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A napirendet nyilvános Íilésen lehet tárgyďni.
A do nté s el fo gad ás ához e gy šzera szav azattilb b s é g szfü sé ge s'

Mellékletek: 1. Klebelsberg ĺntézményfenntartó Kĺizpont Köznevelés-igazgatási Főosztály levele
f . Kertész lldikó pźůy źnata

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!
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A Ktebelsberg Íntézményfenntartó Központ Kĺiznevelés -igazgatźsi Főosztálya levelében onkoľ-
mányzatunk véleményét kérte a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgźtlat VIII. kerületi Tagintézménye
tagintézmény igazgatői pźiyźnatáról, melyet az Emberi Erőforrasok Miniszteľe írt ki 2015. június

15. napján. A levél és apźiyźzati kiíľĺás az előteľjesztés 1. szźtmtmęlléklete.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIil. kertileti Tagintézménye 2015.09.0I-2020.08.31-ig szóló
tagintézmény igazgatói beosztĺásfuaKertész Ildikó nýjtotta be pźůyázatát, akijelenleg megbízással

látja el atagíntézmény-igazgatói teendőket a20l4ĺ20l5. nevelési é\'tól kezdődően, gyógypedagógĹ

ai tanáľként ktjzel három évtízede tevékenykedik, hosszú évek óta gyakorlatvezető győgypedagó-

gusként részt vesz az ELTE Bźrczi Guszĺáv Gyógypedagógiai Karanak gyakorlati képzésében. A
pá|yaző hozzájáru|t személyes adataikeze\éséhez aptiyźzati eljaľással összefiiggésben és nyilvános
ülés keretében történő tźĺgyalźstkéĺ, igazgatői pźiyźuata az e\óte4esztés 2. szám.Ú mellékletét ké-

pezi.
A nemzeti köznevelésről szóló 201|. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint az á||ami intézményferrntartó

kĺizpont által fenntartott köznevelési intézmény vezetőjét az oktatźlsért felelős miniszter bizza meg
öt évre. A ferrntartó a kĺĺznevelési intézmény vezetőjének megbízĺsával és megbíztsźnak visszavo.

násával összefuggő dcintése vagy véleményének kialakítása előtt beszeľzi a mfüĺidtető önkormány-

zat véIeményét. A Fővĺírosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi Tagintézményét (1081 Bp., II.

János Pál pápa tér 4.) onkormányzafunk míĺködteti.
Jelen előterjesztésben ismertetett indokok, tényállás alapján javaslatot teszek arra, hogy a Budapest

Főváľos VIII. kerüIet Józs.efuárosi onkormźnyzat nevében az Nkt. 83. $ (3) bekezdés e) pontja,

valamint (4) bekezdés h) pontja szerinti intézményműkĺidtetői véleményezés jogával élve, támogas-

suk a Főváľosi Pedagógiai Szakszo|gźiat VIII. kerĺileti Tagintézménye tagintézmény igazgaÍőí be-

osztásźra az Emberi Eľőforrások Minisztere áIta| 20|5. június l 5. napján kiírt páIyázat eredményes

elbírálását.

[I. A beterjesztés indoka
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi Tagintézménye tagintézmény igazgatői beosztá-

sára kiíĺt pźiyázat elbírálásához sziikséges vélemény megktildésének határideje: 20l5. augusztus

25., ezért szükséges, hogy aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság atagintézrĺény igazgatői

pá|yázat véleményezésétő| szóló,döntését a 20l5. augusztus 19-i ülésémmeghozza.

III. A dtintés célja; pénziigyi hatása
A döntés célja, hogy onkormányzatuĺlk, rnint a Főviĺrosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII' kerĹileti

Tagintézményének műkĺidtetője éljen a tĺirvény áItal biztosított véleményezésjogával a Fővĺĺrosi

Budapest Főváros VIII. kęrütet Józsefuáľos onkormĺĺnyzat -,P'"*-*.''k"Ehs t G ?l 1-
Városgazdálkodasi és Pénzügyi BizottsĘa

Előterj esztő neve: Sántha Péterné ďpolgánnester

ELiTERJESZTÉS
a Yáľosgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizottság f0|'5. augusztus 19-i iiléséľe

Tárgy: A F,ővárosi Pedagógiai Szakszolgátat VI[. keľiileti Tagintézménye tagint ézmény igaz-
gató ĺ p ály ázatának véleményezés e



Pedagógiai Szakszolgálat VIII. keľiileti Tagintézménye tagintézmény igazgatői beosztására kiíľt
páIyźnat eľedményes elbínĺlása érdekében. A döntés pénziigyi ťedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet
A nemzeti ktiznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény (Nkt.) 68. $ (1) bekezdése szeľint az á||ami
intézményfenntartó központ által fenntaľtott kĺjznevelési intézmény vezetőjét oktatásért felelős mĹ
niszter bízzameg öt évre.
A képviselő-testĹilet hatásköĺét az Nkt. 83. $ (3) bekezdés e) valamint (4) bekezdés h) pontja írja
elő, miszerint a köznevelési intézrnény vezetőjének megbízĺsával vagy megbízásának visszavoná-
sával összefiiggő döntések előtt a fenntartó az intézrnény múkddtetőjének véleményét kikéri. A
Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Miĺk<'dési SzabźiyzatáróI szőIő 36ĺ2014. CXI.06.) ök.

rendelet 7. melléklet |.4.6 pontja szeńnt önkormányzati érdekből, renđkívüli sĺirgősség esetén a

Városgazdálkodrĺsi és Pénziigyi BizottsĘ gyakoľolhatja a Képviselő-testiilet ĺisszes nem kizáróla-
gos hataskörét.

J avas o l o m az a|źlbbi hatźr ozati j avas l at el fo gadás át

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Főviĺros VIii. kerüiet Jó-

zsefuárosi onkormányzat nevében a nemzeti kĺiznevelésről szóló 20l1. évi CXC. törvény 83' $ (3)

bekezdés e) valamint a (4) bekezdés h) pontja szerinti intézményvezetői véIeményezés jogával élve

támogatja a Főváľosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi Tagiĺtézménye tagintézmény igazga-

tói beosztásźraf0l5. június l5. napján kiírtpá|yázat eredményes elbírálását. .]

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0|5. auguszfus 19.

A dĺjntés végľehajtásátvégzo szervezęti egység: Humánszolgáltatĺísi Ügyosztály Humánkapcsolati
lroda
A lakosság széles kĺjrét érintő dontések esetén javas|ataakozzététel módjĺíra: nem sztikséges

Budapest, 2015. augusztus 18. ĺ. 
.r ĺ.' .-.-.' ĺ.

{.d""ť-0-^ líŁL
Sántha Péterné
alpolgármester
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EmberÍ Erôfoľľások Minisztere 
Ł

a ',Köza|kalmazĺrttak jogál|ásáról 
91óJo" 1992. é.tĺi)fiX|ll. töĺvény zOtA.$ a|apján

pályázatot hirdet

Fővá ľos i Pe-dagó gia í Sza kszotg áĺat V|||. ke rii I eti Tag i ntézménye

Tagintézm ény i gazgató (magasabb vezető)

beosáás ellátására.

A közalka|mazotti jogviszony időtartama:

h atá rozat|a n i dej ű kclzaikalmazotti jogviszon y

Fo g.la l koit'ątás je| ĺege:

Te|jes rnun'kaĺdó

A vezetői ńegbízás időtartama:

A vezetői m eg bízás határozott időre, 20 1 5. 09. 0 1 -2O20.oB. 3 1 .-ig szol.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, ||. János Pál pápa tér 4.

A beosz'táshoz tartaző,illetve a vezetői'megbízássa|járó |ényeges fe|adatok;
A kĺözneveési ĺntézmény vezetőjének fetadata, ..|'ogy közvet|enÜl irán'yítja atagintézrnény tevékenységét, kapcsotatot tar. a 

la,1säź.satovar, 

- 

á székhe||yeĺ, a
.1ilootető g?zdasag1 ł91ňonffa|, 

.fennt?,t."Y"t 
ľvy'louotä.tašt, statbzłikát vezet, résävesz az intézményét érintő gazdaságl fe|adato,ŕ ňhiftá.bňfr.1' ; jJ'đ'.Ji'áijä*i

m unkáĺataiban, résä Vesz a munkaÜg gýel kapcsoĺ't;ä'l;"k äílitäša n'n
ll|etmény és juttatások:

Az i||etmény megá|tapítására és a juttatásokra a .,Közalka|mazottak 
jogá||ásáró| $zóló,,1992. évi XXXtl!' törvény, va|aminl.a(z) p^edagógu'ok etőmeneteĺi íáiloszeréről és akciząlka|mazottak jogá||ásáról szó|ó 

'ĺgsz. 
e"i.x1111. 

!ĺirvén11nek a kózneve|ésĺintézményekben 
!cl!énő. végrehajtásáro| szol ó 326i2O13. (vtll. 30.) Kormányie.nde|etrende|kezései az irányadók. 

-
'

Pátyäzati feltétetek:

vuy.-|a9g843 )łen

http://admin.kozigallas. gov.hďpages/KJTKozzetetel. aspx?I D=ZI 662| 20t5.07.2?..
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-

2üi5 .0bśtbäis 
Máté

Polgármester Úr részére .

Budapest Föváros VIII. kerület Józsefi/arosi
onkormányzat

Iktatószám: Y<LWa7ĺ696-7ĺf0|5.
Uryintczo: Várszegi-Subosits Dóra
Telefonszłím: +36-L-795-750:I

BudapesĹ
Baĺoss u. 63-6.1.
1082

Ttrgy: Fóvárosi Pedagógiai Szĺkszolgálat VItr. kertiletí tagintémény igazgatőjźnakpályéuata

Tisztelt Polgármesteľ Úr!

2O|3. március l-jén lépett hatalyba a pedagógiai szĺkszolgálati intézrnények működéséről
sző|ő |5/f0l3. (tr. 26.) EMMI rendelęt (továbbiakban: Szalszolgálatí Rendelet). Ez alapjrán 2013.
szeptember l-től egy pedagogiai szakszolgálati intézrnényben eryesülnęk az eddig kiiliinböző
fenntartasban és működtetési formában funkcionáló szakéÍtői bizottsagot nevelési tanácsadók,
beszédjavító intézetek és egyéb szĺkszolgálati feladatot ellátó intézmények A Fővárosi Pe'dagógiai
Szakszolgálat (továbbiákban: FPSZ) 32 tagnténénnyel és l szekhelyintéménnyel kezdte meg
működését 20 l 3. szeptember elsejével.

A FPSZ vezetését a Szĺkszolgiílati Rendelet 3l.$ (1) bekozdĺésében foglaltaknak megfelelően
főigazgatő, és 3f tagntémtény igazgatő |átja e|. A frigazgatő munlcáját 3 ftigazgatő-helyettes segíti.
A múlt év soľán a 3 frigazgatćt.helyettesi pozícióból 2,. a 32 tagintémény igazgatői pozíaiőbő| 23
kertĺlt betciltésre. Az íw be nem töltötLmagasahb vezrĺői feladątok elĺźúásáÍa az Emberi Erőfoľnások
Minisztéńuma pá|yźzatot írt ki. A pźl|yźzatok beadrási hatáĺidejđ70Bffius 15ćn jart le. Az on
kerĺiletébenműktidót@ipozici6jáĺa,hataĺidőreösszesen1piályázat
érkezett.

A nemzeti köanevelésľőI szoló 20|1. éw CXC. tôrvény 83-$ (3) bekezdés e) valamint.a (4)
bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a fenntartónak az ntéfueny vezetöjének megbízísával és
megbíásának visszavonásával összefrggó döntése vagy véleményének kialakíŁása előtt be kell
szerezrrie a működtető önkornnányzat véleményét. A FPSZ VItr. kerületi Tagintézmeĺryének a
miĺködtetését Budapest Főváľos VIII. keríilet Józsefurírosi onkormrányzata|áltja el.

A fentebb leírtaknak megfrelelóen, ezűton kérem, hogy a véĺeményez.esi eljrárást mihamarabb

kezdjék meg és Budapest Fóváros .VIII. kortilet Józsefuárosi onkormĺĺnyzatának véleményét
legkésőbb 20l 5. augusztus 25-ig pzíveskedjenek megkÍildeni részünke.

Segítő együttműködését ezuton is köszôn<im!

Budapest, 20 l 5. jútíus,fŠ,,.

Tisztelettel:

Székhel1ł l05l Budapest Náđor utca32.
Telefon: +3 6 - | -7 9 5 - |'ol 4, Faľ +3 6 -| -7 9 5 -07 4 4

E-ma il: kozneveles@kliŁ gov.hu



. Föisko|a, /egyetemi szintű pszicho|ógus, gyógypedagógus vagy
gyógytestnevelő :tanár: végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógiai
szakszolgáläti feladat et|átására |étesÍtett pedagóguś munkakorben šzęzett,
! 

ega lá bb citéves szakmai gyakorlät, továbbá psiehológuś megbízása] esetén
klĺnikai, pedagógiaióvoda- és iskola vagy tanáesadói szakvizsga, .

Q yógypedagógtls és gyogytestnevelő tanár esetébén pedagig us-szakvizsga,,
' buntet|en e.lőélet

A pá|yázat részeként benyújtandó iratok, igazotások;

J az á||áshely be1oltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga
meglétét igaŻo!'ó okmány(ok) máso|ata. 90 napnál nem rége-bbi hatósá$! bizonyítvány a büntet|en e|'őé|eť igazolásál'a,
va|amint annak igazo|ására, hogy a kozálkalr'nazott neń á|1 olyan
foglalkozástó| eltiltás hatá|ya a|att, amety a koza|katmazottĺ jogvisżôny
iétesítését nem tészĺ lehetővél a pá|yáżő- szakmailag és.szervezetileg ĺ'nálló pedagógiai szakszo|gálati
fé|adatot ellátó intézménýben, intézményegységben 'szerzett ie.gálaon
hároméves vezetői, vagy pedagógiaigzakszolgá|ati feladat ellátására létesített
pedagogus munkakcirben szerzett, |egaĺább otéves szakmai gyakorlatát
igazo|ó dokumentum. szakmai öné|etrajzJ az intézmény/'vézetésére vonatkozo program, arne|y taĺtalmazza a szakmai
h e l yzete|emzés re épÜ|ő fej|esztési elkéiizeiéseket

ny'i|atkozat arról, hogy a pá|yáző h'ozzď1áru| a teljes pá|yá;zati anyägának
sokszoros ításá hoz, tovább ítá sához (harmadik szemé| lyel kĺizléséh ez). nyilatkozat arról, hogy a pá|yázo hozzáiáru| szemé|yes adatainak pá|yázatta|
osszefü gg o keze!éséhez

A beosztás betötthetőségének időpontja:

A beosáás |egkorábban 2015. szeptember 1. napj'átót tö|thető be.

'A pá|y'ázät benyújtásának határideje: z:o15 jÚlius 15.

A pá|yázati kiírással kapcso|atosan további információt Várszegi.Subosits Dóra nyújt, a
+36-,| -7 95-7 507 -os te|efonszámon.

A pá|yázatok benyújtásának módja:
-.l Postai úton, a pá|iryázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére tÖrténő

megkÜldéséve| (1051 Budapest, Nádor utca32. ). Kérjük a borítékon
fe|tÜntetni a pá|yázati adatbázisban szerep|.ŕi azonosító szárnot.2015.08.28 ,

va|amint a beosáás megnevezését: Fővárosi Fedagógiai Szakszolgá|at VIll.
kerĹlleti Tagintézménye-Tagintézmény igazgató.

A pá|yázat elbírátásának módja, rendje:

A vé|eménynyilvánításra jogosultak vélemé'hyének kikěrése után a Klebelsberg
lntézményfenntartó Kozpont elnoke dont.

A pá|y ázat et b Írál'ásá nak határideje : 2O1 5' aug usztus 28.

hÍtp ://admin.ko zigallas. gov.hu/page sK]TKozzptetel.aspx?I D:2I 6621 2015.07.22.



Gr

A pá|yázati kĺírás további közzététetének hetye, ideje:

r oktatásiés Kutturá|is Közlciny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pá|yázatot írásban, két azonos szĺivegű és me||ékletű pé|dály99n (egy példányt nemkértink összefűzni), a,+ uól.ĺúl.ňäň 
"ką.'k 'šäiüo"'i a KL|K Központ címére. Aborítékra íriák rá.." p61yffi1 r9;viŕosi Ěářägąiiäi š'Jrä)"iöä.t V|||. kerü|etiTagintézmé.nyeráginteiméný.i-gázsatobeosäásra

.ä#ľłlnTatóva| kapcso|atban további Ínformációt a www.klik.gov.hlĺ honlapon

A KözlGÁlus publÍkálásĺ időpon tja:2015.június í5.

A pá|yázati kiírás.közzétévője a Nemzeti Közigazgatási lntézet (NKl). A pá|yázati kiírás
ä#'ffäł^łuo^?ł,ł^.äí-i}ä,.ffi-=iJi:;;ätbffiř'äa"tol."t tä.t"ińiá= ž^,' ,,gy.^il;ř

tatás

http :/iadmin.kozigal las. gov. hu/pag esĺKJTKozzetetel. aspx? ID=2 I 662 1 2015.07 ))
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PALYAZAT

a F őv álrosi Pedagó giai Szaksz olgáůat

VIII. kerületi Ta gĺn tézményének

T a g i nt ézmény igazgatői áů|ráIs á n a k b etti lt é s é ľ e

Készítetĺe..

Kertész Ildikó

201.5.július l3.
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1. Személyes motivácĺó

Majdnem harminc éve, 1986 óta dolgozom gyógypedagógusként. Tevékenykedtem tanárként

ktilonbĺiző speciális iskolakban. Voltam értelmileg akadályozott gyennekekkel foglakozó

iskolában szomatopedagógus, osztlályfőnök, de dolgoztam bölcsődében, óvodában fejlesztő

gyógypedagógusként mozgásvizsgálatokat is vegeztem alapítványlrál és voltam munkaközös-

ség vezető. A leghosszabb időta korai fejlesztés terĹiletén töltĺittem el iskolában, majd a Fővá-

rosi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Eddigi munkám során tább terĹileten szereztęm szakmai

jáľtasságot, betekintést nyertem a gyógypedagőgiaí nevelés-oktatás rendszerének különbĺiző

ága1ba, a Főváľosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kertileti tagintézményében a különbcjző

szakfeladatok tertiletén végzett munkába, a múlt tanévben megbízott tagintézmény ígazgatő-

ként. Az önképzés és a tudásvágy egész szakmai életutamat źtthatja, szívesen tanultam és ta-

nulok most is új módszereket, veszek részt konferenciákon, továbbképzéseken. A társadalmi

változĺísok meg is követelik a pedagógiában, gyógypedagógiában dolgozóktó| ezt a folyama-

tos megújulást, innovációt. A sok változás, átalakulás nagyon megterheli a pedagógiai szak-

szolgálatokban dolgozól'at, de a szakmaiság, a magas színvonalú szakmai munka szem előtt

tartása mindig segített a nehézségeken túljutni. Ezt a magas fokri szakmai színvonalat tartoĹ

tam szem előtt megbízott vezetőként az elmúlt tanévben, s ezt fogom további munkámban is

eIsődleges szempontnak tartani az elkövetkezendő idokben is.

Az együttmrĺködésre vali képesség is fontos része fejleszto, segíto, gyógyítő munkánknak. A

kiilönböző rokonszakmák egyĺittműködésére kell ttirekednünk a gyermekek ellátása, minél

tcĺbbrétrĺ és komplexebb fejlesztése, segítésę érdekében. A gyermekeknek életük kezdetétől

meg kell kapniuk a lehetőséget arÍa, hogy eltérő fejlődésĹik esetén, egyéni adottságaiknak

megfelelő bánásmódban ľészesülhessenek. Ez a tehetséges gyermekekre ugyanúgy érvényes

kell, hogy legyen, mint az át|agfo| elmaradókra.

Akkor tud tagintézményünk hatekony, eredményes munkát végezni,ha csapatként tesszük azt.

Az összefogással a kihívásoknak is jobban eleget tudunk tenni. Közös célként kel|

elfogadnunk a tĺiľvényi szabźt|yozźls és a fenntaľtó elvárásainak megfelelő szakszolgálati

tevékenységet.

Arra törekszem és hiwallrásom is, hogy a tagintézményÍ'inkben megőrízzuk és folytassuk az

eddigi ellátási formrák hatékony műktidését, a jó gyakorlatokat. Kirajzolódtak ęlőttem az el-

múlt időszakban azon terĹiletek, amelyekben még fejlődntink kell. Irányadónak tartom, hogy



az íý szakszolgĺĺlati rendszerbe beilleszkedve, és az ezze|járó fejlődési lehetőségeket flgye-

lembe véve működjtink. Fontos, hogy a legkorszenĺbb szakmai elképzelésekhezígazodva, a

hetyi sajátosságokat figyelembe véve magas szakmai színvonalon tudjon miĺkiidni tagintéz-

ményünk, szakszolgálatunk.



2. He|yzetelemzés

2.1. Társadalmi környezet

Józsefváľos Budapest egyik központi elhelyezkedésű, ám kevésbé jó státuszú, tĺibb társa-

dalmi, világvárosi problémát koncentrálódva hordozó kertilete. Az alacsonyabb társadalmi

stiĺtuszú és kevéssé tehetős bevándorló, bęl- és ktilfi'Idi migráns csopoľtok egyik fiő célteriilete

a fővárosnak ez a része. Jellemző a gyermekek körében a romák, az ázsiaí bevándoľlók vi-

szonylagosan magas arźnya. A VIII. keriilet bérházaVkal övezett, k<izponti kerülete Budapest-

nek, ahol az egy négyzetkilométerre eső lakosok szttma meghaladja a |f 000 főt. Sok esetben,

egész családok kĺjltöznek fe| az orszźtg más munkanélküliséggel sújtott vidékeiről. A kerületet

általánosan jellemzi a hátrĺĺnyos helyzetű gyermekek magas száma, a szülők alacsonyabb is-

kolai végzettsége, az etnikai kisebbség, valamint a migriĺns családok jelenléte, és a
megélhetési nehézségeket meghatározó alacsony j övedelmi szint.

Népessége: 75 04f fő (2013.január 1. adat)

A kerĺitetben működő bölcsődék száma: 7

Az e||źltott gyermekek szźma499

A kerületben műkiidő óvodák számaz 17

1 3 önkorm ányzati fenntart.ású intézmény

4 egyéb fenntartású (egyhźai, állami felsőoktatási intézmény, fővárosi önkormányzat,

korlátolt felelőssé giĺ líľsaság) intézmény

A keľiiletben működő iskolák száma: 10

9 áIlami (KLIK) fenntartĺísú íntézmény

I a|apitványi fenntartású intézmény (Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypeda gőgiai

Módszertani Intézménye)

Hátľányos helyzetíĺ gyermekek száma: 1913 fo (535 fo óvodás, |378 ťő á|ta|ános iskolás

az él'||amifenntartiĺsú intézményekben) 
. 

'.'

Halmozottan hátľányos he|yzetű gyeľmekek száma: 699 ťő (|23 fi' óvodás, 577 fő źL|-

talános iskolás)

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma..39f fó



20 fü az integĺĺĺltan nevelt sajátos nevelési igényű óvodas $yermekek száma

273 fo az íntegrá|tan nevelt sajátos nevelési igényű általános iskolás

99 fo gyógypedagógiai intézményben nevelt/oktatott sajátos nevelési igéný

gyermekek szĄma.

A KSH 20I|. évi népszárnlálás adatai szerint főbb demográfiai adatok a VIII. keriilętben:

korcsoport szerin-ti megoszlás főbb mutatószttmai..0-2 éves kor kĺĺzĺjtt: 1,763 fő;3-5 éves kor

között: | 471r fő;6-14 éves kor kĺizĺjtt: 4 |63 fó;15-17 éve kor között: I725 ťo.

osszesen: 9 Iff fő.

A fenti adatokból látható, hogy a keľületben élók körében a fővárosinál nagyobb arányu a

gyermekszegénység ftĺvárosi viszonylatban. Äz alacsonyabb iskolázottsági szint, a munkanél-

küliség jel|emző, a lakosok körében a migĺáns és roma lakosok jelenléte magas számĺl. Fontos

feladatunknak tekintjük, hogy szolgáltatásainkat szociális he|yzetLő|, nerrrzeti, etnikai lrova-

tartozástő| fiiggetleniil minden gyermek megkaphassa tolünk magas szakmai színvonalon.

Tény, hogy az élmúlt tanévbęn ahozzánk bejelentkezők száma nőÍt az e|őző tanévhez képest,

és ęz az irántunk és munkánkba vetett bizalom növekedését ielzi.

f .f . Az intézmény műkiidését meghatá rozó |egfontosa bb jogszabályok:

A jogszabáIyi ktirnyezet

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VtII. Kertileti Tagintézményének feladatait elsĺĺsorban a

Nemzęti Köznevelésről szóló 20ll. évi CXC. tĺirvény és aL5l20|3. (|I.26. EMMI ľendelet

alapján |áúja eI. Tagintézményként a Fovárosi Pedagógiai Szakszolgálat része, irányítőja a

Főígazgatő. A FPSZ fenntartója a Klebersberg [ntézményfenntartó Központ, a tagíntézmény

m íĺködtetőj e Józsefu áros onkormán yzata.

2.3. A működési körzet, a pedagógiai szakszo|gźiat feladat ellátási ľendszere

A feladat ellátási kötelezettségüirk elsősorban Józsefuárosban működő neve|ési-oktatási in-

tézményekre, valamint a működési körzetünkben a nyolcadik kerüIeti lakóhellyel, ennek hiá-

nya esetén tartőzkodźsi hellyel rendelkezĺĺ gyerekekre, tanulókra, szĺileikre, pedagógusaikra

terjed ki. Jelenleg a pedagógiai szakszolgáIat e||átźsi korosztálya a0-f4 év.Igy a 0-3 éves

korosztály fejlesztése győgypedagógiai gondozása, szi|eik, illetve egész családjuk komplex

mentálhigiénés megsegítése a taýntézmény feladatává vźt|t. A nappali rendszenĺ oktatĺĺsban

a

a



óvodába lépéstől a beiskolázásig, iskolaskoľtól a tankötelezettség befejezéséig, sőt a 18 éven

fęlüliek vizsgźiatźra máĺ eddig is volt lehetőség, biztosíthatfuk számuka a tanácsadást, a te-

ľápiát. A különbözó szakszolgálati feladatok keretében többfele ellátást nyujtunk a gyerme-

kek, sztileik és pedagogusaik szźĺmźra.



3. 
^z 

ĺntézmény bemutatása

3.l. Intézményi köľnyezet

3.1.a) Az Intézmény szeľkezete

A f0ĺ 1. évi CXC. t<irvény a Nemzeti k<iznevelési törvény alapján intézményünk átszervezésre

került, melynek celja a pedagógiai szakszolgál ati intézmény kialakítása volt. A fővárosban,

ahol számos tankerületi intézmény mellett tĺibb fővárosi és országos itletékességĺĺ szakszol-

gálat is működtitt, 2013. szeptemberétő| a |5/f0|3 (II.. f6.) EMMI rendelet értelmében a Fő-

városi Pedagógiai Szakszolgálat egy intézményként látja el Budapest pedagógiai szakszolgá-

lati feladatait.

3.1.b) Äz Intézmény felépítése:

A tagintézmény neve: Fővárosi Pedagógiai SzakszolgáIat VIII. Kerületi Tagintézménye

Á tagintézmény székhelye: l081 tsudapest, II. János Pál pźryatér 4.

A tagintézmény alapítőja: Emberi Erőforrások Minisztériuma

l05l Budapest, Akadémiau. 3.

Á t ag i n té zm é ny fe n n tar tĄi a : Kl eb el sberg Intézményf en ntartó Központ

1051 Budapest, Nádoľ utca32.

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kelte: Budapest, 20l3.l0.05.

Működtető neve: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzataáltal létreho-

zott szerv : Józsefuárosi Intézményműkĺĺdtető Központ (JIK)

Műktidtető székhe|y ez |08fBudapest, Baross u. 84.



Ataglntézményszervezeténekszeľvezetiĺĺbrája:

Az iĺtézmény vezetősége két ffi, egy ffi tagintézĺnény

Az alźbbi ábran látható tagintézményĹink felepítése,

munkakorben dolgozók is.

ígazgatő, és egy fő igazgatőhelyettes.

szakfeladatai, és a nem pedagógus

3.1.c) A Pedagĺógiaĺ szakszolgálat szakfeladataÍ:

o a gyógypedagogiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatźts és gondozás,

. a fejleszto nevelés,

o szakértői bizottsági tevékenység,

o a nevelési tanácsadiás,

. a logopédiai ellátás,

. a konduktív pďagógiai ellátás,

. a gyógylestnevelés,

. az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátas koordinálasa,

. a kiemelten téhetséges gyermekek, tanulók gondozasa

l0



o a továbbtanuliási, pźiyavźiasztási tanácsadás

A taeintézménv széldlelyén ellátott alapfeladat]aink:

. szakértőibizottsági tevékenység,

. nevelésitanácsadiás,

. logopédiai ellátĺĺs,

iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátas koorđinálĺísa,

. kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása'

Konduktív pedagógiai ellátás nincs a kerületÍinkben.

Külső helyszínen

1. Bárczi Gusztáv ovoda Általános Iskola és Készségfejlesztő Szakiskola

1082 Budapest, Üllői út 76.

Ellőtott alapfeĺadat: gyógypedagőgiai tanácsadás, korai ťejlesztés, oktatás és gondo-

zás, valamint .. fej|esztő nevelés

2. Molnár Ferenc Magyaľ- Angol KétTanítálsi Nyelvíĺ Á|talános [skola

1085 Budapest, Somogý Béla u 9-l5.

E l lá. t o t t a l apfe l ad at: gyó gytestnevel és, gyó gyuszás

3.2 Mríĺködési feltételek

3.2.a) Az intézmény mÍĺködésének táľgyi feltételei

Az épiiletrész, ame|yben a tagintézmény műkĺidik, az egyik kertileti iskola, a Deák-diák Is-

kola épületében helyezkedik el. Nagyon kevés a terápiĺĺs helyiségünk, csak 7 db. A kihasz-

náltságuk teljes mértékű, délelĺĺtt és délután is folyamatosan terápiák zajlanak benĺrĹik. A szo-

báink nagyobbik része kicsi alapterĹiletű, csak \-f gyermek fér el, így csoportos terápiákat

nem lehet tartani bennük. Az akadát|ymentesítés nem megoldott a tagintézményben, lépcsőkön

lehet csak megkĺizelíteni a terápiás szobákat. A tantesttileti szoba is hiányzik a tagintézmény

munkájához. Nehezen valósítható megaz értekezletek, megbeszélések, teamek lebonyolítása.

A korai fejlesztés, gyógýestnevelés egy másik helyszínen folyik, nem a tagtrntézmény épüle-

tében. A feladatel|átős, a kapcsolattartas, az iskolapszichológiai koordinátori feladatok ę||átá.
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sához és a gyermekekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokhoz szfüséges lenne egy ęÍTe a

célra kialakított alkalmazotti szoba, valamint egy irattĺár.

A varóterem és a terápias helyiségek btftorzata, berendezése egyöntetĺĺen felrijítasra szorul.

Az informatíkai eszközállománý, a számítastechnikai es*özöket modernizálni kellene szak-

szolgálatunkban.

3.2.b) Lz intézmény működésének szemétyi fettételei

osszességében kismértékben nőtt állrĺshelyeink számaebben a tanévben, a tavalýhoz képest

nőtt egy stáfussal. ,ł.llĺshelyeĺnk száma ĺjsszesen: 31.

Peđagógus álláshelyek szźlma: 28 Ebből:

pszichológus : 9 fo

gyógypedagógus: 7 fő

logopédus álláshely: 6 fö

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, okÍatás és gondozas ellátĺísĺĺra: 5 fo

gyógýestneve|ői feladat e|Látźsára: I fő

nevelést-oktatást segítő munkakcirre az álláshelyek szama: 3 fo

e pziď'dógw

r 5o5pedaýgJs

tr logoped.ts

E kľd ĺri|esŹó

f gogttesnaelo

c llos

] . ábra. Az állĺłshelyek megoszliás a az intézményben szakfe|adatok szeńnt

a20l4-|5-ös tanévben
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A tanév közben felvettiink 3 gyóg5pedagógust, és két pszichotógus átkeri.itt hatarozott idejű

kinevezésbó|határozatlan idejiĺľe. Egyikiik egy GYES-bő1 visszatérő és tagintézményiinkből

tápoző dolgozó helyére. A tanév végén egy logopédus es a tehetséggondoző kooľdinátor távo-

zott. Megbízźsi szerződéssel dolgozott 4 kolléga az elmúIt tanévben. Köziilfü 3 egy korai

fejlesztő iires állrĺshely terhére, egy kolléga egy GYES-en levő dolgozó helyén. Még egy kol-
légĺínk felállĺísban dolgozik haüírozott idejű kinevezéssel szintén egy GYES-en levő helyén.

Az eĺgeďé|yezett 31 státuszon jelenleg 36 munkatárs á|| a|kalmazrĺsban. Munkajogi.helyze-
rtik:

Kinevezett teljes munkaidős : f7 ťo

Kinevezett részmunkaidős : 2fr
Megbíási szerződés 4ťo

GYES, GYED, TGYAS 3fit

Osszesen 36 fő

Az intézményi rendszer elvárźsainak megfelelően dolgozóink'majdnem fele szakvizsgźtva|

ľendelkezik.

lsakĺizsgá.atł
lnem szokrłzsoŁđt
osz8k\łz59a býamdban

0

ďď ďu"-
ďď

2. ábra. A szakvizs gźzottdolgozók arányaszakképzettség szerint a20|4-|5-ös tanévben.
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3.2.c) Gazdasági feltételrendszer

Tagintézménytink <ĺnálló gazdźikodással nem rendelkezik. Munkánk anyagĺ támogatását a

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, a működtetést és kaľbantartast az önkormányzat
Józsefuárosi Intézményműkĺĺdtető Kĺizpontja végzi. A mĺĺködtető önkoľmrĺnyzattanév végére

megszüntette a Józsefuárosi Intézményműködtető Központot, amely számunkľa a működést

biztosította. Az uj működtettj, a Kisfalu KFT lesz, amelynek a felállása a következő tanév

elejére várható.

Ügyviteli és adminisztrációs feltételek

Egy szakszo|gá|ati titkárunk van, aki az ügyviteli, a munkaügyl és gazdasźęi feladatokat

végzi. A postai küldeményeket előkészíti, a szĺ'ilőket, iskolákat, társintézményeket is ő értesíti,

valamint recepciós és portai feladatokat is ellát, mindezt egy személyben.

MegnövekedeÍt az adminisztráció, a szakvélemények iskolai, sztilői kiértesítése nagyon sók és

a szakszolgálatoknál bevezetésre kertilt az i$ adminisztráció: -az integráIt nyomon kĺiveto
rendszeľ, amelyben felhalmozott adatokat kell bevinni folyamatosan és rendszeresen.

Statisztikai és nyomon követési munkánkat nagyban segítené egy ktizponti, intézmén yi szá-

mítógépes program telepítése, amely anyagi befektetéssel jár.

3.2.d) Szakmai munka

A |5/20|3 EMMI rendelet a pedagogiai szakszo|gálatokról l0 munkakĺizösség alakuĺt a
FPSZ-ben. Ezek a munkakiĺzcisségek fóvárosi szinten szeryeződtek a szakfeladatok alapjźn.

Minden tagintézménybőI egy fő vesz részt a munkakcizösségi értekez|eteken. Itt a cél a szak-

mai munka minóségi fej|esztése, a jó gyakorlatok ĺisszegyűjtése, átadása. A munkakĺjztisségek

munkájáról a szakalkalmazotti értekezleteken folyalrratos tájékoztatást kapunk a kollégáktól.

A je|entkező szakmai kérdéseket a tagintézményből a munkaköztisség fclć irányítják, íg.,, il

kétoldalú, kĺjlcsĺjnĺĺs kommunikáció biztosított.Eze|ősegíti a szakľň-ai munka fejlődését, az új

innovációs ttjrekvéseket.

A tagintézményen belül team munkában dogozunk, ez szakfe\adatonként és munkacsopofton-

ként szerve ződik, heti ľendszerességgel.
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A munkacsoportok teamjein a kollégák konzult.álnak a köztisen ellátott gyermekekről, vala-

mint a pontosabb szakmai diagnózis és javaslat fetállítrása éľdekében szakmai tanácsokkal

segítik egymás munkáját. Ebben az időszakban tĺjrténik az egyéruesetek megbeszélése is.

Az íntézmény valamennyi mtrnkatársának részvételével együttes megbeszélést tartunk a köz<is

tęameken. ltt a szakalkalmazotti közĺisséget érintő szakmai információkat, tapasztalatokat

cseľélnek a külĺinbĺiző tanfolyamokon és konferenciákon szeľzett ismeretekľől a kollégrík

Ekkor keľtĺl sor:

o a közös esetek, a pszichológusok által kért pedagógiai, logopédiai, vizsgálatok

megbeszélésére,

o az információk / kerülęti, fóvárosi l átadására,

o beszámolók tartására: továbbképzésről, tanulmányútľól, kongresszusi

részvételről'

o belső továbbképzéskéntfolyóirat,szakkcinyvreferálására.

o a vezetoi tájékoztatásra az aktuáIis szakmai és szervezési tudnivalólaól

A kollégák folyamatosan továbbképzéseken, képzéseken vesznek részt. Szakmai fejlődé-

süket belső elkĺjtelezettségből, hivatástudatból tartják fontosnak. A specifikus terápiák,

munkánk a|apjźtt képezik, né|ktĺlözhetetlenek ezek a terapias ismeretek számunkra.

ezek segítségével tudunk beavatkozni a fejlődési késéseket, tanulási, magatartási , be-

illeszkedési, nyelvfejlodési problémákat és mozgásszervi egészségĺigyi e|vźútozásokat

mutató gyermekek fejlődésébe. A képzések drágźtk, így anyag1|ag nagy megterhelést

jelentenek szĺímunkľa. Ebben a tanévben voltak ingyenes továbbképzési lehetĺĺségek,

még így is a legt<ibb képzés, szakvizsgamegszerzése' nagyon sokba kerül.

A feladatellátás teľüIetei

Tagintézményünk a Nemzeti Kĺiznevelésről szóIő z}t|. évi CXC. törvény l8.$(2)

bekezdésében felsorolt szakszolgálati feladatokat és a szakszolgálati rendeletben, valamint a

FPSZ szewezeti és mĹĺködési szabźiyzatában meghatározottak szerint a Tagintézlnény az

alábbi feladatköröket láĘa el.

1. A Gyógypedagógiai tanácsadás, koľai fejlesztés, oktatás és gondozás

''Feladata a komplex koragyermekkoń intervenció és prevenció: az el|átźsára valójogosultság

megállapítasának időpontjátóI kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kom-
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petenciáinak erősítése, a gyermek a család tĺĺrsadalmi inkluziójĺínak tiĺmogat.,ása.,, Az idézet a

szakszolgálati ľendeletbő| szÍrmazik. Tagintézrnénytink korai fejlesztő munkacsoportja a tör-

vényi változasok miatt keľiilt a Fővĺárosi Pedagógia szakszolgálat VIII. Kerületi Tagintézmé-

nyéhez 2013. szeptembeľében. Előtte aBźrczi Gusztáv ovodą Általrános Iskola és Készség-

fejlesztő Speciális Iskola l|082 Budapest Üll0ĺ ĺt 76. ĺrészeként működötL maľ I99t óta.

Nagy szakmai tapasztalatot felhalmoző és azza|bíró munkacsoport kerĹilt atagntéarlényhez.

A koľai fejlesztés a tagtrntézményben magábaĺl fogtalja: a diagnoszt1kát, az egyén fejlesztési

tervek készítését, terápiás munkát. Ez egyéni, ambuláns formában, a szülő jelenlétében zajlik

mely elsősorban a nagvĺľ,ioz1ásokra, finom motorikára, a beszédre, kommunikációra, kognitív

képességekre, jtltékĺa és ĺinkiszolgálásra irányul. Komplex gyógypedagóglai terápiában, HRG

terápiában, valamint Dévény terápiában, pszichés gondozásban, logopédiai terápiában

vehettek rész az elmúlt tanévben a korai fejlesztésre járó gyermekeink.

A pszichológus félállásban folytat tevékenységet a munkacsoportban, ez szíjloi konzultációt,

sziilői pszichoterápiát, és gyermek-szĺilő pszichoterápiát, valamint heti gyakorísźryga| zaj|ő

esetmegbeszélő csoport vezetését fo glalj a magában.

Az elmúlt tanévben a korai szakmai nap nagy lehetőséget biztosított szímunlaa a társszak-

mákkal való kapcsolatépítésben. Május hetedikén 40 vendég jelent meg a tagsntézményben a

kerĹileti védőnői há|őzatbőI, a kertileti bĺilcsődékből, mĺás keľĹileti tagintézményekből is jöttek

ho zzánk sz akm ai tap aszta|atcs erére.

ÁcrfuypedagiaiF;1ksżts
r gĺ}.og1ôÍÍtá

Ú uee+ny.teeĺáph

E HRG'&fóob
r Lo€oFÉ'igitsíópb
E Bzĺłźnlógbiellátós

3. ábra. A Gyógypedagógiai tanácsadáson, korai fejlesztesen, oktatáson és gondozason részt

{
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Korai fejlesztés: a gyerekek létszrámának alakulása a tanévben: Ebben a tanévben összesen 88

kisgyeľmeket láttunk el korai intervenciós foglalkozrĺsokon. Ebből Gyógypedagógushoz járt
88 fő. Gyógytornára jźLÍt 43 ftĺ, Dévény-terőryiáraiáÍt28 fő, HRG-terźryiźra jźr: f0 fő, Logo-
pécliai teľápián részt vett: 12 fö, Pszichológiai ellátasban részestilt: l9 fő

2. Fejlesztő nevelés

A 15/2013. EMMI rendelet 6.$ (2) szęrint: ,,Ha a sajátos nevelési igényu gyermek súlyos és

halmozottan fogyatékos, attól az évtő| kezdve, amelyben az ötĺĺdik életévét betĺjlti, fejlesztő
nevelésben vesz részt.'' 3 korai fejlesztő gyógypedagógus el fudja látni ezt a szakfeladatot

tagintézményünkben.

3. Szakéľtői bizottsági tevékenység

,,A szakértői bizottsági tevékenység keretében azintézmény szakértői bizottsága a gyeľmek, a
tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagőgiai, továbbá sztikség szerint orvosi,'
... ,,vizsgálata alapján szakértoi véleméný készít''... ,,az iskolába lépéshez szükséges fejlettség

megállapítása céljából'' és ,,a beilleszkedési, a tanulásí, amagataftási nehézség megállapítása

v agy kizárása'' célj ából.

A szakértői vizsgá|at típusai:

a) az aktuális állapot feltárására irányuló vizsgá|aft,

b) a fejlődést nyomon kcivető a korábbi diagnózis megalapozottságźú',a nevelés' oktatás

formájának megfelelőségét a fejlesztés eredményességének méľését céIzó felüIvizs-
gźiat.

Jelenleg a tankerĹĺleti szakértői bizottság megítélése szerint' ha a gyermeknél valószínűsíthető

a sajátos nevelési igény, a Tagintézmény szakemberei nem készítenek önál|ó véleményt,

komplex (gyógypedagógus és pszichológus) vizsgálatuk dokumentźrciőját és annak eľedmé-

nyeit, valamint a rendelkezésre álló egyéb iľatokat továbbítják az orczźtgos vagy fĺĺvárosi
szintű Szakértoi Bizottságoknak, aholegységes vélemény és javaslat készül.

Ennek a munkának az összelratrgolrĺsáĹ a FPSZ-tol kapott útmutatókon és a frissen elkészült,

effe a szakszolgálati tevékenységi tertiletre kifejlesztett protokollon kívtil az is segítette, hogy

a tavasz során a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat2. számil Szakértői Bizottsági Tagintéz-

ménye szervezett ahozzátartoző kerületekben műkĺĺdő pedagógiai szakszo|gá|atoknak szak-

mai napot. Az eddigi tapasztalatok alapján, folyamatos együttgondolkodás során igyeksztink
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kialakítani azt az eljárásrendet amely leghatékonyabban biztosíthatj a a szakértői bizottsági
tevékenységet.

A szakértői vizsgálatok esetgazdája minden esetben pszichológus volt, aki a kérel em és az

ęlső találkozás a|apján dcintött a további vizsgálatok sziikségességéről' a vizsgálatba bevo-

násra kerülő szakemberekľől. Az összes r.észvizsgálat utáĺ1 a véleményeket összegyűjtve, a
pszichológus készítette el a szakértői véleményt.

Ez a menet közben kialakított eljárásrend lehetővé tette, hogy az előírásoknak megfelelve
végezzuk a tankerületi szakéľtői bizottsági feladatokat. A kollégáktól nagyon nagy erőfeszĹ
tést igényeltek a megfeleló egyeztetések a többi szakemberrel. Így előfordult, hogy a szabá-

lyozott határidőket nem tudtuk betartani. A jövőben fontos |esz a szakértői vizsgálatok eljá-
rásrendjének megváltoztatźsa, ami már meg is kezdődött, a kĺivetkező tanévben ęzt atevé-
kenységet hatékonyabban fogja biztosítani a tagintézmény. A pszichológusok részéről a kcĺ-

vetkezó tevékenységeket végeztĺĺk: pszichológi ai vizsgźiatok végzése, iskola alkalmassági

vizsgálatok elvégzése, szakértői véIemény készítése. Sajátos Nevęlési Igény felmerĺilése ese-

tén továbbirányítás az illetékes országos Szakértoi Bizottságokhoz. A szülővel, gondviselővel

a vizsgáIat eredményeinek, a véIemény tartalmának egyeztetése

A gyógypedagógusok a következő vizsgálatokat végezték: Komplex gyógypedagógiai vizs-
gálatok, GMP, dyslexia, dysgraphya, , a Kulcsárné-féle mozgásvizsgá|atokra, a Sindelár- és

az a|apoző vizsgálatokľa építjük. Ezt kiegészít.1ük többek között a Frostig, a DPT, az

EDTFELDT- teszt és a Szék-lámpa figyelem tesztekkel is. Iskolaérettségi vizsgálatok vég-

zése.

Tankenileti szakértői bizottsági tevékenységen belül végzett vizsgálataink száma összesen

499 vo|t. A tavalý tanévhęz viszonýtva nagyobb számú vizsgálatot végeztiink. Ezen beltil új

vizsgá|atot 3f9 gyermekné| végezttink. Ebből l79 volt az iskolaérettségi vízsgá|at. Sokkal

több, mint az e|őző tanévekben. Az óvodák sokkal nagyobb számban kÍildték hozzáĺ.k az id'én

a gyermekeket. KĺizüIĹik sok esetben ,,sine morĹo', diagnózis születętt. Ennek kiküszöbölése

érdekébeň"még több tájékoztatást kell nyujtanunk az óvodáknak a jövőben. Azuj vizsgálatok-

náI BTM státuszt kapott 128 gyermek. 29 tanulónál vélelmeztĹink SNI-t. őket tovább ktilclttik

a szakéItői bizottságokba.

Felülvizsgálatot l70 tanulóná| végeztünk. A felĹilvizsgálatoknál BTM státus z uźitozatlan ma-

radt l52 nebulóná|,váItozott l8 esetén. Ebből SNI vélelmezés |2 volt,6 pedig siňe morbo.
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Új ĺzsga|ator Ekd8eÍettséd BTM sätrs' \Ébknezdt sN| Fe|ítúzsgá|at
össEsen üzsgá|8t

4. ábra Szakértĺĺi bizottsági tevékenységerr belĺil a vizsgálatok számának alakulása

af0|4-15-os tanévben.

4. Nevelési tanácsadás

A L5/2013. EMMI rendelet 24.$ (3) szerint a nevelési tanácsadás:

',A komplex pszichológiai és gytigypedagógiai ellátás keretében

a) folyamatdiagnosztikai célú pszichológiai, gyógypedagógiai-pedagőgiai vizsgá|atot,

valamint gondoziást végez,

b) teľápiĺís ellátást, korrektív megsegítést nyújt a szakértői bizottság szakéľtői vélemé-

nye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesĹilő gyermekek, ta-

nulók sztlmára,

c) a gyermek, a tanuló fejlesztése sortnaz állapotĺĺra irányuló változásokat a folyamat-

diagnosztika során éľtékeli,

d) pszichológiai' gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosít, és konzultációs le-

hetoséget nýjt agyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére.''

Ez az a feladat, ame|ynek végzését a nevelési tanácsadó sokéves gyakorlata alatt

nagyon magas szińtre fej lesztette.

A tagintézményben ezen feladatellátas keretében igen sokszíniĺ szolgáltatiĺsokat tudtak a csa-

ládok, intézmények igénybe venni:

_ pszichológ;ai, győgypedagógiai vizsgálatok végzése korai életkorban, óvodás, isko-
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las, középiskolás korban,

_ i sko lára felkészítő fo glalkozas nagycsoportos óvodásoknak,

- komplex személyis égfej l esztés óvodásoknak,

_ fejlesztő torną

_ tanulas-módszertani konzultációk,

_ családterápiás esetvezetés,

A fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan szülői konzultációkat, esetmegbeszéléseket taľtot-

tunk. Magas szintű team munka keretében sikerült ezt a fę|adatot végezĺi, szoros kapcsolat.

ban az intézményen belüli és kívüli partnerekkel. A pszichológusok r<ivid (4-6 alkalmas) kon-

zu|táciőt, pszichés gondozást a 3-18 éves korosztáIy számára, családkonzultációt, szĹilőkon-

zu|táciőt tartottak ermek érdekében. Kapcsolatban álltak a gondozott gyermekek családjával,

pedagógusaivaI, intézľnényeivel. Tematikus csoportokat terveztek, szerveztek, vezettek le.

Hátrányos, illeťvę halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók részére segítséget

nýjtottak a különbözo okok miatt kia|akult tanulási nehézségeikben, az esélyegyenlőség je-

gyóben. Az óvodákban a nagycsoportos gyermekek szüleinek pszichológiai tájékoztatást tar-

tottak az iskolaérettség fogalmáról, kritériumairól, a szĺikség szerint elvćgzendő vizsgálatok-

ľól a kerĹilet óvodáiban szervezett szüloi értekezletek alkalmávaI. Valamint szülocsoportokat

is tartottak a különböző csoportfoglalkozásra járó gyermekek szülei részére. Gyógypedagógu-

saink vezetésével két iskola előkészítő csoport is indult ebben a tanévben. Nagyon sok gyer-

meket fogadtak terápiiás foglalkozásokon is.

Nevelési tanácsadás keretén belül 405 gyermeket láttunk el az elmúlt tanévben. Közülük l53
önkéntesen jelentkezett. Szűrővizsgálaton részt vett összesen 23O fo. Ebből ellátásba kerü|t

159 gyermek.

óvodáskoľúak a nevelési tanácsadáson belül ötvenhárman voltak. Ebből ellátásba keľĹilt 42 fo

Az iskoláskoruak 89-en voltak, ebből ellátásba kerüIt 79 fő. Továbbküldtünk 5 fot más intéz-

ménybe.

Az ellátásban részt vevők esetén csak vizsgálaton vagy tanácsadásban részt vevő volt tf3 ťő,

pedagógiai terápián vett részt l08 fő. Ebbol csoportos volt 71. Pszichológiai terápíán vett

részt 9I gyermek. Komplex fejlesztésben részt vett 83 fo, több szakember együttműkĺidésé-

vel. Ebből csoportos foglalkozáson vett részt 51^gyermek.
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5. ábra. Nevelési tanácsadás keretén belül ellátott gyermekek száma, a vizsgálatok ill. terá-

piák típusa szerint, af0l4-|5-os tanévben

5. Logopédiai ellátás

,,Az Nkt. l8. $ (2) bekezdés ej pontja szerinti logopédiai ellátĺĺs feladata a beszédindítás, a

hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok

javítasa, a diszlexią a diszortográfia, a diszgľáfia, a diszkalkulia kialakulĺásrínak megel ózése a

beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgá|ő logopédiai terápiás foglalkozáson.''

(15/2013. EMMI rendelet 25.9 (l)).

A kęrület kielégítőbb logopédiai ellátása érdekében a tanév elejétől a logopédiai szűrést és

terápiás munkát négy á,|talános iskolában, a Napsugár Napk<izi otthonos óvodában és a Ka-

tica Napközi otthonos ivodában a FPSZ Beszedjavító Intézetének logopédusai látják el.

Munkacsoportunk tagsai a tankerület 12 nevelési és oktatási intézményében, összesen l0 óvo-

dźýźlban és egy általános iskolájában végz\k a logopédiai alapellátás feladatait a tanévben.

Nagyon hiányzik az ambuláns logopédiai szoba, valamint a valóban tíno|tásszeruen-végzett

terápiás munka miatt székhelyen történő ellátĺĺs nem szerepel a feladatok kĺizcĺtt.

A logopédiai tevékenység tartalmi része a kĺĺvetkezőke irányul: A tankerĺilet óvodáiban el-

végeznlk az ötödik életévüket betöItött gyermekek beszed- és nyelvi fejlettségének

a|apvizsgálatźlt. /|5./2013 (ll.26.) EMMI rendelet logopédiai ellát:ĺsróI szóló 25. $ (3)

bekezdése szerint. Az a|apvizsgźt|at alapján logopédiai vizsgźl|ati véleményt keszíttink, melyet

kcizlünk a sztilővel és az óvodával egyaránt.
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. Kiscsopoľtbalr és középső csoportban felmérjük a megkésett/akadáLyozott beszédfejlő-

dés, valamint a jelentősębb aľtikulációs zavaľ ttineteit mutató gyermekeket.

o Az iskolakezdő tanulók artikulációs és diszlexia veszé|yeztetettségre iľányuló vizsgá-
lata ugyancsak a feladatkörünkbe tartoz1k.

o Terápiás könnfltés, hogy az óvodáskoru diszlexia veszélyeztętętt gyermekek e||átá-

sába a kertilet valamenný óvodájában jelen lévő fejlesztőpedagógusok is bekapcso-

lódnak.

A SzóI-e? szűrőeljánás alkalmazásával hat tertiletre kiterjedoen tudjuk szűrni a gyermekeket,

aminek segítségével, sokkal komplexebb képet kapunk a gyermekek beszédállapotáról, nyelví
fejlettségérőI, olvasás-írás készültségéről, így aterápíájukat is sokrétűbben' teljesebben tudjuk

megtervezni.

o Az első osztályos tanulók artikulációs szíĺrését, kiegészítettük egy tanulási nehézség

veszélyeztetettséget jelző gyorsteszttel (Diszlexía előrejelző gyorsteszt II.).

o Elvégezťuk a kis-és középső csoportos megkésett beszédfejlődésű és általános pösze

gyermekelĺ logopédiai felmérését.

Alkalmazott terápifü a logopedirán belül: dadogás terápiája(néhány gyermek esetében, gyak-

ran pösze terápiával kombinálva), megkésett beszédfejlődés terápiája, pöszeség terápia, orľ-
hangzős beszéd terápiája, diszftuiaterźtpia, diszfolria teľápia, beszédészle1és, beszédmegértés

terápiája (egyre több gyermeknél tapasztaltunk ezen aterületen problémát), általános preven-

ció, m inden beszédkorrekcióra járó gyermeknél.

Az óvodákban logopédiai érintettségük súlyossága szerint vettük terápiźha az 5 éven ťelülí
gyermekeket, valamint kültinösen indokolt esetben megkezdtiik a kis-és ktizépső csoportos

megkésett beszédfej|ődésű és általános pösze gyermekek beszédkorrekcióját.

Az iskolákban első.sorban az 1. osztáIyos-beszédhibás tanu|ók logopédiai kezelését láttuk el

(23 fő). Az egész kerületben a tanév során magasabb osztályba járó tanulók számára nem

tudtunk ter ápiát biztosítan i.

Szűrovizsgálaton részt vett: 573 fő További vizsgá|at szĹikséges:399 ftĺ esetében. E1láiásra

kerüIt: f85 fó, Továbbítás más szakellátás felé: f4 fő esetében, További ellátást nem ige-

nyel: l 65 fő, Ellátás heti l alkalommal: 104 fo , Ellátás heti 2 a|kalommal: l80 fő, Ellátrís heti

3 alkalommal:1 fo, Felvételre vár 95 fo, (Ebből: 48 fó (részLeges pciszeség), 3 fo (általános
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pöszeség), 44 fr ( nyelvi-kommunikációs zavar teriiletén). Az e|őző évekhez képest a felvé-

telre viĺľók szĺĺma jelentősen csĺjkkent.
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6. ábra. A logopédiai ellátĺás keretén belül ellátott gyermekek száma, a beszédhibák típusa
szerint a 20|4-15-os tanévben.

6. Gyógytestnevelés

',A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügý célú testnevelési

foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgá|at gyógy testnevelésre utalja.'' ,,A
gyógýestnevelés me+szervezése, szeméIyi feltételeinek biztosítása az lntézmény feladata a

Központ által kijelcilt nevelési-oktatási intézményekben.'' - írja a t<irvény.

A gyógýestnevelés helyszínei tehát a kijelölt kĺiznevelési intézmények' a tevékenységet a

Tagintézmény által biztosított szakemberek végzik' Munkájuk során szorosan egyĺittműköd-

nek a szurővizsgálatokat végző, a fejlesztést előíľó iskolaorvosokkal és védőnőkkel. valamint

az ađotĹ intézmény p edagó gusai val, testn evelés tanáraival.

Külső helyszínen valósul meg a kerüIetben, a Molnár Ferenc Altalános Iskolában.

A kenilet gyógytestnevelése egy munkatáľs fěladatköréhez kĺithető, munkáiát ambuláns

formában végzi.

l2 iskola ellátása tartozik a feladatkörébe, ezaz 5 á|ta|ános iskolán kívül a középiskolás kor-
. ?..

osztá|y bevonását is jelenti.

A terápiás lehetőség - igénybevevők köre a szakembeľ szeńnt harmonikusan illeszkedik. az

ellátás további fejlesztése iránt nem mertil fel igény.
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Gyógýestnevelésben részesült 61 gyermek a kertileti tagntézményben. Ebből 43 fő vett részt

csak tanteľmi gyógýestnevelésben. 17 gyermek vett részt gyógytestnevelésen meg gyógýest-

nevelési úsziíson is. 1 fő csak usziĺsra jźń. 

^It.a|ános 

iskoliĺs volt 27 fő, kĺĺzépiskolás volt 34

fő.

7. Továbbtanulásĺ, pátyaválasztási tanácsadás

A,,továbbtanulási, pźiyaváůasztźsi tanácsadrĺs feladata a tanuló adottságainak, tanulási képes-

ségének, irányultságának szakszeĺíi vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválaszüĺs

ajánlása. A tanácsadás során figyelembe kell venĺli a tanuló személyes adottságait és érdeklő-

dését.'' ,,A továbbtanulási, pźt|yavá,|asztĺási tanácsadás keretében nyújtott tájékoztatás elősegíti

a tanuló pźl|yavá|asztását, figyelembe véve az egyéní hrlajdonságokat és a foglalkoztatási le-

hetőségeket, ennek érdekében kapcsolatot tart a foglalkoztatási pźt|yaváIasztási tanácsadóval,

valamint a tehetséggondozó hźiőzattal..,, Ez szerepel a szakszolgálati törvényben erről a szak-

feladatról.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabtĺ|yzata szerint a továbbta-

nulási, pźiyavźtlasztási tanácsadĺĺs nem lrrrtoz1k a Tagintézmény peJagó giai szakszolgálati

feladatai kozé. A speciális továbbtanul ási, pá|yaválasztási tanácsadást igénylő eseteket a Fő-
városi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pćiyavźůasztasi Tanácsa dő Tagintézményébe

küldjiik toÝább.

8. Konduktív pedagógiai ellátás

A ,,konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri séniltek kondrrktív neve-

lése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az ővodai neveléshez' iskolai

neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújt-

ható.'' A konduktív pedagógiai ellátás a szakértői bizottság általjavasolt esetben, módon való-

sul meg. Konduktív pedagógiai ellátás nincs a kerületünkben, mivel eddig nem uolt igény rá.

9. Iskolapszichológus kooľdinátor

,'Az iskolapszichológiai, óvoclapszichológiai el|átás těladata a pedagógiai szakszo|gálati in-

téznrérlyben a nevelési-oktatási intézményekben dolgoző pszicho|ógusok munkájának cissze-

fogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátor a |át e|.,, ez

található enől a feladatról a szakszo|gálati törvényben A koordinátor feladatai kozé tartozík a

preventív szűrések tankerüIeti szintĺĺ koordinációja; a nevelési-oktatási intézményekben fog-

lalkoztatott pszichológusok számára szakmai konzultációs foglalkozások szervezése, egyéni

szakmai támoga|ás, esetvezetési segítség nyújtása; esetměgbeszé|ő, tanári képességfejlesztő
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csopoľtfoglalkozłłs megszewezése; egyéni tanácsadas és konzultiĺció a nevelési-oktatási in-

tézményekből érkező pedagógusok számára; a Tagintézmény és a nevelési-oktatási iĺtézmény

közötti kapcsolat, kommunikáció segítése.

Tava1y szeptemberbęn indult meg tagintézményünkben ennek a feladatlrak az ę||źtása.

Feladataink voltak atanév során:

A tanév során az iskolákban dolgozó pszichológusoknak léhehoztunk egy kéthetente rendsze-

rességgel működő csoportos team találkozót. Renđszeres konzultációt tartottunk szakmai

mentoľálást is, a pályakezdő kollégáknak.

Az iskola és pedagógusok egyéni megkeľesése alapján egyéni segítĺĺ beszélgetést folytattunk

Az isko[a megkeresésére krízísintervenciós segítséget nyújtottunk, mediáció szülő-ískola-pe-

dagógusok kĺĺzött fennálló konfliktusban.

Krízisintervenciós programot dolgoztunk ki a kerĹiletben. FelvettÍik a kapcsolatot a rendőrség

źt|dozatvédelmi el<jadőjával, Gyermekpszichiátríai és Ideggyógyászati Szakľendelésekkel,

i lletvę a Teriileti Gyerm ekvedelmi Szakszol gál attal.

10. Tehetséggondozás

A szakszolgálati rendelet szeńnt a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása kere-

tében a Tagintézmény feladata: a korai tchctsóg-fclismcrćs, tehetségazonosítás; a tehetséges

gyeľmek személyiségfejlődésének támogatása; ĺinismereti csoport szewezése és vezetése;

tanácsadás, támogatás a szülőnek; konzultáció a pedagógussal; kimenęti mérések elvégzése.

Ezeket a feladatokat fogja össze a tehetséggondozó koordinátor, aki kapcsolatot tart a neve-

lési-oktatási intézmények iskolapszichológusaival, óvodapszichológusaival, és a különböző

tehetséget gondozó szakmai szervęzetekkel.

Tehetséggondozás keretén belül feladatunk volt:

Kapcsolattartás és rendszeres konzultációk a nevelési-oktatási intézményekke|: igazgatókkal,

iskolapszichológussal...pedagógusokkal, fejlesztőpedagógusokkal. kĺizösség- és tehetségfej-

lęsztő csoportfog|alkozások tartása a kęriileti intézményekben. Ezęken a foglalkozásokon 69

gyermek vett részt.
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4.Yezetői progľam

4.t. Yezetői szemlélet, hitvallás

Tagintézmény-vezetői progĺamom elsődlegesen kiemelt célja a jogalkotói szándék érvénye-

sítése mellett a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetője vezetoi programjának

megvalósítása, támogatása. Egy nagyobb intézmény, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

része vagyunk, s ennek az Intézménynek az irányítźsa miĺködéstinket alapvetően meghatá-

rozza. Folyamatosan figyelembe kell venni a FPSZ főigazgatőjátő| érkező iránymutatásokat.

A jogszabályi változások, előírások is meghatározzětk munkánkat. Fontosnak tartom' hogy

hagyományainkat, jó gyakorlatainkat megőľizzük. A tágabb intézményi és torvényi keretek-

nek megfelelve gyakran a sajátos, helyi válaszokat kell megtalálnunk.

Kiemelten fontos számomra a szakemberek magas színvonalú munkájának megbecsülése.

Leendő vezętoi beosztásomban figyelembe fogom venÍIi azt a tényĹ, hogy minden munkatár-

sunknak saját speciális képzettsége, szakmai tapasztalatai vannak, és személyes kötődése

szerint végzi munkáját.

Feltétlęnül fontos számomra a csapatszellemet, a szakmai egyiitt gondolkodást erosíteni.

Meggyőződésem, hogy fontos jó közösségben, jo muglahelyi légkörben dolgozni, .{gy nö-

velve a kollégák innovatív készségét, vállalkozó szellemét. A munkatársak lelkiismeretes

munkájára a|apozva igyekszem minden anyagi' tźrgyi, érze|mi és szellemi feltételt biztosítani

a felelősségteljes munkavégzéshez. Kiemelten fontosnak tartom a dolgozók érdekeit és az

íntézmény érdekét is szem előtt tartani. Szükségesnek tartom a gyermekek érdekeit minde-

nekelőtt szem előtt tartani,jogaikért mindenkor és mindenho| kiállni. Demokratikus vezetői

stílusra törekszęm, így tĺibb vélemény meghallgatása alapján alakítom ki a végleges, felelős-

ségteljes döntést. lő vezeto az, aki a szervezet ĺisszes tagsćxa| képes egy kĺĺzös cél érdekében

egyĹittműködni, illetve a szeryezet és az egyén céljait ĺrgyelembe véve, azok megvalósítása

érdekében dönt és hoz intézkedéseket.

4.f. Yezetői célok feladatok

o Ą jogszabá|yoknak, főigazgatői útmutatjsoknak és a paĺtnerí igényeknek megfelelo

működés. A jogszabályoknak való megfelelést mindenekelőtt fontosnak tartom. A fő-

igazgatői ťltmutatásoknak való megfelelés is fontos része munkámnak. A partneri igé-

nyeknek megfelelő miĺkcjdés is fontos.
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. A magas színvonalri munkavépéshez szükséges jó munkahelyi légk<ir kialakítĺása és

fenntartása fo lyamatosan,

o Az új feladatok (tehetséggondozó és iskolapszichológiai koordinátor) további beillesz-
tése a tagintézmény működésébe. Jelenleg atávozottszakemberek helyéľe újat, újakat

keľesÍĺnk. A szakmai színvona| e,me|ése móĺlszeľ specifihls és szakirányrl képzések
keretében.

o Ą kertilet nevelési-oktatási és gyermekvédelmi intézményeivel az eddigijó kapcsolat
ápolása, megőrzése, fejIesztése.

A kialakult partneri kapcsolat folytatása a kertileti gyermekorvosi és védőnői szo|gá-
lattal. A kertileti védőnői hźiőzatta| is sikeres kapcsolatot építettünk ki.

o Ą kerĺileti bölcsődékkel a már felvett kapcsolat fenntartása.

o Az ĺires álláshelyek, státuszok betĺjltése a megfelelő ellátás biztosítása érdekében a
jcivőben is.

. A gyermekek, tanulók ál\apotához igazodva a terápiás gondozások és fejlesztő e||átá-
sok kiválasztása, az ellátásuk me+szervezése és kiviteluzése

o Az új esetek és az esedékes felülvizsgálatok - komplex - pedagógiai szakértőí
vizsgálatainak e|végzése, a megfelelcĺ szakértői véleményeket elkés zítése, szükség
szerint a gyermekek/tanulók további vizsgá|atra irányítása, valamint megkezdeni ve-
lük a szükséges megfelelő célirányos terápiákat.

o Ahhoz' hogy a fejlesztések minél sikeresebben műkcidjenek, fontos, hogy a szĺilőkkel,
pedagógusokkal és táľsintézményekkel folyamatos kapcsolattartĺás jöjjön létre to-
vábbra is.

o Ą hetente tartandó teameken a problémás gyermekek, és esetek megbeszé|ése fontos
szerepet tdltsön be folyamatosan.

o Ą hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetii gyermekeknek, tanulóknak segít-

ség nyujtása a kĹi|önbözo okok miatt kialakult tanulási nehézségeikben, az esély-
egyenlőség jegyében.

o Az óvodás és iskoláskoru gyermekelďtanulóknáI mozgásfejlesztés végzése a
szo matoped agő gia, A yres tenĺp i a mozgásan y agáv a|.

o Ą kĺjtelező feladatokon kívül kĺilönböző csoportos fejlesztő foglalkozásokat szerve.

zése a gyermekek/tanulók részére.

o Ą kerüIeti intézményekben dolgoző fej|esztőpedagógusok munkájának támogatása

egyéni és csoportos keretek között.
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o A kerületi fejlesztő munkakĺiztisségekkel rendszeresęn kapcsolat ferntaľtiłsa a jĺivőben

is.

o Ą gyermekek megfelelő szintíĺ ellátrĺsában, intézménytink miĺködésében egyik

legfonto sabb feladat a továbbképzés ęk tervezése, megvalósítasa.

o Ą jelenlegi igen csekély pénzügý mozgĺĺstér kitágítrása a dolgozók munkájának

ęlismęréséne,k erĺ|ekébe.n. Ezen kívül egyéb motivációs oszközök felkutaüísa az clis-

merés egyéb formáinak kidolgozása.

o Ą munkacsoportok közĺjtti szakmai egyĺittműkĺidés további erősítése.

o Ą hićnyző állrĺshelyek betĺjltésę, bizonyos területeken státuszbővítés.

. Rendszerben való egytittműködés a fovárossal.

Tĺirvényi előírásainknak való megfelelés a munkahęlyek betĺiltésével és státuszbővítés. In-

formatikai rendszertink min. j eI enlegi áll ap otának fenntartiása.

Ú1 fel adatainknak me gfele lő számító gépes adatbĺĺzis kialakítása.

4.2.a) Célok a belső egyiittmíĺkiidés és kommunikáciĺí tekintetében

A tagintézményen beltil fontos feladat a jĺĺvőben is a belsĺĺ kommunikáció fenntaľtása, hogy a

munkatársak megismerjék egymĺíst, egymás munkáját, a kapcsolatot fenntartsák e-mail'

telefon segítségével. A team munka keretében fontosnak tartom a belső szakmai

továbbképzéseket a publikációk, szakdolgozatok megismertetését, beszámolókat a

továbbképzésekről, tanulmányutakról, kongresszusi ľészvételről való beszámolókat, melyek

továbbľa is nélkülözhetetlenęk a minderurapi minĺĺségi munkánkhoz.

A kommunikáció színtere az iskolai tanítási szünetek során megszervezésrekerÍilő belső to-

vábbképzések. A fentről lefele és a lentľől felfele való inform áciőáram|ás érdekében minden

nevelőtestületi értekezleten feljegyzés készült a tanévben, valamint a legfontosabb informá-

ciók gyorsabb átadásához internętes belső levelezőlista fermtaľtása támogatta mindennapi

munkánkat. Mindezek segítik a k<innyebb áttáthatősźryot és az információk nyomon kĺjvethe-

toségét minden kolléga számáraa jövőben is.

Szorgahrla'zzuk a terápiás együťtműködést pszichológusok, gyógypedagógusok, logopédusok

korai fejlesztők között. A tagintézményhez forduló gyermekek problémáinak tobbsége

komplex, a terápiás esetek méIyebb elemzéséhez kiemelten fontosnak tartom a kĺilső szakem-

ber (szupervizor) segítségét a pszichológiai szakmai munka támogatásához Célom, hogy a
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belső kommunikáció a szervezet építése érdekében fennáIljon, s a jcivőben még szorosabb

legyen.

Ktilĺlnösen fontosnak tartom, hogy a tervezés és a döntés előkészítő folyamatokban nagy

hangsúlyt kapjanak a ktizös megbeszélések, az intézményltagintézmény érdekeit és a kollégák
egyéni érdekeit is figyelembe vevő innovatív lehetőségek megkeresése és kiválasztasa.

4.2.b) Célok a kĺilső partneľekkel fennálló egyĺittmíĺkôdés és kommunikáció teľén

A főigazgatósággal napi kapcsolatban állunk, munkaĹigyi, jogi, gazd'asźryi más egyéb kérdé-
sekben kérjük segítségüket, és mi is eleget teszünk kéréseiknek, utasításaiknak. Fontosnak

tartom, hogy ez a napi kapcsolat továbbra is fennálljon.

A FPSZ- belül megalakult munkaközösségekbe rendszeresen járnak kollégáink.

dáscsere program keretében lehetőséget biztosítottunk és továbbra is biztosítunk

Szakmai tu-

hospitálásra

a fo gl alkozásainkon gyógypďagógus kollégáknak.

A tobbi tagintézménnyel is célunk a folyamatos kapcsolat kialakítása. Főigazgatői fóľumot
szerveztÍink a Biĺrczi Gusztáv ivoda, Áldános Iskolában 2015.február 4-én, amelyre meghí-
vást kaptak több hgintézmény képviselői és ezen meg is jelentek.

A kapcsolattartiíst is fontosnak tartom a kĺilĺinböző Szakértĺĺi és Rehabilitácios Bizottságok-
kal: Továbbküldtiik az SNI vélelmezett gyermekeket a bizottságokhoz, ezen esetekben a
gyermek dokumentáciőját is továbbítottuk feléjük. A Fővárosí Pedagógiai Szakszol gá|at 2.

számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye szervezett a hozzźt tartoző kerületekben működő
pedagőgiai szakszolgálatoknak szakmai napot. Ezen mi is képviseltetttik magunkat, a tagin-

tézmény vezetője és helyettese, valamint a munkacsoport vezetőink is részt vettek a beszél-
getésen. Célom, hogy ezekkelatagintézményekkel is további kapcsolat épiiljön.

Társintézményekkel: a tankerület nevelési - és oktatasi intézményeivel továbbra is havi rend-

szerességgel álltunk kapcsolatban. A találkozók alkalm áva| egy pszichológus és a gyogwe-
dagógiai asszisztens (szakvizsgázott szociális munkás) járt ki az intézménvekbe, ahol prob!é-

más esętek, felmerĺilĺĺ kérdések kerültek megbeszélésre, illetve igćny esetén a kollégák hos-

pitáltak is az intézmény csoportjaiban, illetve az intézményvezetokkel és a pedagógusokkal,

esetenként a gyermekvédelmi fele|őstikkel konzultálnak. Szülĺĺi értekezletek keretében elő-

adások tartását is vállalják, melyeket - a lehetĺĺségekhez és az igényekhez igazodva. interak-

tív megbeszélés kĺivet a szĺilők részvételével. Kiemelten fontos cél ezekkel az intézménvekkel

a további kapcsolat fenntartása, építése, fejlesztése
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A logopédiai munkaközösség tagiai szoros kapcsolatot ápoltak: a befogadó intézmények ve-

zetőivel, pedagógusaival, óvodapedagógusaival, fejlesztőpedagógusaival. Továbbľa is fontos-

nak tartjuk a keriileti fejlesztőpedagógiai munkaktĺzösséggel a szorosabb egyĹittmtĺködés ki-

alakítását, me1szetvezését. A tagintézmény ktilső paľtneľeivel a kialakult kommunikáció

fenntartása, fejlesztése ís egyik cęlom.

Más cllátó intéznrérryekkel a Józsefvfuusi Családsegĺtő és Gyermekjóléti Közpoĺrttal és tag-

intézményeivel (Családsegítő Kĺĺzpont, Gyermekjóléti K<ĺzpont, Gyermekek Átmeneti ott-

hon) Gyermekvédelmi lrodával, a Családtámogatási lrodával, valamint a Gyámhivatallal, a

keľĹileti gyermekorvosokkal,védőnőkkel a kapcsolat folyamatos fenntartása a célom.

A kertilet bölcsĺjdéivel a kerĺiletí egyesített bölcsőde vezetőjével tárgyalások folynak arról,

lrogy a Tolnai Lajos utcai bö|csodében, ahol szeptembertől SNI-s gyerekeket is fogadnak, a

mi korai fejlesztő gyógypedagógusaink fognak kijárni fejleszteni ezeket a gyeľekeket. Fel-

adatomnak tekintem ezekkel az e||átő intézményekkel a további kapcsolattartást.

Képzo-intézményekkel: A tanévben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karáról

pszichopedagőgia szakos hallgató és tanulásban akadályozott pedagőgiźLja szakos hallgató

gyakorlatát vezették a kollégrłk.

Az ELTE-BGGYK Éľtel*il"g Akadályozott Tanszék nappali és levelezős hallgatóit is fo-

gadták korai fejlesztő ko||égáink. Részt vettünk májusban azELTE Bárczi Gusztáv Gyógype-

dagógiai Karán megrendezett gyakorlatvezetĺĺi fórumon. Célomnak tekintem a képzo íntéz-

ményekkel is a további kapcsolattartást, hallgatók fogadasát tagintézményĹinkben gyakorlatra.

4.3. Szakmai munka fejlesztése

Fej lesztési tervek a szakszolgálati feladatok vonatkozásában

4.3.1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

KęniletÍinkben a korai fejlesztés feladatainak keretében hosszú évek óta kiemelt feladatként

szerepelt' hagyománya Van. Az átszervezéssel 5 szakember folytatja a feladatellátast igen

magas színvonalon tagintézményünk keretein be|ül.

Erősségĺink, hogy a kisgyermekek sérĺilés specifikus szakszerii el|átásához szinte minden Spe-

ciális végzettséggel és tudással rendelkező szakembeľekkel rendelkezĹink: klinikai szakpszi-

chológus, oligofrénpe d'agőgia-, pszichoped agőgia-, szomatoped agőgia-, és szurdope dagőgiai
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szakos gyógypedagógus, speciális pedagógia szakos tanár, szakpďagógus és gyógyto mászi
végzettséggel.

Célom, a keľiileti bölcsődékben a pľoblémát mutató gyermekek szűrésének bevezetése a korai
fejlesztői munkába, a prevenció jegyében. Ennek érdekében a keriileti bölcsődékkel felvettük
a kapcsolatot. A keľületben a Tiicstjklak Bölcsődében SNI gyeľmekeket vesztrek fel 20t5.
szeptemberétől. KérésĹikre egyik szakemberĺink oda is ki fog jámi a következő tanévben,

hogy a gyermekeket ellássa.

A gyermekorvosi és védőnői há|őzatta| még szorosabb együttműködést sikerült kialakítanunk.
A védőnők nagyon sok gyermeket küldtek hozzáĺtkebben a tanévben. A tapasztalatok, és a jól
sikeľült szakmai napunk következtében.

Cé| a szélesebb körben tájékoztatás/ismeretterjęsztés a korai ellátás fontosságárő|, tagintéz-
ményünkben nyújtott fejlesztési lehetĺĺségektól, a szakmaközi együttműködések kialakításá-
val. Célom a korai fejlesztés szakmai napját minden évben rnegszervezni a tagintézményben.

Valamint célomként tuzom kiaz ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar hallgatóinak, és

fejlesztő szakemberek fogadását korai fejlesztő foglalkcĺzásainkon továbbľa is. Hosszú távú

célom még a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatas és gondozás ellátást a tag-
intézmény helyiségein belül kia|akítani.

4.3.2. Fejlesztő nevelés

Tagintézményĺink ezt a szakfeladatot el tudja látni, megvannak hozzáa megfelelo végzettségű

szakembereink. Célom a fejlesztő nevelésben részesítendő gyermekek ellátása a kerületben.

4.3.3. A szakértői bizottsági tevékenység

A szakértői bizottsági tevékenység több évtizedes mrilttal rendelkezik taglĺtézményünkben,

ezért elmondható, hogy felhalmozódott, értékes szakmai ľudassal rendelkęznek a kollégák'

Célkitűzésem az egységes protokollok. eljárásrendek további bevezetése a szakmai munkába,

valamint az adltliniszLr,áciőban való egységesítćs, a Rende|etben előílt időinĹervallumok be.

tart-ásä. Kiemelt feladatom továbbá a szakemberęk részére elengedhetetlen, a hatékony és mi-
nőségi szakmai munkavégzéshez szükséges szupervízió megoldása, és a kollégák továbbkép-

zésének támo gatásď b i zto s íŁĺsa a me glévo fe l té tel e k m e l lett.

Célkitűzésként fogalm azhatőmeg a keuesse indokolt vizsgálatkérések csökkentése. Ennek

éľdekében kiemelt feladat a prgvenció és a megfeleIő tájékoztatás a nevelési-oktatasi intézmé-
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nyek, valamint a szülők iranyába. Azoknál a vizsgä|atoknál, ahol felmerül a sajátos nevelési
igény gyanúja, az oľszágos vagy fővárosi szintű Szakértői Bizottságokkal kell együtt dolgoz-
nunk, ami már el is kezdődĺitt a FP9Z 2. Számú szakértői bizottsági Tagintézményével. Cé-
lom a szakéľtői bizottsági tagintézményekkel az egyĹĺttműködés fejlesztése. Ennek érdekében
további egyeztetés ekre, in form ál i s megbeszélésekľe is sor kertilhet.

4.3.4. A nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadas tĺibb mint 40 éves múlttal rendelkezik tagintézményünkben, ezért ezen
a tertileten is felhalmoződott, értékes szakmai tudással rendelkeznek a kollégák. A RendeleĹ
ben megfo ga|mazott vźitozás egyben kihívás elé állította a szakembęreket, mivel ahagyomá-
nyos nevelési tanácsadĺĺsból elhatárolásra került a szakénői bizottsági tevékenység. Mivel a

szakemberek munkájában nem váIaszthatő/különíthetĺĺ el ilyen élesen egymástól a két tevé-

kenység, ezért osztoľt időben látják el komplexen e feladatokat.

CéIkitűzésként fogalmazhatő meg a nevelési tanácsadás-ellátas kiszélesítése, a prevenció
megerosítése: a terápiás (pszichológiai és pedagógiai) lehetőségek kibővítése, családok bevo-
nása a segítségnyújtas folyamatába, és a megfelelo t.źĄékoztatás/ismeľettedesztés a nevelési-
oktatási íntézmények, illetve a szüIők részére. Mindezeket a kialakított hagyományokra
építve, a helyi igényekhez és a bevált jó gyakorlatokhoz igazítottarl szeretném továbbra is
megvalósítani. Vezetőként segítséget szeretnék nyujtani abban, hogy a leghatékonyabban

tudjuk elősegíteni a prevenciót, vagyis a segítség valóban azok'hoz jusson el, akiknek a

leginkább szüksége van rá.

4.3.5. A logopédiai ellátás

A logopédiai ellátás is több mint 40 éves múltra tekint vissz a tagintézményĺinkben, a szakem-

berek értékes szakmai tudással rendelkeznek. A Rendeletben megfogalm azott váItozás szintén

kihívás elé állította a logopédusainkat, mivel a heti kétszeń ellátás biztosításához nem rendel-

keztünk elegendo szakembenel. Így f0|4 szeptembere óta a Beszédjavítő Tagintézmény

szakembęrei is kijárnak a kertileti óvodákba és iskolákba, megosztv a végezzuk a munkát ve-

lük.

Célkitűzésként fogalmazhatő meg a logopédiai ellátás kiszélesítése: a szűrések áItal a korai

felismerés, a ritkábban megjelenő beszédhibatípusok felé nyitiís, valamint az elsődleges és

másodlagos prevenció megerősítése, akár már a bölcsodés és kisóvodás kortól. Fontos feladat

a családok egészének bevonása a terźryia folyamatába, és a megfelelĺĺ tájékozta-
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tás/ismeretterjesztés a nevelési-oktatási intézmények és a szülők ľészérę. Az ambuláns logo-

pediai ellátrís megvalósítását is fontosnak tartom a kerületben. Ezt mindenképp egy nagyobb

tagintézményi épületrészben, vagy éptĺletben tudom a jövőben elképzelni.

Az egyelrletes ÍIlagas színvonalú logopédiai ellátás biĺosítaszurak alapvető feltétele az üľes

státuszok betĺiltése megfelelő végzettségŕĺ és tapasztalatú logopédus szakemberek felvételével.

Tanév végén egy logopédus kolléga távozik tőltink, az ő he|y&e új dolgozó felvételét terve-

zem. Célom a logopédia szakmai napot minden évben megszervezni.

4.3.6. Iskolapszichológiai, óvodapszicholĺígiai ellátás

Feladatunk ęzen a teriileten az elmúlt tanévben megkezdett munka folytatása. A továbbiakban

a koordinátor feladata |esz az iskolapszichológusokkal kapcsolatban a munkaköri leírások

elkészítésében töńénő segítségnyujtás, feladataik pontos bęha&írolasa, kapcsolat és munka-

megosztás kialakítasa az egyes nevelési-oktatási intézmények óvoda-iskolapszichológusa és a

szakszo|gźllat nevelési tanácsadási feladatát ellátó pszichológusai kozött.

Teljes körűen folýatódhat az ebben a tanévben megkezĺdett koordinátoń tevékenység, mely

tarta|mazza a pszichológusok munkájának cisszefogását, segítését, konzultiíciós lehetőség

biztosítását, esetmegbeszélést, tanácsadást és egyéb, a jogszabźt|y által meghatározott felada-

tokat.

Az iskola- és óvodapszichológus fe|adatok koordinátor ának ajövőben is a ktivetke ző feiada-

tokat kell megoldania: A kerület oktatási-nevelési intézményeinek és intézményvezetőit meg

kell ismemie, a személyes kapcsolatot fel kell verrni velĹik. Az adott intézményben dolgozó

pszichológusok munkakörülményeinek, lehetőségeinek megtapasztalása, a partnerek igényei-

nek felmérése. Az információk źńadźsźthoz, folyamatos ttĄékoztatást kell nyujtani online le-

velezőrendszer segítségével is. A tagintézményben foglalkoztatott pszichológusokkal való

kapcsolattartást folyamatossá kell tenni, és támogatni kell. Külső előadókat kell meghívni, az

új módszerek megismerése céljából. A rendszeres alkalmakon kívül a pszichológusoknak

egyéb, igényeikhez igazodő szakmai programokat kell szervezni. Szükség esetén egyéni meg-

b eszél éseket kel l biztosítani, il letve egyén i szupervízió t szęrv ezni.

A tagintézmény tehetségkoordinátorával való aktív együttműködés kialakítĺsát kell biztosĹ

tani. Ezt úgy kívánom megvalósítani, hogy egy áIIás terhére fel-fel állasban tervezem a iövő-

ben ezt a két feladatot megoldani.
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4.3.7. Tehetséggondozás

Célomként tűzcĺm ki a tehetséggondozó koordinátori feladatok ellátását végzőkolléga segíté-
sét, támogatását. Sz{ikséges továbbá: belső továbbképzések megszervezése a tehetséggondo-
zás témakörében. A személyes kapcsolat felvétele fontos a tehetségprogramban részt vevő
intézményekbeĺ ezzę| foglalkozó pedagogusokka|, az egyiithnűködés kiépítése. Aktív rész-
l.étel a tehctsćggondozás lninden színterén: Kiemelten fbntosnak tartom a tehetséges tanulók
közvetlen ęllátást (pszichés, szociális, beilleszkedési problémák, szorongás, a tehetséges ta-
nulók szüleivel való kapcsolatfelvételt, a segítségnyujtás kĺilĺĺnbĺĺző formái (szĹilőcsoportok,
egyéni konzultációs lehetoségek, tanácsadás). Fontos a segítségnyujtás a tehetséges tanulók-
kal foglalkoző pedagőgusok számtra. Előadások, felvilágosítás, szakmai konzultációs lehető-
ségek felajánlását szükségesnek tartom igény szerinti témákban az &dek|ődő pedagógusok,
szülők, iskolák, óvodák számára

A tagintézmény iskolapszicho|ógus koordinátor źxal valő aktív együttmiĺködés kialakítását
kell biztositani. Ezt úgy kívánom megvalósítani' hogy egy áIlás teľhére fél-fél állasban tęrve-
zem a jcivőben ęzt a két feladatot megoldani.

4.3.8. Gyrígytestnevelés

A gyógytestnevelés óľák külső helyszínen va|ósulnak meg tagintézményiinkben, a kerületi
Molnár Feľenc Általános iskolában. A eyőgy testnevelo kollégan<ĺ a kerületben működő
EGYMI-be is ki fog járni a kcivetkező tanévtől az ott|evogyermekeket ellátni.

Jelenleg tankeľülęhinkben a gyógytestnevelés és gyógyuszás et|átás csak az iskoláskoru ta-
nulók részéte biztosított.

CéIkitűzésem, hogy minden rászoruló gyermek/tanuló a nevelés-okt atźts időszakában meg-
kaphassa a számára szükséges ellátást. Ennek érdekében fontos már az óvodás korosztályú
gyermekek kcjrében is feltérkép ezni a gyógýestneve|ési ellátásra szorulók körét, ezért szor-
ga|maznám a rendszeres ortopéd szakorvosi szúrovizsgálatok, felĺilvizsgálatok megszerveze-
sét a prevenció jegyében. Célom a győgýestneve|és szakmai napot minden évben
Illegszervezni a jĺivőben is.

4.3.9. Konduktív nevelés

Konduktív nevelés ellátására az elmúlt tanévben nem érkezett

ellátás keretein beltĺl fontosnak .-tartom a mozgásfejlesztés

igény, de a szakszolgáIati

biztosítrĺsát a rászoruló
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gyermękeknek, tanulóknak, ezffi. konduktoľ felvételét tervezem. A szakfeladatľőil tźýékoztatő

előadásokat kell tartani a keľület nevelésĹoktatrĺsi intézményeiben. Célként tűzöm ki a

tagintézményben a konduktív pedagógiai ellátás megszervezését.

lntéz ményĺ s truktr.ira, szervezeti felép ítés, szervezetfejlesztés

Tagintézményĺink a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgál at szęrvezeti egységének része. A tagin-

tézményben szakmák illetve a szakszolgálati feladatellátás alapján munkacsoportok alakultak.

Feladatomnak tękintem a munkacsoportok, csopoľtmunka szerepének nĺjvelését. A csapat-

muĺka az egyik lęgfontosabb ęszkoz a problémák megoldasára, a fejlesztések megvalósítá-

sára, segítségével hatékonyabbá válik a munką az egyének tudását ĺisszetéve, közösen jobb

megoldások sztiletnek. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a munkacsoportok munkájukat

hasonló szellemben folytassák, illetve növeljük a szerepüket: a munkacsoportok szakmai te-

vékenysége kapjon nagyobb hangsúlyt a szakszolgálat életében, valamint a munkacsoportok

munkájának osszehangolása is fontos feladat. A magas színvonalú munkavégzést a tájékozott,

szakmai ismeretekkel jól bíró szakemberek tudják biztosítani. A ťolyamatos ismeretsz etzésre,

konferenciákon való részvételre nagy hangsrilyt kívánok fektętni. Az anyagi hozzájźlru|ás ke-
reteit a költségvetés szabja meg. Kellő figyelmet kęll fordítani még a szupervizió megszerve-

zés ér e m i ndęn fel e form áb an, m unkatársai nk i gényei a|apjźn.



5. Gazdállko dás fej lesztése

Helyzetelemzésemből kittinik, hogy cinálló gazdálkodással a tagintézmény nem rendelkezik.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálathoz tartozunk gazdasági szempontból. Gazdasági, koor-

ĺlinációs, hrtmánpolitikai, informatikai, jogi felaĺlatainkat a FPSZ kĺizpontfal egyez,t'etve láĺjuk

el. Kiemelt feladatnak tekinteĺn es célomul tűzöm ki ermek a kapcsolatnak a fenntartrísát és

folýatását. A műkĺjdtetőnk, a fenntartást, karbantartást jövő tanéwől nem a Józsefuárosi In-

tézménymúkĺjdtető Központ végzi, hanem a Kisfalu KFT. Fontosnak tartom, hogy jĺĺvőbenaz

új működtetovel is folyamatos kapcsolattartás és együttműködés alakuljon ki' ugyanolyan,

mint az eLóző működtetovel. A takarítást, portaszolgá|atot, ők oldják meg továbbra is a

tagintézm ény épül etéb en.

Intézményünk különbĺjző szakfe|adatainak el|źtásźhoz speciális eszközcik, játékok szüksége-

sek. Jelen pillanatban ezek pótlása nem megoldott. olyan - minden tanévben szĹikséges

szakmai anyagok mint pl. a WISC, WAYS tesztek kiértékeléséhezhasználatos tesztlapok stb.

ellátása sem megoldott.

Rcjvid távú célként tűzöm ki a gazdálkodás kcjrébe l:rrtozó koordinációs, informatikai' humán-

politikai, adminisztrációs, jogi fe|adatainknak a további folyamatos ellátását. Hosszú távú

céljaim kcjzcitt szerepel különböző anyagi erőforrások felkutatása, bęszeľzése a szakfeladatok

ęllátásához szükséges eszközöke.

Humánerőfoľrás biztos ítása, fejlesztése

Törekedni fogok arra, hogy álláshelyeinket betöltsük, a szakfeladatok ellátása biztosított le-

gyen a jövőben is a tagintézményben. Magasan képzett szakęmbereink vannak, szakvizsgáva|

is többen rendelkeznek, ennek a magas szakmai színvonalnak a fenntartását és folytatását

tervezem a késobbiekben is. Azzal tudunk leginkább segíteni az álüalunk ellátott gyermekek-

nek és szüleikrrek, ha munkánkathozzáértéssel és magas színvonalon műveljük. Ennek érde-

kében továbbra is pánolni fogom a külsĺĺ és belső továbbképzéseken, konferenciákon, mun-

kaközösségi értekezleteken való részvételét a kollégáknak.

Kiemelten fontos lenne a tagintézményben az adminisztrátori/ügyintézői munkakörre a stá-

tuszbővítés legalább egy féI állásra, mert a megnövekedett adminisztrációs terhek miatt kevés

az erÍe a feladatra beosztott egy ko|léganő. Informatikus, vagy rendszergazda stáfuszra is

szĹikségünk lerme, a megnövekedett számítógépes adat bevitel (INYR) miatt, Iega|ább egy

félállasban.
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6. Infľastruktúra fejlesztése

A helyzetelemzésből kiviláglik, hogy a szervezetiátalakulás uL.ĺn a szakszolgálati ellátás nem
rendelkezik megfelelő hellyel. Szakmai szempontból fontos lenne, hogy a VIII. kerületben
olyan szakszolgálati helye, ęüIete legyen a tagintézménynek, ahol tĺibb ambuláns ellátlásra
lenne lehetőség. Sztikséges volna az átkölnőzés egy új épületbe, vagy ęEyílj telephelý részleg
biztosítása a megnövekedett szakfeladatok számamiatt. A feladatellátas, a kapcsolattart ás, az
iskolapszichológiai koordinátori feladatok ellátásához és a gyermekekkel kapcsolatos admi-
nisztrációs feladatokhoz sztikséges lenne egy eITe a célra kialakított alkalm azotti szoba, vala-
mint egy irattár, nincs nevelőtestületi szobánk, nincs raktĘ illefue iratok tárolására alkalmas
helyiségrink. Az akadálymentesítés sem megoldott tagintézményrinkben. Az ellátáshoz sztik-
séges helyiségek biztosításában, kialakítas ában azönkormiłnyzat segítsége szükséges.

A rendelkezéstinkre álló eszközĺik, elsősorban a számítástechnikai eszközĺjk nem elegendőek.
Az INYR rendszer a|ka\mazásáthoz szükség lenne több modern számítástechnikai eszközre.
Az űj fejlesztő eszkĺizök, a játékok, a WISC, WAYS tesztek kiértékelésébez atesztlapok, új
bútorok, pl. szekľény a kartonok tárolasáľa, mind-mind felmertilő igényként jelentkezik ná-
lunk a tagintézményben. Hosszú távú célom az ę|ozőekben leírtak beszerzése.

Sztĺkségesnek látom, hogy a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat ľendelke zzen olyan anyagi
erőforrásokkal, melyek területi, tagintézmćnyi szinten használhatóak fel a kĺilönböző
anyagok, játékok, szakmai eszk<izĺjk, valamint a minimá|isan szükséges számítástęchnikai
eszközök, leamortizálódott irodai bútorok beszerzésére.

ElIenőrzés, éľtékelés

Az ellenőrzés, a fenntartó e||enőrzési, éľtékelési rendszere az a|ábbi tertiletekľe terjed ki:
szakmai, törvényességi, gazdasági. Az ellenőrzési folyamat tervezésének ki kell teľjednie a
szakmai felkésziiltségre, aZ intézménl adminisztrációrą a kapcsolattartó tevékenységre, de a
munkarend megfelelő biztosítására is. A tagintézménytinkben folyó belső ellenőrzés a jogsza-

bályoknak és az intézmény belső szabáIyzatarnak, elsősorban a Szervezeti és Mtĺködési Sza-
bĺílyzatnak, meghatározott eloĺľásuknak való megfelelést vizsgá|ja. ĺ\z irányÍtas és a célok
helyes kijelölése lehetetlen a jelen á|lapot feltérképezése néIkĺil. Azadottságokat, ercĺsségeket

figyelembe kell venni, de a hiányosságok, gyengeségek felĺĺnĺsa ís szüksége s. Avezetőielvá-
rásoknak jól kommunikáltnak, részletesnek, követhetőnek kell lenĺritĺk. Egységes, az előíráso-
kat betartó magatartásnak kell érvényesülnie szakmai, intézméný szinten egyaránt. A
folyamatos és fejlesztő értékelés további motivációt ad,. Azértékelés céIja, hogy a munkatár-
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sak visszaje|zést kapjanak munkájukól, s ezért akár kitiintetést, díjat is kaphassanak, így

ösztönĺjzve őket a további magas szintű munkavégzésre.

z. osszE GZEý

A vezęÍői programban kitĹĺzött célok, feladatok teljesítésével a tagintézményben dolgozó

munkatársak a kerületi gyermekeknek, sziilőknek, családoknak, szakembereknek segítséget

nyújtanak és problémáikat megoldj ák.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez a kialakult csapatmunka szükséges, mely nem jöhetett

volna létre a kollégák támogatása nélktil, és erľe a kĺjzös munkára a jĺĺvőben is alapozni és

számítani fogok.

. Pá|yázatomat, annak sikeres elbírálásábanbizva nyújtom be az Emberi Erőforľás Miniszteré-

nek.

Irodalomj egyzék

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló EMMI rendelet- l5 /2OI3 .

(rr.26.)

8/2014. (1.30.) EMMI rendelet

A Klebelsb ergIntézményfenntartó KözpontróI szóIó kormányrendelet - flflfl|f (vII.27.)

Kozneve|ési intézményekre vonatkoző |992. évi XXXIII. Tĺirvény

A közalkalmazottak jogállásáról és a pedagogusok elomeneteli rendszeréről szóló kormány-

rendelet - 3f6l20l 3. ľIrr. 30.)

Nemzeti kĺjzneve|ési törvény -20|l. évi CXC. törvény

AFővárosiPedagógiaiSzakszolgá|atfóigazgatőipáIyázatánakiránymutatása.

Fővárosi Pedagógiai szakszolgálat SzMSz
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MELLÉKLETEK

Szakmai iinéletľajz

Szemé|yi aĺ|atok

Név:

Születési dátum:

Lakcím:

Telefon:

Tanulmányok:

2007-2009

r996-1998

1990-1991

1982-1986

Továbbképzések

2014

1 990

L99t

Kertész lldikó

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gazdaság és Társadalomtudományi kaľ

Közoktatás i v ezető szakképzettség és pedagógus szakvizsga

Eĺitvĺjs Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudománý Kar

Speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai T anárképzó Főiskola

szom atoped agő gia szak.

B étr czi Gus ztáv Gyó gypedagó giai T anárképzo Fői sko la

oI igofľénpedagógia-pszichopedagóg ia szak

Mesterpedagógus:

Tanfe | ügye l ő szakértők fel készítésę pedagógiai -szakmai ęllenőrzésre

30 órás

Szakértok felkészítése a pedagogusminősítésľe 30 órás

Bliss-terápia

Katona-terápia
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Szakmai tapasztalat

20|4_2015 megbízott tagintézmény-igazgatő

Főviĺrosi Pedagógiai Szakszolgálat VI[. Kerĺileti Tagintézménye

20|3-2014 Fejlesztőnevelésmunkaközĺĺsségvezető

Fővárosi Peclagógiai Szakszolgálat

2013- Korai fejlesztó győgypedagógiai tanár

Gyakorlatve zetó v ęzető tanár (gy ő gypedagó gi ai fő i sko lai hal l gatók

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. Kerĺileti Tagintézménye

1997-f0|3 Koraifejlesztőgyógypedagigiaitanár

Gyakorlatve zetó v ezęto tanár (gyó gypedagó giai fői sko l ai hal l gatók)

Bárczi Gusztáv óvoda Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális

Szakiskola

1993-1997 Szomatopedagógus,

korai fej lesz tő gy ő gy pedagógus

Bźrczi Gusztáv óvoda Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális

Szakiskola

l99l-l993 Gyógypedagógiaitanáľ, osztályfőnök

korai fej lesz tő gy ő gy p edagó gus

Bźrczi Gusztáv óvoda Általános Iskola Készségfejleszto Speciális

Szakiskola

1987-1991 Napközis gyógypedagógus

Bźrczi Gusztáv óvoda Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális

Szakiskola

|986-|987 Napk<izis nevelőtanár

Kisegítő Iskola és Nevelootthon Budapest Mosonyi utca

Egyéb szakmai tapasztalatok

1998-|999 Vizsgálatvezető győgypedagógus

Bliss A|apítvány

f0|0-20|2 koraifej|esztógyőgypedagógus

Balaton utcai bölcsőde

20|2-f0|4 fejlesztőgyógypedagógus
= 

Balaton utcai óvoda
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Kitüntetések, elismeľő oklevelek:

2014 Pedagógusnapi elismerő oklevél a Klebersberg Intézményfenntartó

Kĺizpont Bp. VIII. kerületi tankertiletén ek igazgatőjáúő|

Személyes képességeÍm

Nyitottság

Pozitiv gondolkodás

Jó kommunikációs készsés

Team-munka

Empátia

Publikációk

Kertész tldikó (2008): Diagnózisok és a további életút. pp. t3-20. In: Kajáry lldikó (szerk.).

10 éves a korai fejlesztés. Kiadja aBárczí Gusztáv ovoda, Altalános Iskola és Kész-
ségfej lesztő Speciális Szakiskola Bp.

Kertész lldikó (2005): É.telmileg sérült kisgyermekek korai ťejlesztése. pp. 7-l8. In: Kajáry
Ildikó (szerk.) É.t"lmileg sérĺi|t gyermekek nevelése és oktatása. Kiada aBárczi
Gusztáv óvoda, Altalános IskoIa és Készségfejlesztő Speciális SzakiskoIa Bp.

Kertész Ildikó (f00f). Matematikai-statisztikai vizsgálatok a korai fejlesztett gyermekek

körében. Speciális Pedagógia. Módszertani Lapok. f002.l. szám 6-l8. Bp.

Keľtész Ildikó; (200l): A szülők szeľepe a korai fejlesztésben. Speciális Pedagógia. Mód-
* szertani Lapok. 2002.4. szám l|-Zf .Bp.

4l



NyÍlatkozatok

Nyilatkozat

A l ul írott, Kertész ||dikő pát|y źzó h ozzá i á ru to !i a Fővárosi Pedagógi ai

Szakszolgálat VIII. Kertileti Tagintézményének Tagintézrnény igazgatői állására

benýjtott pźiy áratom sokszoľosíľásfü oz és továbbíüísahoz (harmadik

személlyel kiizléséhez).

Budapest, 20l5. július 13.

ŕ"-.At.*.;QJ
Kertész tldikó

pźt|yazćl
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Nyilatkozat

Alulírot.t, Kertész lldikó pályázó hozzáiárulok a Fővárosi Pedagógiai

Szakszolgá|at VIII. KerĹiletiTagntézményének Tagintézmény igazgatői áltĺására

benyujtott pá|ytaatom személyes adatainak pźůyázattzÍ összefiiggő keze|éséhez.

Budapest, 20 I 5. jrilius 13.

í': 1. l. .Ł..4Đz."oď.-
Kertész Ildikó

pá|yáző
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Oklevelek

oúe.ałĺ.
tt

KERrEsZ ĺLDĺ K0Ezt az oklevelet ..t .:...-.-......

számáľa állítottuk ki.

aki az..t. eu h,5 ... .:-..... napján

!.........-..,rárosban (községben)

.S..zgb.:.-S;9J.l.l.meryĺuen ...'......M.g9.y.9I....... onzágban

Á|l. vizs. Biz. clnökę (dékán, t őęazgatő, igazgatő)

ľ"i ä

Vüig
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199 l 1991. c7ám

E./-Í. aZ ok|cvelet KERTESZ ILD I KO

OKTEVEL
t

szánrára állítottuk ki

atĺ l9l évben ]ID hó-ł-napján
t,arosban (községben )Szobolcs-T--

_vqtrct-- megyé5"n Mogyqľ . oľszágban

szüierett' é, .. 1990 /91. 
.tanévtőt 

^, 
1990 t 91.tanévie

6l- t- r a I r , .L'oľcz l U Usztov tJyogypedqg ogiqi
fan

tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.

.Ą,: Állanri Vizsgáztato BizotĹság Lg 91. eu; iůnius no

. 7 .-i haLzlrĺlzaLa alapján nevezettet oklevelcs

- 
szomoiopedoqóqio szqkos

- qVóqYpedoqóq iqi tqndľľq

oklcve|énck mincĺsítés. e [é o géges
nyilvánítjuk.

Budq uszľusno 29 -n.

án. [őigazgató. igazgatc l

Jt.
Biz. e
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OKLBVET
rl

Ezt az oklevetet KE.FLTESZ ILDIKO
számáĺa állítottuk ki.

rceltBudoP€(t, lgffi . ev.. '

/i'
..1-, ĺ ! \/-,/ JJ'- / i '.

.L='{łýmły|,'/ ełĺ ą,,
e Zärovizsga.Biz. élnöke D)-

l_68 /ąqsa,

^kĺľl} évben Łhó e napján

városban (községben)

Mmegyében Mnqgor országban

szi.jletett, e, o, LQ%ĺffŕ tanévtől 
^, 

4%tTĺg8 tanévig

egyetemi tanulmányi kĺjtelezettségeinek eIeget tett.

A' Zá,rovizs.ga-Bizottság lq Q8. evĺ jünuus 65

Ä.Q -, határozataalapján nevezettet okler,eles

nyiIváníduk.

okleveIélrek minősítése

ř
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Tanr'isítvánvok

Sorszám: oH.MEs/441 1 / 2014.

TANÚsÍTvÁNY

ame|y tanĺisÍ|ja' hogy

Kertósz |ldikó

szo|etési he|y.

az Ú1 szecnenyi Terv Társada|ml MegúJu|ás operatív Program Pedagógusképzés támęatása
kieme|t projek| (TAĺvĺoP-3.1.5t12.2o12{001 ) k€r€téb€n megva|ósu|ó

Mesterpedagfuus

pedagógus besorolási fokozatía irányu|ó pÍÚbaminósĺtési eĺjáÍásban részt vett.

A próbamĺnósltési e|jáÍás záró idöpontia: 2014. dacembrĺ. 21-

A pÍóbaminósĺtési eljárás eredménye: 87,5%

A próbamlnösĺtési eljáľásban az e|váÍt kÖvetelményeknek

megíe|elt.

A próbaminősÍtési e|járás pedagógus továbbképzés keretében töńént. amelynek sikeres
eĺvégzését a oH-PSZ956592oí4. és oH-PÉNU7o84t2o,|4. sz. tanúsĺtvány tanÚsÍtja.

Je|en üanúsĺtvány|' a pedagóguýkelömenet€li r&ndszeńńl és a kőzalkalmazotlak jogátlásárót szótó
1992- évi )&lll. tôrvény Rönevelési itltézményekben történő végtehajtásától szóló

32ý2013. (vlll. 3o.) Koĺm. ĺoltdelot37. ${ban adott fe|hatalmazás a|aflán ál|ĺtottam ki.

Budapesl, 2014- december 23.

/'',i.;.-U,Ul,^

Keĺekes Ba|ázs
projektigazgató

szÉcĺeluvl9

lŁ#iľ.:. E
O ĺÍ&Ár| x|v^T.L

"ttlťllłiľ r.iEl!lll'ilrt!ll}'!'!!
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Sorszám: oH-PÉM/7o84/2o l 4.

TANÚsÍľvÁľĺy
amíl' bogy

xBnrÉszu,nrxÓ

gülctéskori név
szĺlletési hely, idó:

anyJa neve:

résa ven az Új Szécheĺlý Teĺv Tlńfsadalmi Mcgĺújulás operatív Program
Pedagóguskęzés támogaĺĺsa kieĺnelt projekt (TÁMoP.3.|.5||2-2o|2400l) keretében megvalós.uló

'Szakért.ók 
felk&zÍtése a pcdagógusmin6sítésľe - blended továbbképzés''

címĺi

43 I|23 |2014 alapítási eĺrgedély hat&ozatszámri
_ a277l|997 . (x||.22.) Korm. ĺęndetet szcđnt akkrediÍált -

30 órÁs
pedagógus-továbbk'ápzési programoIl.

A résztvevő a továbbképzés követe|ményeinek
męfelelt.

A tovlóbbkfozés helyszínc:
Európa 20ü) T[risztĺks. Vendég|ító, Film és KommunikÁciós Küzépkko|ĺ' Szakképaó iskota

I l43 Budapest G|ze||ĺ űlt 4L14.

A továbbképzés ideje;
2014. szeptembeľ 22. . november 23.

Budapest 20| 4. dq,ęrĺlbet 23,
7e-y*'_

Kerekes Balázs
pĺojektigazgató

/)

''-)v1

Ez a tanusítvúny mnkakirbetőltésérc nem, tevékenység

fo Iy t alasóra j o gszab óIyban megh a lárczott eg/éb ĺeltételek
fen ná llasa es etén jogos í t.

orý.'.r| ĺ.Ý.tj(. .

szÉcneľvl 9
Iiiľ.'#:- E
lltEilltllilÝillÍlltl
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TANÚsÍľvÁI\ľY
arrol, hogy

IcnľÉszrĺ.oĺĺl

sziileteskori név:
szĺlletésihely' idő:

an)ła neve

részt vett az Ú1 szechenyi Terv Táľsadatmi Megú.juHs operatív Program Átfogó minöségfejlesztés a
közoktatásban kiemelt projekt 6Átr,ĺoľ-r.t.8-o9/l.2ot0-0004) keretében megvalósuló

,,Tanfelĺigye|eti szakértők fe|készítése pedagógiai.szakmai etlenórzćsre - blended továbbképzés"
ctmu

43I luĺ2014 alapíuási agedé|y hatźrozatszźlmÍl
_ af77ĺ|997. (X|I.22.\ Korm. rcnde|et szerint akkľeditá|t -

30 órás
pedagó gus-továbbkęzesi programon.

A résztvevő a tov ábbképzés követe| m ényeinek
męfelelĹ

A továbbkęzés helyszíne:
Euľópa 2000 T[risztika- Vendéglátó, FÍlm és Kommunikációs Középisko|a, Szakképzó iskola

lI43 Budapest Gĺzella últ42-44.

A továbbkęzés ideje:

2014. szeptember 15; - november 16. ii il,.(ŁĹ-'-: !Ł'ł-.-.-
Budapest, 2014. december 23.

Kerekes Balazs
projektigazgató

Ez a tąnúsíh,ány munlrakőr betöItésérc nem, tevékenység

.folytatására jogszabáIyban meghaĺározott egéb feltételek
fennáIlasa esetén jogosíĺ' --

1

. rYłYA'| 8|YrYl(

Sorsám: oH-PszE/56 59 | 20l. 4.

szÉcHENY'(P

iéĺľ.:i:JJ:" E
llllt+int* .ilillt5
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Hatósági e ľktilcsi bizo nyíťvány
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Munkáltatói ĺgazolás

Munkáltatĺíi igazolás

Munkáltató adataÍ:

Męueveżiise: KLEBELSBERGINTÉZMÉNYFENNTARTo KoZPoNT
Címe: lo5lBUDAPESTV.KER..NÁDoR|JTCA32.

Dolqozó adatai:

Neve:

Szĺi|etesi neve:

Szĺiletes helye és ideje:

Ányja neve:

Lakcíme:

Adóazonosító jele:

Jogviszony kezdete m unkáttatónát:

Munkaideje:

Egvéb információ:

Kelt:BUDAPEST V.KER.,20l5.jrilius 06.

.'ŕrcpnrÉsz ILDIKó it:.i.*l

Heti munkaidő 40 óra

fl.ä.%
'ą,,.;ř

Vczió: v| '0.003ĺ20| 2, |0 0t
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Ajánlások

EoTvoS LoRÁND TUĐ oMÁNYEGYETEM
nÁnczl cuszrÁv cyócypeoĺcócnl rĺn
GYÁKoRIáTI És xrľznsrs;rpsznísl ÜoyprÉnt

ľEĺsĺ-ós o ÉxÁNlĺ Hyrľľes

elÁľils

Kertéľz Ildikó részére pályázati do}umenrumához, amelyet

az Emberĺ Erófonások Minisztere áltat
meghirdetett píIyázatźhoz nyujt be

a Fóváĺosi Pedagógĺaí Szakľzolgálat VIII. Kerületi Tagintézményének

aginrézmény-igazgatói feladruinak ellátására.

^z 
EWE Bárczi Gusztáv Gýg}.P€dagógiai Kaĺ détĺĺni vezet&e támog3tja Kenész lldikót pályázata

benyújtásában. .Ä ielölt kimagasló szakmaÍ munkáját a gyógryedagógus-képzés oldaláról is évek óta -

nagy figyelem kĺséri. oligofrénpedagógia.pszichopedagógia.szomatoPedagógia szakos gyorypeda-
gógiai tanárkéĺt közel háľom évtizede tevékenykedĺŁ Tanutmányłit tovább bővĺteľte az á|talÁnos
pedagógia terü|etéu. Áz EtTE Báĺczi Gusztáv Gyógy1đagĺýai Kar gyakorlati képz*ében hosszú
évek óta gyakor|awezető gyógypedagógusként vesz r&zr Szakmai rudása mellett a nagyfoku etkći.
telezenség is jellemzi. Személye, szakmeÍ etkötetezettsége es kompetenciái alapján slyázatát me-
legen tÁmogatjulc

Budapest, 2015. jrinius 3.

gyakorlad és képzésfejlesaési ĺgyekéňfälbÍös dĺkjnĺ.ly.tt",

a
l0Í/ Budrpcst' Ecscĺi ĺit 3-. Poltrcírp. l47ó Brrdapcst l00..

Tclcfon: 358-55ú2 . Fax 3{8.318Ú . c-ĺnĺi} sľrrcgia@baĺczji|tc.hu . umĺ.barczj.etrc.hu
Nfulaĺ Á[ĺrnkincsľár ELTE: |00,řľříil1f:6fi -{XXxn000
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Magyar Gyógypedagógusok EgyesĺiIete
Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.

Honĺap : www.magye,l97 f .hu

E-maIl: magye. 1972. 17@onlaĺ|.conl

Aián|ás tagintézmény.vezetői á|láspályázathoz

Név: Kertész ||dikó

Keĺtész ||dikó je|en|eg a Fővárosi Pedagógiaĺ Szakszo|gálat V|l|. KerÜ|eti Tagintézményének

megbízott tagintézmény-vezetője. Kitartó. minden Újításra nyitott, ambiciózus ko|ĺéga. korai

fejIesztő és vezetői munkája iránt eIköteIezett gyógypedagógus.

1999 óta az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar gyakorlatvezetĺi tanára. Számos

bemutató órát tartott. valamĺnt a szakmai tudás átadása érdekében több e|ĺĺadás és
pub|ikáció ÍŰződik a nevéhez.

Szervezési kva|itásait korábban Bárczi Gusztáv ivoda, A|talános t.l,ola es Készségfej|esztő

Speciá|is Szakisko|ában va|ó korai fej|esztő tevékenységet érinto fe|adatvégzése kapcsán

kamatoztatta' Megbízott tagintézmény-vezetői munkáia me||ett a Fővárosi Pedagógiai

Szakszo|gá|at fejlesztő neve|és munkaközosségének is vá||alta vezetői feladatait. Munkáját

Ie|kiismeretesen, precízen végezi.

A szakszo|gá|atĺ munkában a vá|tozásokat és az á||andóságot egyaránt megtapasztalta,

ekcĺzben fo|yamatosan képezte magát tanfo|yamokon, továbbképzéseken.

Tagintézmény-vezetői pá|y ázatát messzemenően támogatom.

Budapest, 2015.06.29-

.ą,#-rkÁ,u

Mag,1 ar Gyógypeda gó gusok
Egyesü|ete,ĺ07t 

BLjśapes! Da.nlanlch u 4ĺ.ą3
Ac,ćsz ż.1:,, -ąI212s1. 1. 4?

cTP ĺ:7.1h:l.rn^nl.c.
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