covid, energiaválság) 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 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 napok megtartása, több helyszínen. 

- Szakmaközi megbeszéléseken való részvétel Győrújbaráton és Pannonhalmán a 

Gyermekjóléti Szolgálatokban. 

-Tapasztalatcsere a KEM PSZ Oroszlányi Tagintézményében és a BMPSZ Bólyi 

Tagintézményével. 

- Baba-mama klubok tartása Győrújbaráton és Pannonhalmán. 

- Tehetségnap szervezése Táblajáték versennyel. 

- Csapatépítő tréning, újonnan érkező kollégák beilleszkedésének segítése. 

- Szakmaközi megbeszéléseken való aktív részvétel Pannonhalmán és Győrújbaráton 

egyaránt. 

 

 

2.3 Tagintézményi ütemtervek havi bontásban 
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2022. szeptember 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

vezetői feladatok 01. 

 
13-14 óra között 

folyamatosan 

hétfői napokon 

 

28. 

 

 

folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évnyitó értekezlet 
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. 

Állomány- és státusztáblák 

aktualizálása. 

Logopédiai és prevenciós szűrések 

szervezése. 

Terápiák elindítása minden 

szakfeladaton. 

Kozma Szabolcs 

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 

logopédus kollégák 
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•Gyakornokok mentorálása, 

segítése 

Ress-Rásó Noémi 

Gyógytestnevelés  Intézmények meglátogatása, 

létszámok egyeztetése. 

Csoportok összeállítása, 

foglalozások szervezése. 

Hospitálás, gyerekek 

állapotának felmérése.                   

Adatok bevitele az INYR-be.            

Konzultáció a védőnőkkel. 

Gyógytestnevelés 

foglalkozások beindítása. 

Taschner Rita 

 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

1-30 

 

 

 

•Dokumentáció áttekintése 

• Vizsgálatok ütemezése 

Takács-Budai Csilla 

Németh-Koczmann 

Alexandra 

Girbicz Adrienn 

Nevelési tanácsadás 1-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 

szakalkalmazottak 

 

 

 

 

•Mozgásterápiás, táblajátékos 

csoportok kialakítása, szülők 

kiértesítése 

•Foglalkozások elkezdése 

Baba-torna foglakozások 

meghirdetése, szülők 

kiértesítése, foglalkozások 

elkezdése Pannonhalmán és 

Győrújbaráton 

Busa Nikolett 

 

 

 

 

Pálla-Horváth Dóra, 

Nagy Tamara 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

1-től •Szakértői vélemények 

áttekintése 

•Szülők kiértesítése 

•Folyamatos ellátás folytatása 

Baba nevelési tanácsadás 

ellátásból korai fejlesztésbe 

átkerülő gyermekek átvezetése 

Nagy Tamara, Pálla-

Horváth Dóra, Joó 

Stefánia 

Minden szakfeladaton határidők 

szerint 

-Beszámoló elfogadása 

- Munkaterv elfogadása 

- IÖTM csoport újraválasztása 

szakalkalmazottak 
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- Órarendek véglegesítése 

-Munkaalkalmassági orvosi 

vizsgálaton való részvétel 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

1-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prevenciós és logopédiai 

szűrések eredményének 

áttekintése a kollégákkal, a 

tehetséggondozásra javasolt 

gyermekek, tanulók 

összegyűjtése 

•Új kollégákkal való 

együttműködés erősítése 

Takács-Budai Csilla 

•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 

Takács-Budai Csilla 

 

 

2022 október 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

vezetői feladatok folyamatos 

12. 

 

 

13. 

 

15. 

 

26. 

6. és 19. 

KIR Statisztika elkészítése 

Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap-tapasztalatcsere az 

Oroszlányi Tagintézményben  

Kéklevél fókusznap az 

együttnevelésről-Kaposvár 

MPE szakmai nap Muravidék-

Lendva 

Igazgatótanácsi értekezlet  

Baba-mama klub- ágazatközi 

kapcsolat védőnőkkel 

(Pannonhalma, Győrújbarát) 

Kozma Szabolcs 

Logopédia  

 

 

 

 

 

 

 A szűrések eredményeinek 

megbeszélése 

Szülők tájékoztatása 

logopédusok 

3 évesek terápiájának elkezdése 

•Gyakornokok mentorálása, 

segítése 

logopédusok 

Ress-Rásó Noémi 
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12. 

Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap-tapasztalatcsere az 

Oroszlányi Tagintézményben 

logopédiai ellátás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

Gyógytestnevelés  

 

 

 

 

 

12. 

•Foglalkozások tartása, 

szakemberekkel való 

együttműködés. 

Konzultáció a védőnőkkel a 8. 

évfolyam szűrővizsgálatainak 

megbeszélése 

Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap-tapasztalatcsere az 

Oroszlányi Tagintézményben 

Taschner Rita 

 

 

 

 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

 

 

12. 

• Vizsgálatok ütemezése 

• Esetmegbeszélések 

Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap-tapasztalatcsere az 

Oroszlányi Tagintézményben  

Gyakornok mentorálása, 

segítése 

Takács-Budai Csilla 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

Németh-Koczmann 

Alexandra 

Nevelési tanácsadás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. és 19. 

 

12. 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

•Új kollégákkal való 

együttműködés 

Gyakornokok mentorálása, 

segítése 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

 

Takács-Budai Csilla 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

Baba-mama klubon való 

részvétel (Pannonhalma és 

Győrújbarát) 

Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap-tapasztalatcsere az 

Oroszlányi Tagintézményben 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

1- től 

 

 

 

06. és 19. 

 

 

12. 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, felülvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

Baba-mama klubon való 

részvétel (Pannonhalma és 

Győrújbarát) 

Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap-tapasztalatcsere az 

Oroszlányi Tagintézményben 

Nagy Tamara, Pálla-

Horváth Dóra, Joó 

Stefánia 

 

 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 
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Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. és 19. 

 

12. 

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 

Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap-tapasztalatcsere az 

Oroszlányi Tagintézményben 

Takács Budai Csilla 

 

2022 november 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

vezetői feladat 07. 

 

 

23. 

Összintézményi 

szakfeladatellátás nélküli 

munkanapon való részvétel 
Igazgatótanácsi értekezlet 

Kozma Szabolcs 

Logopédia Folyamatos 

07. 

 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

• Összintézményi 

szakfeladatellátás nélküli 

munkanapon való részvétel 

•Gyakornokok mentorálása, 

segítése 

logopédusok 

 

 

 

Ress-Rásó Noémi 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

07. 

 

 

 

•Foglalkozások tartása, 

gyerekek képességeinek 

fejlesztése. 

• Összintézményi 

szakfeladatellátás nélküli 

munkanapon való részvétel 

 

Taschner Rita 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

07. 

 

• Vizsgálatok ütemezése 

• Esetmegbeszélések 

• Összintézményi 

szakfeladatellátás nélküli 

munkanapon való részvétel 

•Szakmai nap tapasztalatainak 

megbeszélése 

Gyakornok mentorálása, 

segítése 

Takács-Budai Csilla 

Girbicz Adrienn Ress-

Rásó Noémi 

 

 

 

 

Németh Koczmann 

Alexandra 

Nevelési tanácsadás Folyamatos 

 

 

 

 

 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

•Új kollégákkal való 

együttműködés fenntartása 

Gyakornokok mentorálása, 

segítése 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

 

 

Takács-Budai Csilla 
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• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

07. • Összintézményi 

szakfeladatellátás nélküli 

munkanapon való részvétel 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

Folyamatos 

 

 

 

07. 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

• Összintézményi 

szakfeladatellátás nélküli 

munkanapon való részvétel 

Nagy Tamara, Pálla-

Horváth Dóra, Joó 

Stefánia 

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 

Takács-Budai Csilla 

 

 

2022 december 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

vezetői feladatok 05. 

 

 

 

21. 

Csapatépítés, belső 

tudásmegosztás 

KIR adatainak áttekintése. 

INYR ellenőrzés. 

Igazgatótanácsi értekezlet. 

Kozma Szabolcs 

Logopédia Folyamatos 

 

 

 

05. 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

•Esetmegbeszélés 

•Gyakornokok mentorálása, 

segítése 

Csapatépítés, belső 

tudásmegosztás 

logopédusok 

 

Ress-Rásó Noémi 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkozások tartása, 

gyerekek képességeinek 

fejlesztése. 

Kolléganőkkel való 

konzultáció a közös 

ellátottakról. 

A 6. évfolyam 

szűrővizsgálatának 

Taschner Rita  
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05. 

megbeszélése az iskolaorvossal 

és a védőnővel. 

Csapatépítés, belső 

tudásmegosztás 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

       

 

 

05.    

• Vizsgálatok ütemezése, 

lebonyolítása 

• Esetmegbeszélések 

Gyakornok mentorálása, 

segítése 

Csapatépítés, belső 

tudásmegosztás 

Takács-Budai Csilla 

 

 

Németh-Koczmann 

Alexandra 

Nevelési tanácsadás Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

Esetmegbeszélések 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

Szakmacsoporton belüli 

értekezlet (második) 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

Gyakornokok mentorálása, 

segítése 

Csapatépítés, belső 

tudásmegosztás 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

Takács-Budai Csilla 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

Folyamatos 

 

 

 

05. 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, felülvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

Csapatépítés, belső 

tudásmegosztás 

Nagy Tamara, Pálla-

Horváth Dóra, Joó 

Stefánia 

Szekendi-Haholt 

Eszter 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

Folyamatos 

 

 

 

05. 

•Foglalkozások tartása 

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

Csapatépítés, belső 

tudásmegosztás 

Takács-Budai Csilla 

 

  

2023 január 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Vezetői feladatok Folyamatos 

25. 

30. 

Személyi anyagok áttekintése 

Igazgatótanácsi értekezlet 

Félévzáró értekezlet 

 

Kozma Szabolcs 

Logopédia Folyamatos •Szakszerű ellátás biztosítása logopédusok 
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•Gyakornokok mentorálása, 

segítése 

 

Féléves gyakornoki értékelések 

elkészítése 

Ress-Rásó Noémi 

 

 

Ress-Rásó Noémi 

Csikár Lili              

Szmrtyka Rebeka 

Pálla-Horváth Dóra 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

 

 

Foglalkozások tartása, 

gyerekek képességeinek 

fejlesztése. 

A féléves munka értékelése, 

beszámoló és statisztika 

készítése. 

 

Taschner Rita 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

• Vizsgálatok ütemezése, 

lebonyolítása 

• Esetmegbeszélések 

• OH által kirendelt vizsgálatok 

lebonyolítása 

Németh-Koczmann 

Alexandra 

Girbicz Adrienn 

Ress-Rásó Noémi 

Takács-Budai Csilla 

Nevelési tanácsadás Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

 

Féléves gyakornoki értékelések 

elkészítése 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

Takács-Budai Csilla 

Joó Stefánia, Busa 

Nikolett, Németh-

Koczmann Alexandra, 

Girbicz Adrienn 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

második féléves csoportok 

elindítása 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

Folyamatos 

 

 

 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, felülvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

Féléves gyakornoki értékelések 

elkészítése 

Joó Stefánia 

Nagy Tamara 

Pálla-Horváth Dóra 

 

Nagy Tamara 

(mentora: Benák 

Zsófia a Győri 

Tagintézményből) 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

Folyamatos 

 

 

 

Terápiák folyamatos biztosítása 

Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

 

Takács-Budai Csilla 
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• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

Az esetlegesen felmerülő 

tehetségazonosító vizsgálatok 

szervezése, lebonyolítása 

 

2023 február 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Vezetői feladatok 22. 

folyamatos 

 

 

Igazgatótanácsi értekezlet 

Továbbképzési terv-igények 

felmérése 

Kozma Szabolcs 

Logopédia Folyamatos 

 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

• A Logopédia napja kapcsán 

esedékes Nyílt napok 

megbeszélése 

 

Baráth Petra, Erdőző-

Horváth Krisztina, 

Ress-Rásó Noémi, 

Csikár Lili, Szmrtyka 

Rebeka, Pákozdi 

Gerda, 

Szekendi-Haholt 

Eszter 

Kozma Szabolcs 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

Foglalkozások tartása, 

gyerekek képességeinek 

fejlesztése. 

Konzultáció a védőnőkkel. 

A 4. évfolyam 

szűrővizsgálatának 

megbeszélése az iskolaorvossal 

és a védőnővel. 

Taschner Rita,  

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

 

         

• Vizsgálatok ütemezése, 

lebonyolítása 

• Esetmegbeszélések 

 

Németh-Koczmann 

Alexandra 

Girbicz Adrienn 

Ress-Rásó Noémi 

Takács-Budai Csilla 

Nevelési tanácsadás Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

•Esetmegbeszélések 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

 

 

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

Folyamatos •Szakértői vélemények 

áttekintése, felülvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

Joó Stefánia 

Nagy Tamara 

Pálla_Horváth Dóra 
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 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 

Takács-Budai Csilla 

 

 

2023 március 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Vezetői feladatok 6-10. 

 

 

22. 

 

 

 

29-30. 

 

 

Logopédia Európai Napja, 

kapcsolódás MLSZSZ 

rendezvényeihez 

Igazgatótanácsi értekezlet 

Gyakornok kollégák 

jelentkeztetése a minősítésre a 

tanév tavaszi időszakában 

Baba-mama klub (Győrújbarát, 

Pannonhalma) 

Pálla-Horváth Dóra, Nagy 

Tamara, Szmrtyka Rebeka, 

Busa Nikolett, Girbicz Adrienn 

PEM jelentkeztetése 

Kozma Szabolcs 

Logopédia folyamatos 

6-10. 

 

 

 

 

29-30. 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

• Nyílt nap szülők részére, a 

logopédia napja alkalmából 

(több helyszínen) 

Gyakornokok mentorálása, 

segítése 

Baba-mama klub (Győrújbarát, 

Pannonhalma) 

logopédusok 

 

 

 

Ress-Rásó Noémi 

Gyógytestnevelés Folyamatos • Foglalkozások tartása, 

gyerekek képességeinek 

fejlesztése. 

Taschner Rita 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

 

  

 

29-30.        

• Vizsgálatok ütemezése, 

lebonyolítása 

• Szakértői vélemények 

naprakész megírása 

• Esetmegbeszélések 

Baba-mama klub (Győrújbarát, 

Pannonhalma) 

Németh-Koczmann 

Alexandra 

Girbicz Adrienn 

Ress-Rásó Noémi 

Takács-Budai Csilla 
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Nevelési tanácsadás Folyamatos 

 

 

 

29-30. 

 

 

 

 

 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

•Gyakornok kollégák 

mentorálása, segítése 

Baba-mama klub (Győrújbarát, 

Pannonhalma) 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák  

Takács-Budai Csilla 

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

Szakmacsoporton belüli 

értekezlet (harmadik) 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák  

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák  

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

Folyamatos 

 

 

 

29-30. 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

Baba-mama klub (Győrújbarát, 

Pannonhalma) 

Joó Stefánia 

Szekendi-Haholt 

Eszter 

Nagy Tamara 

Pálla-Horváth Dóra 

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 

Takács-Budai Csilla 

 

2023 április 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Vezetői feladatok folyamatos 

 

 

12. 

 

 

19. 

27. 

Következő  évi emberi 

erőforrás áttekintése 

Összintézményi 

szakfeladatellátás nélküli 

munkanapon való részvétel 

Igazgatótanácsi értekezlet 
Tagintézményi szakfeladat-ellátás 

nélküli munkanap (3. nap)-

Tehetségnap 

Kozma Szabolcs 

Logopédia Folyamatos 

12. 

 

 

27. 

• Szakszerű ellátás biztosítása 

Összintézményi 

szakfeladatellátás nélküli 

munkanapon való részvétel 

logopédusok 
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Tagintézményi szakfeladat-ellátás 

nélküli munkanap (3. nap)-

Tehetségnap 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

27. 

• Foglalkozások tartása, 

gyerekek képességeinek 

fejlesztése. 

A 2. évfolyam 

szűrővizsgálatának 

megbeszélése az iskolaorvossal 

és a védőnővel. 

• Összintézményi 

szakfeladatellátás nélküli 

munkanapon való részvétel 
Tagintézményi szakfeladat-ellátás 

nélküli munkanap (3. nap)-

Tehetségnap 

Taschner Rita 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

 

12. 

 

 

27. 

• Vizsgálatok ütemezése, 

szakszerű lebonyolítása 

• Esetmegbeszélések 

• Összintézményi 

szakfeladatellátás nélküli 

munkanapon való részvétel 
Tagintézményi szakfeladat-ellátás 

nélküli munkanap (3. nap)-

Tehetségnap 

Németh-Koczmann 

Alexandra 

Girbicz Adrienn 

Ress-Rásó Noémi 

Takács-Budai Csilla 

Nevelési tanácsadás Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák  

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák  

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák  

12. 

 

 

Összintézményi 

szakfeladatellátás nélküli 

munkanapon való részvétel 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

27. Tagintézményi szakfeladat-ellátás 

nélküli munkanap (3. nap)-

Tehetségnap 

Tehetségnap lebonyolításában 

való részvétel 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztése 

Folyamatos 

 

 

 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

Joó Stefánia 

Nagy Tamara 

Pálla-Horváth Dóra  

12. 

 

 

Összintézményi 

szakfeladatellátás nélküli 

munkanapon való részvétel 

Pálla-Horváth Dóra, 

Nagy Tamara 
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27. 

Tagintézményi szakfeladat-ellátás 

nélküli munkanap (3. nap)-

Tehetségnap 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

27. 

 

 

Terápiák folyamatos biztosítása 

Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

• Az esetlegesen felmerülő 

tehetségazonosító vizsgálatok 

szervezése, lebonyolítása 

Összintézményi 

szakfeladatellátás nélküli 

munkanapon való részvétel 
Tagintézményi szakfeladat-ellátás 

nélküli munkanap (3. nap)-

Tehetségnap 

Takács-Budai Csilla 

 

 

2023 május 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Vezetői feladatok  

 

 

16. 

 

 

 

24. 

Csikár Lili és Joó Stefánia 

gyakornokok minősítése-

intézményi delegáltként 

Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap (4.) –

tapasztalatcsere Bólyi 

Tagintézmény fogadása 

Igazgatótanácsi értekezlet 

Kozma Szabolcs 

Logopédia Folyamatos 

 

 

 

16. 

•Szakszerű ellátás biztosítása, 

lezárása 
SZÓL-E logopédiai szűrővizsgálat 

5 éves korosztály 

Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap (4.) –tapasztalatcsere 

Bólyi Tagintézmény fogadása 

logopédusok 

Gyógytestnevelés Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Foglalkozások tartása, 

gyerekek képességeinek 

fejlesztése. 

Konzultáció a védőnőkkel a 

2023/2024-es tanév 

gyógytestnevelésre beutaltak 

névsorával kapcsolatban.  

Konzultáció az iskolai 

testnevelő tanárokkal. 

A következő tanévben a 

gyógytestnevelés foglakozásra 

beutaltak adatainak és 

javaslatainak összegyűjtése 

május 15-ig. 

Taschner Rita 
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16. Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap (4.) –

tapasztalatcsere Bólyi 

Tagintézmény fogadása 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

         

16. 

• Vizsgálatok ütemezése, 

lebonyolítása 

• Esetmegbeszélések 

Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap (4.) –

tapasztalatcsere Bólyi 

Tagintézmény fogadása 

Németh-Koczmann 

Alexandra 

Girbicz Adrienn 

Ress-Rásó Noémi 

Takács-Budai Csilla 

Nevelési tanácsadás Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

• Terápiák folyamatos 

biztosítása 

Prevenciós szűrések 

előkészítés, elkezdése 

nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák  

• Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák  

•Mozgásterápiák folytatása, 

belépő gyermekek 

szocializálása 

Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap (4.) –

tapasztalatcsere Bólyi 

Tagintézmény fogadása 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák  

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

Folyamatos 

 

 

 

16. 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, felülvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap (4.) –

tapasztalatcsere Bólyi 

Tagintézmény fogadása 

Joó Stefánia 

Nagy Tamara 

Pálla-Horváth Dóra 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

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 

Szakfeladatellátás nélküli 

munkanap (4.) –

Takács-Budai Csilla 
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tapasztalatcsere Bólyi 

Tagintézmény fogadása 

 

 

2023 június 

szakfeladat időpont tervezett feladat felelős 

Vezetői feladatok folyamatos 

 

19. 

28. 

Nyári szabadságolási rend 

elkészítése 

Évzáró értekezlet 

Igazgatótanácsi értekezlet 

Kozma Szabolcs 

Logopédia folyamatos Szakszerű ellátás biztosítása, 

lezárása 

•Szól-e? szűrések 

lebonyolítása, kiértékelése 

Éves gyakornoki értékelések 

elkészítése 

logopédusok 

 

 

 

Ress-Rásó Noémi, 

Csikár Lili, Szmrtyka 

Rebeka, Pálla-Horváth 

Dóra 

Gyógytestnevelés folyamatos • Foglalkozások lezárása. 

A tanév munkájának 

értékelése, statisztika és 

beszámoló készítése.  

•Intézményekkel, 

szakemberekkel való 

együttműködés 

Taschner Rita 

Szakértői bizottsági 

tevékenység 

Folyamatos 

 

 

 

• Vizsgálatok ütemezése, 

lebonyolítása 

• Esetmegbeszélések 

 

Németh-Koczmann 

Alexandra 

Girbicz Adrienn 

Ress-Rásó Noémi 

Takács-Budai Csilla 

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) 

Éves gyakornoki értékelések 

elkészítése 

nevelési szakfeladaton 

lévő kollégák  

 

 

 

 

 

 

 

Takács-Budai Csilla, 

Joó Stefánia, Busa 

Nikolett, Németh-

Koczmann Alexandra, 

Girbicz Adrienn 

•Szűrések folytatása nevelési tanácsadás 

szakfeladaton lévő 

kollégák 
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Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

Folyamatos 

 

 

 

•Szakértői vélemények 

áttekintése, kontrollvizsgálati 

időpontok nyilvántartása 

•Szakszerű ellátás biztosítása 

Értékelő lap kitöltése 

(nyomtatott vagy elektronikus 

formában) 

Éves gyakornoki értékelések 

elkészítése 

Joó Stefánia 

Szekendi-Haholt 

Eszter,  

Nagy Tamara 

Pálla-Horváth Dóra 

 

 

Nagy Tamara, Benák 

Zsófia (Győri 

Tagintézmény) 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

 Terápiák lezárása 

Külső helyszíneken történő 

ellátás szakszerű biztosítása  

• Intézményekkel való 

kapcsolattartás, szakmai 

tanácsadás 

•Foglalkozások, tesztek, 

állapotfelmérések ismertetése, 

szülői konzultációk 

Takács-Budai Csilla 

Minden szakfeladaton 19. 

 

Évzáró értekezlet- értékelés, 

tapasztalat-megosztás 

szakalkalmazottak 

Minden szakfeladaton  INYR lezárása lehetőség 

szerint (legkésőbb 08.31-ig) 

szakalkalmazottak 

 

 

2.4 Értekezletek rendje: 

Tanévnyitó értekezlet időpontja 2022.09.01, félévzáró értekezlet időpontja 2023.01.30., évzáró 

értekezlet időpontja 2023.06.19.  

A munkatársi értekezletek heti rendszerességgel hétfői napokon 13-14 óra között kerülnek 

megtartásra. 

 

2.5 Tagintézményi Belső Ellenőrzési Terv 

 
időpont ellenőrzött feladat ellenőrzés módszere ellenőrzést végzi 

2022. szeptember  Személyi anyagok áttekintése  Kozma Szabolcs 

2022. 

szeptembertől 

folyamatosan havi 

rendszerességgel  

Belső ellenőrzés Munkaidő-nyilvántartás, 

szabadságkiadások 

Kozma Szabolcs 

2022. október vége 

és ettől kezdve 

negyedévente 

Belső ellenőrzés  Haladási naplók, 

fejlesztési tervek, jelenléti 

ívek nev.tan, INYR 

ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2022. november Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2022. december Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 
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2023. január Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2023. február Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2023. március Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2023. április Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2023. május Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

2023. június Belső ellenőrzés Jelenléti ív és munkaidő-

nyilvántartás ellenőrzés 

Kozma Szabolcs 

 

 

 

2.6 A szakalkalmazotti és vezetőségi testület tervezett szakmai rendezvényei 
 

időpont Szakmai rendezvények 

2022.10.06. Baba-mama klub (Pannonhalma) 

2022.10.12. Tagintézményi szakfeladat-ellátás nélküli munkanap- Tapasztalatcsere-

Oroszlányi Tagintézménynél (1. nap) 

2022.10.13 Kéklevél fókusznap az együttnevelésről (Kaposvár) 

2022.10.19. Baba-mama klub (Győrújbarát) 

2022.12.05. Csapatépítés, belső tudásmegosztás- Tagintézményi szakfeladat-ellátás nélküli 

munkanap (2. nap) 

2023.03.06-10. Logopédia Európai Napja (nyílt napok, bemutató órák az óvodákban) 

2022.03.29-30. Baba-mama klub (Győrújbarát, Pannonhalma) 

2022.04.27. Tehetségnap-Győrújbarát táblajáték verseny 

Tagintézményi szakfeladat-ellátás nélküli munkanap (3. nap) 

2022.05.16 Tapasztalatcsere-Bólyi Tagintézmény fogadása- Tagintézményi szakfeladat-

ellátás nélküli munkanap (4.nap) 

 

 

2.7 A szakalkalmazotti és vezetőségi testület tervezett közösségi rendezvényei 

 
időpont Közösségi rendezvények 

2022.12.22. Karácsonyi vacsora 

2023.06.23.  Évzáró összejövetel 

 

2.8 Tervezett innovációk a 2022/2023 tanév során 

 

A tervezést továbbra is nagymértékben nehezíti a járványügyi helyzet, valamint az 

energiaválság körül kialakult bizonytalan helyzet. Továbbra is 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. Tervezzük a baba-mama klub 

foglalkozások mellett a baba-torna heti rendszerességű elindítását Pannonhalmán és 

Győrújbaráton is. Bővíteni szeretnénk a mozgásfejlesztő és a szenzoros integrációs 

csoportjainkat is (ehhez szükséges Pannonhalmán az előző tanév végén a költözés miatt 

leszerelt Ayres terem új helyszínen történő felszerelése), valamint továbbra is biztosítani 

akarjuk az ellátott óvodáinkba kihelyezett iskolaelőkészítő prevenciós foglalkozásokat. A 
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táblajáték versenyt a tavalyi tanévhez hasonlóan meghirdetjük és a tehetségnapunkon a 

döntőt is szeretnénk megrendezni. 

A szakmai munkacsoportok (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, szakértői bizottsági 

tevékenység, korai fejlesztés, gondozás) 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 

 

2022/2023-as tanév órarend 

 
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézménye 

Órarend   2022- 2023 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Baráth Petra 7:00-14:00 

13:00-14:00 értekezlet 

Kontakt:5 

8:00-14:00 

INYR: 10:00-12:00 

Kontakt:4 

8:00-14:00 

Kontakt:5 

7:00-14:00 

Kontakt:7 

 

Busa Nikolett 8:00-16:00 

13:00-14:00 értekezlet 

Kontakt:4+2 túlóra 

8:00-16:00 

Kontakt:7 

11:00-16:00 

Kontakt:4 

8:00-16:00 

INYR: 12:00-

14:00 

Kontakt:6 

 

Csikár Lili 8:00-15:00 

13:00-14:00 értekezlet 

Kontakt:5 

8:00-13:00 

INYR: 11:00-12:00 

Kontakt:3 

8:00-13:00 

Kontakt:5 

8:00-12:00 

Kontakt:4 

8:00-13:00 

INYR: 12:00-13:00 

Kontakt:4 

Erdőző-Horváth 

Krisztina 

8:00-15:00 

13:00-14:00 értekezlet 

Kontakt:5 

9:00-14:00 

Kontakt:5 

7:00-15:00 

INYR: 13:00-

15:00 

Kontakt:6 

 7:00-12:00 

Kontakt:5 

Girbicz Adrienn 9:00-14:00 

13:00-14:00 értekezlet 

Kontakt:4 

8:00-13:00 

INYR:12:00-13:00 

Kontakt:4 

9:00-15:00 

Kontakt:6 

9:00-14:00 

INYR: 13:00-

14:00 

Kontakt:4 

8:00-11:00 

Kontakt: 3 

Joó Stefánia 8:00-16:00 

13:00-14:00 értekezlet 

Kontakt:6 

8:00-12:00 

Kontakt:4 

8:00-14:00 

INYR: 13:00-

14:00 

Kontakt:3+1 

8:00-14:00 

Kontakt:4+2 

8:00-13:00 

Kontakt:4 

Kozma Szabolcs 8:00-16:00 

13:00-14:00 értekezlet 

Kontakt:1 

8:00-16:00 

8:00-9:00 vezetői 

fogadó óra 

Kontakt:1 

8:00-16:00 

 

8:00-16:00 

Kontakt:1 

7:00-15:00 

Kontakt:2 

Nagy Tamara 9:00-15:00 

13:00-14:00 értekezlet 

Kontakt: 4 

9:00-14:00 

Kontakt:5 

8:00-13:00 

INYR: 12:00-

13:00 

Kontakt:4 

9:00-14:00 

Kontakt:5 

9:00-12:00 

Kontakt: 3 

Németh-Koczmann 

Alexandra 

8:00-15:00 

13:00-14:00 értekezlet 

Kontakt:6 

8:00-13:00 

INYR: 12:00-13:00 

Kontakt:4 

9:00-13:00 

INYR: 12:00-

13:00 

Kontakt:3 

12:00-16:00 

Kontakt:4 

8:00-12:00 

Kontakt:4 

Pákozdi Gerda 9:00-15:00 

13:00-14:00 értekezlet 

INYR: 14:00-16:00 

Kontakt:4 

8:00-12:00 

Kontakt:4 

8:00-13:00 

Kontakt:5 

12:00-16:00 

Kontakt:4 

9:00-13:00 

Kontakt:4 

Pálla-Horváth Dóra 9:00-16:00 

13:00-14:00 értekezlet 

Kontakt:3+2 

 8:30-14:00 

INYR: 12:00-

13:00 

Kontakt:5 

9:00-14:00 

Kontakt:3+1 

 

Ress-Rásó Noémi 9:00-15:00 

INYR: 12:00-13:00 

9:00-14:00 

Kontakt:5 

9:00-15:00 

Kontakt:5 

9:00-13:00 8:00-14:00 

Kontakt:5 
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13:00-14:00 értekezlet  

Kontakt:3 

INYR: 12:00-

13:00 

Kontakt:3 

Szekendi-Haholt 

Eszter 

8:00-14:00 

13:00-14:00 értekezlet 

Kontakt:3 

8:00-12:00 

Kontakt:4 

8:00-14:00 

Kontakt:5 

8:00-14:00 

Kontakt:5 

8:00-14:00 

INYR: 12:00-14:00 

Kontakt:4 

Szmrtyka Rebeka 8:00-16:00 

13:00-14:00 értekezlet 

INYR:15:00-16:00 

Kontakt:5 

8:00-15:00 

INYR:14:00-15:00 

Kontakt:6 

8:00-11:00 

Kontakt:3 

10:00-15:00 

Kontakt:5 

8:00-10:00 

Kontakt:2 

Takács-Budai Csilla 8:00-15:30 

13:00-14:00 értekezlet 

Kontakt:4+2 

8:00-14:30 

INYR: 13:30-14:30 

Kontakt:5 

8:00-15:00 

Kontakt:7 

8:00-12:30 

INYR: 11:15-

12:15 

Kontakt:3 

9:00-11:00 

Kontakt:2 

Takácsné Pektor 

Anikó 

9:00-14:00 

13:00-14:00 értekezlet 

INYR: 12:00-13:00 

Kontakt:2 

9:00-16:00 

INYR: 11:00-12:00 

Kontakt:3+2 

9:00-16:00 

Kontakt:6 

9:00-16:00 

Kontakt:5 

8:00-13:00 

Kontakt:5 

Taschner Rita 8:00-14:00 

13:00-14:00 értekezlet 

Kontakt:5 

8:00-14:00 

Kontakt:6 

8:00-14:00 

Kontakt:6 

9:00-13:00 

Kontakt:1+3 

8:00-13:00 

INYR: 11:00-13:00 

Kontakt:3 

 
 

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: Girbicz Adrienn és Szmrtyka Rebeka. Szeptember hónaptól folytatódik 

a pedagógus önértékelés az ütemtervnek megfelelően.  

 

 

Pannonhalma, 2022. 09. 16. 

 

 

           Kozma Szabolcs 

   tagintézmény-vezető 

 
 


