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A Józsefuarosi Nevelési Tanácsadó vezetőjévé első alkalommal 1997. november l-től nevezett ki
a Józsefuárosi onkoľmáĺyzat Képviselő-testĺilete. A beszámotási időszakban QOO7\ZOO8,
2008/2009, 2009120110 valamint a 2010/2011 tanévek) a harmadik ötéves ciklusomat töltöm az
intézmény vezetőj eként.

1 BnvpzBľÉs

Äz lntézrĺĺrény neve : Józsefu ĺáľo si Nevelési Tanácsadó

Székhelye 1081 Budapest, II. Janos Pál pĘatér 4.

Az lntézmény típus a : P edagó giai szakszo|gá|at, nevelés i tanác sadó

Típus szeľintĺ besoľolás: koltségvetési szerv, kozirltémléĺy. A közoktatási törvényben foglaltak
alapjan önálló jogi személýséggel ľendelkezik.

A kiĺltségvetési szeľv működésĺ köľe: Budapest Józsefuaľos

A ktiltségvetésĺ szeľv ĺľányítĺó és fenntartó szerve:

Budapest Főváros VIII. kenilet
Józsefu árosi onkormanyzat Képviselő-testiilete
1082 Budapest, Baross u.63-67.

Az alapítő okĺľat kelte: 201 1. julius 07.

Aza|apitő okiľat számaz 297/20II

AzíntézményoMazonosÍtĺ|ia: 102558

Az lntézmény alapfeladata: pedagógiaĺ szalszo|gáitató tevékenység mely magában foglalja
a nevelési tanácsadást és a pedagógĺaĺ szakszolgá|tatást.

Szoleáltatások:

A kerületben élő, illetve a kerĹilet nevelésĹoktatĺási lntéznényeibe jaró 3-18 év közötti
gyermeket tanulók komplex pszichológiai-pedagógiaĹlogopédi al szakśzoIgaLatanak e||źiása.
Ezen beltiĺ:

o Speciális fejlesztő pedagógiaitevékenység.
. Egyének és csopoľtok komplex pszichológiai-pedagógiaiJogopédiai, iskolapszichológiai

és szakorvosi ellátása.
o Családi és közösségi mentiálhigiénés és humánszolgźitatźs (pszichológiai és pszicho-

szociĺális).
o Beilleszkedési nehézséggel, tanuliĺsi nehézséggel, magatartźsi nehézséggel Hizdő

gyennek,tanulóvizsgźĺIataéskontrollvizsgáIata.



A nevelési tanácsađas keretében kell szakvéleméný készíteni:

o Az iskolaba lépéshez szĹikséges fejlettség megállapítása céIjábőI, abban az esetben, ha a
gyenĺrek nem jáľt óvodiíba.

o Boilleszkedési nehézséggaI,tanulási nehézséggel, magataľtási nehézseggel kiizdő
o gyermek, tanuló óvodai nevelésével, illetőleg iskolai nevelésével és okÍatásával

kapcsolatosfeladatokmeghatźronásacéljából.
o Szakvélemény készítése a beilleszkedési, tanulasi és magataľtĺĺsi nęhézségge| küzdő

gyeľmekľől.

2010. január L-tő| az alaptevékenységhez kapcsolódó kĺegészítő tevékenysĘ:

o Pedagó gíai szah,lĺaí szolgáltatas

Az lntézmény köľnyezete:

A Budapest, VIII. kertileti ingatlan-nýlvántartasban 34694 hrsz. ďatt felvett 1944 Ín2 alapterĹiletĘ
természetben 1081 Bp. tr. Jrános PalpĘa tér 4., a Budapest Főváros VIII kerĹilet Józsefvĺáľosi
onkormĺínyzat n;1tajdonőú képező fetépítményes ingatlanbőI 27I,44 m2 elktiltinített haszrrálatu
felépítményes ingatlanľész hasnń|atą vďamint vagyoni értéHi jogot tźlÍgyl eszkĺjztjk (gépet
berendezéset felszeľeléset jármiĺvek) hasnÉiataá||őeszközleltár szerint.
Az ntemény a fenti felépítnényes ingatlant a Defü Diák Altalános Iskolával a fentiek szerint
megosztva hasmźilja.

AzlntézményszeľepeakeľtiletĺktizoktaĹásban:

A Józsefuarosi Nevelési Tanácsadó egész tevékenysége aĺľa iľanyul, hogy a józsefvarosi
gyermeket tanulók esetében az alapvető jogok és k<jtelezettségek köZül biztosítsa a
pedagógiaiszakszolgźiatbanérvényesíthetőgyeľmeki jogokat.

2 Arpr,ĺoĺ.ľELLÁTÁs FELTÉTELRENDsZERE

2.1 SzemélyÍ feltételek alakulása a beszámolási ĺdőszakban

A 2007 l 2008 -as tanév végéig engedéIyezett 2|, 25 á||źshe|y' ebből :

Pedagógus állĺfo hely: t6, 25

. pszichológus 5,25 fü_ l fi' vezetőhelyettes
o iskolapszichológus 2 fií
. gyógypeđagógus-fejlesztő pedagógus 4 fő
. gyógypedagógusJogopédus 5 fó



Oktató-nevelő munkát segítő álláshely: 2

. gyerÍnekpszichiáter 1 Íö - aki egyben azintéanény vezetője
o szociális munkás 1 fřl

Egyéb munkaköľök 3

o gazdasźryingyintézo | ťő
o adminisztráior,ugyntéző | fó
r kisegítő szemé|yzet I fü

2008. szeptembeľ l-től bővĹilt az engedélyezett źiIáshelyek száma: 26 (+ 4,75 pedagogus
állĺáshely), ebből:

Pedagógus álláshdy:21

o pszichológus 6 fő - 1 fő vezető helyettes
o iskolapszichológus 3 fő
o gyógypedagógus-fej|esztó peđagogus 7 fb
o gyógypedagógus-logopédus 5 fb
o pedagógus 1 ťo

oktató-nevelő munk.ĺt segítő álláshely: 2

o gyeľmekpszichiáteľ 1 fo - aki egyben azlntézmény vezetóje
o szociális munkás l fő

Egyéb munkaköľiik 3

o gazdasági ügyintéző 1 fö
o adminisztráiot,Ęyilltéző I fő
o kisegítő szemé|yzet 1fü

2008. szeptember végétől további 1 pedagogus álláshellyel bővĹilt az eĺgeđé|yezett áI|tshelyek
szźmla, így u eĺgedé|yezett állashelyek száma:27. Az 1 fő pedagógus a keľület pedagógiai
szakrnai szol gáltatiás t v égzi.

z009/2010-es tanévtől az engedé|yezetíźiIźshelyek számábanvźůtozás nem történt.

2007-2008-as tanévtől mind a pedagógus, mind a nevelő-oktató munkát segítő, mjnd az egyéb
alkalmazottak állrĺshelye betöltott volt. Az álláshely bővítéskor kapott plusz pedagógus
állásheýeket is sikeriilt azown| betölteni. Az elmult időszakban több kolléganő sztilt és így
szĹilési szabadságon, Gyed-en illetve Gyes-en voltak. A feladatot a helyĹikľe határozott idorc
kinevezett kollégak |atták el. A négy tanév ďatt több pszichológus, gyógypedagógus, logopédus
kolléganő tźxozott az lntézménybőI, az üres állashelyeket sikeľtilt betölteni. Adminiszhátorunk
2009 oszé,n távozott az ĺntézményből, akinek a helyéľe csak nehezen sikerült tĄ, megbízhatő
kolléganőt talrá|Ín, de 201'0 tavasza őta az álláshelyet hatźrozatlan idejtĺ kinevezessel betöltöttem.



Az elmúlt időszakban egy gyógypedagógus-logopédus, valamint egy egyéb munkakörben
foglalkoztatott (kisegítő) kolléganő (2008. december) mentek előľehozott iiregségi nyugdíjba. Az
tires állashelyeket sikeľĹilt betĺjlteni.

2.2 Kiitelező továbbképzések helyzete

A Józsefuárosi Nevelési TarľĺcsadóbanaZ2 fö pedagógus álláshelyen a következő sza\cvizsgázott
munkatarsak dolgoznak:

o 3 fô klinikai szakpszichológus (2 fő szĹilési szabadságon' illetve Gyed-ed, ezek közül egy
flo pszichoterźryiasza|rvizsgával rendelkezik,4 fö tanácsadó szakpsáchológus (plusz 1 fb
utolsó évęs a képzésben)

o 2 ťo sza|<,łizsgázott gyógypedagógus (plusz 2 fő utolsó éves a képzésben)
. 2 fü gyógypedagógus.logopédus ezek ki'zĺil 1 fő közoktatás szak&tői végzettséggel is

rendelkezik
o 1 ftĺ pedagógus, aki közoktatás szakéľtői végzettséggel is rendelkezik

oktatasĹnevelést segítő munkatáľsak 2 ffi:

o 1 fő gyeľmekpszichiáter szakorvos
o 1 fő szociális munkás, szociális szaLaĺizsgźxa|

A hétévenkénti kötelező továbbképzésen a munkataľsak rendszeresenrésztvettek.
Lsd.2. sz.táblźaat.

2.3 Táľgyi felt&elek

2.3.|' Epĺilet állapota

Az lntézmény összes ablaka a Deák Diák Altďános Iskola felújítása keretében lecserélésľe kerĹilt

2010. szeptemberben.
Altalános festés, tapétazźs utoljĺĺľa 2006-ban történt.

2.3.2 Eszközök beľendezések és felszerelések állománya

Nevelési Tanácsadó tareY eszkozeit a bęszámoló időszakában a helý önkonĺlanyzatok
nonĺlatív, kötött felhaszrátású, a feladatok ellátĺísához kapott támogatásból bővítetftik A bővítés
elsőđleges szempontja az oM 3l|998 (IX. 9.) rendeletének 3. sz. mellékletében íllefue a 4ĺ2010
(I. 19.) oKM rendeletben a pedagőgiai szakszo|gá|at kiitelező (minimális) eszközeiről és

felszereléseiről előíľtaknak megfelelően a minimális eszkĺizök megléte.

o Ą Nevelési Tanácsadóban dolgozó pszichológusoknak játékterápiehoz tlj jźiékokat

vettĺint tesztj eiket új akkat egészítetttik ki.
o Iskolapszichológusok eszkĺiztárát bővítetťrik a munkájukÍroz szfüséges eszközökkel,

játékokkď.



o Fejlesztőpedagogusot logopédusok foglalkozásaihoz, a kĺilönböző teľĹiletű
fejlesztésekhezmodeľnebbvizsgá|ő és fejlesztő eszköztiket, játékokatvett[ink.

o Mozgastenípias tenĺrĹinket folyamatosan fejlesztjtik a szeÍIzoľos íntegrációs
mozgĺísfejlesztéshez lAyresl és aza|apozó-terapirához lDe|acato/ szükséges kellékekkel.

o Számítógép allomanyunkat felújítottut tovább fejlesztetttik.
o Intenret hasmźilatra fizetiink elő.
o Rendszeľesen bővítettĹik a könyvtári dokumentáciőt lszak,lrodalom, folyóirat, CD-jogtaľ

jogszabźúygyűjtemény, mesekönyvelď, illetve szakmai folyóiratokľa fizettiink elő.
o A varakozóknak hetilapokĺa valamint gyeľmekfolyóiratolaa fizettĺink elő.

Eszközeinket az utóbbi két évben különböző páiyázatokon elnyeľt péĺwbő| tudtrrk még
gyarapítanl:

2008t2009

A23/2008 (WII. 6.) oKM rendelet,,Az infoľnatikai és szakmai eszközök fejlesztésérď,
pá|yźzaton elnyeľt pénzbő| 1. 700.000,- Ft.: szrĺmítógépelq fénymásoló, router vételéľe, valarnint
pszichológiaitesztbęszerzésére+ l fb pszichológus továbbképzésére kertilt sor.

Egyéb palyźzat a 2008 /2009-es tanévben:

A 9/2008 (III,29) oKM rendelet 12$ ,,Pedagógiai szakszo|gźůatok tźmogatźsď' címiĺ
páůyázaton 837.000,- Ft keľĹilt az alábbiak szerint elosztasra: a beilleszkedési, magatartźlsi,
tanulási zavarra| ktizdő gyermekek és tanulók esetében a nevelési tanácsadó szakvéleményében
foglaltak végrehajtĺĺsĺának segítése, ellenőľzése (9 fő); iskolapszichológusi munka megszenrezése
(4 ťo).

2009t2010

A 28/2009. (VIII. 19.) oKM rendelet 6.$-a alapjĺán ,,szalrmai és informatikai fejlesztési
felađatok támogatźsźrď' elnyeľt 2.100.000,- Ft-ból pszichológusoknak teszteket,
gyógypďagógus, logopédusoknak vizsgálóeszkozöket" kiegészítettiik a vizsgźlő szobfü
beľendezését hordozhatő számítőgépeket, korszeriĺsítettĺik a számítőgépes hźůőzatot, PC-hez
szoftvereket (2 db)' vírusirtó szoftveľeket (2 đb) vetttink.

2010t201r

A 2|ĺz0I0 (V. 13.) oKM rendelet 3.$ szerint kllrt páLyánat keľetében elnyert 1.360.000
Ft-ból astĺa|i és horđozhatő szźmitőgépeket és egyéb szźtmitźstechnikai eszközĺiket fudtunk
beszerez,ni.

A |7/z0rc ([I. 30.) oKM rendelet 15.$ a ,peďagogiu szakszolgĺílatok szervezésének
tźtmogatősárď' 980'000,- Ft-ból nevelési tanácsadláshoz, Iogopédíához sziikséges eszközoket,
teszteket vasarolfunk 705.000,- Ft értékben, két gyógypeđagogus aldľeditált továbbképzését
tudtuk ťlnanszíromi a fennmaradó l75.000.- Ft-ból.



A 17l20I0 (III. 30.) oKM rendelet 17.$ és 18.$ megpályázott,pedagógus-szakvizsga és

továbbképzésľe'' részéből fudfunk 6 főnek a képzssét támogafui a 2009/2010 tanév második,
illetve 3 főnek a20l0lf0l1 tanév első félévében

A pá|yźtzatokon elnyert összegeket maľadéktďanul elköltötťfü és az e|számolas a
megadott időponti g megtörtént

osszegezve: a Józsefuiáľosi Nevelési Tanácsadó tź,reY feltételei jók, színvonalas felszerelésekkel
ľendelkeztink.

2.4 Gazdĺĺlkodásifeltételek

2.4.1 Az lntézméný költségvetés, az ellátott feladatok és a hatályos jogszabályok
össz,hangja

A fenntartó.áItal biztosított dologi e|őlrźtnyz'at csak az ďapmfüödésre volt elégséges. Tárgý
eszkĺizeinket évente a helý onkonĺrányzatok norrnatív, kotött felhasznalasú, a feladatok
ellźńásź*roz kapott üímogatásból, illetve pźlyźľzatokon elnyert pénzbő| fejlesztettiik. (lsd. fent).

Bérhelyzettink:

Minden év januáľ elsején megtörtént a munkatĺľsak kötelező átsorolása.

A pedagógusok kĺizponti továbbképzési keretében kapott összeg a 2007, 2008 és 2009.
évbęn maximiális felhasználiĺsra keríilt. 20|0. jaĺuźĺtőI ez a tźlmogatźs megsziint, majd 201l-es
költségvetési évben újból kaptunk a továbbképzésre központi támogatríst. A I7l20I0 (III.30.)

oKM rendelet 17'$ és 18.$ megpályźnott pedagógus-szakizsga és továbbképzésre fudtam a
2009lf0I0 tanév második' illetve a 201012011 tanév első félévében 6 ťonek a szahizsgára
felkészítő képzését tĺímogatni. 201l-es költségvetési évben ismét bekerült a kö4ponti
költségvetésbe a pedagógus továbbképzés támogatźsa. Ebből egy gyógypedagógus pedagogus
szaL<lłizsgźr a felkészítő képzésenek támo gatősa vált lehetővé.

A pedagógus szakszo|gźiat keretéből akkľeditált tanfolyamokat, képzéseket,
konferenciákon való részvételt tudtam finanszírozni a munkatáľsaknak a beszámoliís
időszakában. Ebből a keretből sikeľiilt a pszichológusok részére a 200812009 tanévtől külső
sn,lpervízort alkalmazri. Ugyanebből a keretből az őszi sztinetekben szakľnai kirandulrást tudtam
támogatri, amin minden munkatáľs résztvett @sztergom, Pécs, Kecskemét, Zalaegerszeg) Az
ottani Nevelésí Tanácsadókat látogattuk meg. Betekintést nyert{ink mas intézmények munkájábą
éĺékes tap aszta|atok*aĺ l etttink gazdagabb ak.

Az évi szakkönyvtĺĺmogatas a pedagógus munkakörben dolgozók részére 20|0.
kiiltségvetési évben csökkent, majd a 2011 kĺjltségvetési évben megsziĺnt.

A vidékről bejáró dolgozók a törvényben előírtaknak megfelelően megkaptĺĺk a
kĺizl ekedés i hozzáj źru|źst.

Kiemelt munkavégzéséľt járó kereset-kiegészítésben a tĺirvényi előírĺásoknak megfelelőn
minden év decemberben, illetve júniusban részestĺltek a dolgozók. Minden évben Kaľácsonykor
és Pedagógus Napon az évi 2 %o-os ,,osztöÍwś', keret és a bérmaradvany terhére fudtam jutalmat

adni a munkataľsaknak.



Tobb adható tamogatĺás adókötelessé vźit. ĺgy u 2010-ig 9000,- Ft osszegben adható
étkezési jegy összege is25 o/o-ka| csökkent aze|őzó éveküez képest. Ugyanígy 25%-ka| csokkent
az eddigi magannyugdíj pénztarĺ befizetés. Valamennyi munkatiáľs éves közlekedési bérletet
kapott.

A fenntartó kĺiltségvetése 2011. februaľban móđosu|t, azzaI, hogy a 2011. kóltségvetési
évben a tennészetbeni juttatasokat az önkormányzati költségvetési rendelet szerint cafeteia-
ľendszer szabźiyozza Eddigre maľ - 2011. janurĺr 5-én _ a dolgozók megkaptät< az eddig
munkaköľi fďlaďathoz:artoző helý kozlekedési bérletet 106.150,- Ft nettó éľtékben. Ez a201t-es
koltségvetésben bekeľtĺlt a cafeteria-rendszerbe, ahol a dolgozónkénti kerettink nettó 147'010,-
Ft. Ezért }}II-es költségvetési évben az eddig havonta nettó 7.200- Ft étkezési jegy
hozzájáruIásból összesen nettó 35.900 Ft-ot tudtunk igénybe venni. A személyenként 4.960,- Ft
magánnyugdíýpérutźn tagdíj-kiegészítést a későbbiekben nem tudfuk igénybe venni, és az eddig
gyermekenként ktitön adható beiskolĺázási trámogaĺĺst sem fért ebbe a keretbe. Ezek a kö4ponti
rendelkezésekazamúgy is alacsony béľből élő munkatáľsakat hátrányosan érintette.

A Józsefuáľosi onkormányzat Juttatlísi Szabźiyzataa|apjántöbb munkataľs kapott
tovabbképzéséhez anyagi hozzźlj arulźst a f008, 2009 és 20 1 1 -es évb en.

A határozott iđejri kereset kiegészítésľe (,,Józsefuárosi pótlék') 2008. januźr elsejétől
megszúnt.

2009. szepembeľtől a fenntaľtő renďezte az lntézméĺyvezetők és helyettesek vezetői
pótlékát. Eztĺtoĺ köszönĺim a nehéz gazdasági helyzet, ellenéľe is a résztinkre juttatott bérpótlék
maximális rendezését.

A besumolási időszakban mindig figyelembe vettĺik az onkormnwat á|ta|i _ mind a
béĺľe, mind a dologi kiadasokra vonatkozó _ korlátozasokat.

A béľmegszorítasok miatt tovabbra is csak a legsztikségesebb esetekben fizętttink tűIőrát.
A gazdalkodiĺsľa vonatkoző ađatokat lsd. 4. sz.tźtb|azaÍ'.

2.4.2 Saját bevételek

A költségvetési évben befolý kĺĺtelező telefonhasm źiati befizetésekből volt (évente

hatlłanezet forint).
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3 Sza.xľĺĺr-pnlłcóclAlMuNKA

3.1 Pszichológiaĺ és bkolapszíchológĺaĺmunka

A kéľt vizsgálatokon kívül onkéntesen is nagytxl sokarr kérték illĹézľlélryĹiukl-leĺ az
elláüĺst. A gyermekeket, tanulókat pszichológiai gondozásba vetttit szülőket nevelési
tanácsadásban ľészesítettiik. Az iskolára felkészítő csoportba járó gyermekek szĹilei részére kĺilön
sziilőcsopoľtot tartottunk.

Az iskolákban drámapedagógia elemeivel múkĺjdő csopoľtos foglalkoziásokat,
köziisségfejlesztő csopoľtfoglďkozasokat, kiscsoportos csoportfoglalkozrĺsokat tartotfunt
melyben osztályfönökök illetve szociális munkásunk segítette pszichológusainkat. Nyolcadik
osztályban palyaorientációs foglalkozásokat, az ďsóbb évfolyamokon tematikus órfüat (szexuálís
felvilágosítas, konfliktuskezelés) tartottunk a tanárok és diakok kéréséľe osztályfiínöki óľa

keľetében. Egysziilős, nehéz családi he|yzeťú, magatartási problémĺíkkal ktizdő tanulók szämfua
relaxációs képhívĺásolĺka| és mozgátsos gyakoľlatokkal. önismereti jellegu csopoľľfogla|kozÁsokat
szerveztĹink, ahol az osztályfiinökök csoporťtagokJ<ént vettek részt.

3.f Gyógypedagógus, pedagógĺaĺmunka

A kértvizsgźiatokon, kontroll vizsgálatokon kívül pedagógiai fejlesztésben részesítetttink
óvodĺĺskoru és iskolĺáskoru gyermekeket. Több olyan tanuló gyógypedagőgiai fejlesztését is
vallďfuk, akiket korábban mar fejlesztettĹĺnt mivel azoĺban a fejlesztés eredményét nem találfuk
megfelelőnek a szakértői bizottsághoz ktildtiik további vizsgálatokra és ott SNI B diagnózist
kaptak. A korábbi évek hagyomźtnyaihoz a beszámolási időszakban is taľtottunk iskoláľa
felkészítő csopoľtos foglalkozast az e|őzőIeg iskolaérettséý vizsgźúaton nagy elmaradást mutató
gyermekeknek. (Heti 1 alkalommal,3 őrźtban 2 csoportban). A foglďkozásokkal paľhuzamosan
taľtottak a pszichológusok szülőknek csopoľtos megbeszélést. Gyógypedagógus kolléganőnk, aki
a 2009/2010 tanévben e|végezte az autízmus spektrum zavarok pedagőgiźtja képzést, speciális
terźpiźhan részesített gyermekeket, tanulókat. Több kolléganő is szetzett speciális mozgźs-
terźpíai végzettséget, igy egyte több gyereknél, tanulónál - tanulási nehézségekkel kiizdő,
beszédfejlődésben elmaľadt' és részképesség zavarokat mutató gyermekeknéI - egészítették kí a
fejlesztést az Alapoző tertryia (Delacato) mozgasanyagźxal. Szenzoros-integrációs teńtpiát
(Ayres) elsősoľban a magatartásĹ, viselkedési - problémfüat, hiperaktív, ťĺgyeLemzavaros és

autizrnus spektrum zav art mubtó gyenĺrekeknéytanulókn á| a|ka|maztźk,

3.3 Gyermekpszĺchiátriaimunka

A besziĺmolás időszakábaa vezetői munkám e||źtása mellett, mint gyeľmekpszichiáter
szakorvos részt vettem a szakel|źúźsában, diagnosztíku munkát láttam el. E mellett rendszeľesen
foglalkoztam a szülőkkel, gyermektik pedagogiai, pszichológiai gondozétsävalpźlrhuzamosan. Az
autizĺľtus diagnózist kapott haľom kisgyenĺrek szüleivel rendszeres megbeszéléseket folýattam.
Más szĹilőknek tĺłmogatźst nyújtó, é|eFłezetési tanácsadást adtam. Gyennekpszichláterkéĺt
kapcsolatot taľtottam a kiilönböző gyeľmekpszichiátriai intézményekkel, szakambulanciĺíkkal,
kórhazakkal, ahová nem egy esetben kellett gyermekeket beutalni depľesszió, öngyilkossági
veszély, magataľtasi problémĺát beilleszkedési nehézség, agresszivitas, illetve k'ĺvizsgźiźs miatt.
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3.4 LogopédiaÍ munka

A munkatĺáľsak minden taĺrév elején e|végezték a nagycsoportos illetve a jogszabalý
változasok miatt a 20l0l20l1-es tanévben mĺĺr az 5. életévüket betöltött óvodasok beszéd-és
nyelvi fejlettségének a|apvizsgáůatát, mely a Nevelési Tanacsadó sztirési pľotokollja ételmében
aľtikulációs és prevenciós szÍĺľésbőI áI|. Az iskolfüban a tanév elején e|végezték az e|ső osztályos
tanulók artikulációs sztĺrését. A tanévek soľán a gyermekek logopédiai terapiáját elvégezték,

3.5 Szocĺĺĺlĺs munka

Szociális munkĺsunk családgondozói feladatokat is ellátott. Azokat a szociálisan
hátľányos helyznbl családokat gondozta, akiknek gyeľmeke a Nevelési Tanácsadó pszichológiai,
fejlesztőpedagőgiai, stb. gondozásában részesiilt. A családok he|yzetétfe\tárta, problémáikat
ígyekezett a családdal egyutt megoldani. A fęlmerĹilő pľoblémákat, lehetőségeket, amennyiben a
szu|ő hozzájĺĺrult, megbeszé|te gyermeke pedagógusaival, illetve az intézmény gyeľmekvédelmi
felelőseivel. Besegített az iskoláľa felkészítő csopoľt foglalkozasaiba is, valamint az
iskolaéretts égi vizsgźt|atok pedagógiai csoportos vizsgĺílatába.
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4.1

Sľl.ľrszľIxar ĺ.o.ą.ľĺ.rľx .ą.I,arur,Ása. ĺz BI,mÚr,ľ ľÉcy ľa'ľÉvľnľ

Az igénybevevők megielen&ének alakulása

200712008 f00812009 2fr09120Í0 f010ĺ20Íl

PszIcnoĺ,ócrĺ.

đĺagnosztika és tanácsadás
(1-5 mesielenés) i', sze 321 ľ;.i zlo 299

ebből
szakvélemény
megírása

306 252

teľápia/gondozás (5-nél több
mesielenés)

i:.. ĺzg 110 ľĺ,:. '*
Í2|

ęgyęru

csopoÍtos

:14' "
!;',.łi,: ' 

.
104

10

:'0,:'
'3t.,:",''

105

11

Isénvbevevők száma iiti,445 431 420
Osszes alkalom .!i!,,,,2296,, '" 24Í0 2501

Isxor,a.-
PszIcHoLócra.

đĺagnosztika és tanácsadĺís
(1.5 mesielenés)

f29
i:rr.ii:r
i..]:]ii.ł]

ł:.i.ll' 507

teľápÍa/gondozás (S.nét több
mesielenés)

210 165

egyeru

csoportos

67

134

72

11

lgénybevevőkszáma 439 iIili,f
672

Osszes alkalom W:: ZZBZ ', 2375 ,2615 2728

Pnnĺ.c'ocra

dÍagnosztĺka (1.5
mesielenés)

369 38s

ebből
szakvélemény a
pszichológiai
vizsgá|at
Ł'tegészite-
seként

ebbőI csak
pedagógiai

:ä!o
iT,::o:.t

343

116

W

lt4
K*il*

36r

153

feilesztés $r 105,. 164 łĺ.|'j.Í73 185
egyem

csoportos

t):il
ái: .'
i0:i;''r

107

)t
135

84

Isénvbevevőkszáma Ęi}.375..., 533 k",s4t '' : 575
Osszes alkalom W|2238 2746 ffiľ3088. 3246

Osszns IGÉNYBEvEvi
(1 eset csak egyszeľ szeręel, habár többfele
ellátrłsb an részestilt)

fuji"

ffi|:.ĺroo'ffii:,' :

1400
,Sl' .

*'s18
1635

Osszps MEGJELEľÉs szÁnĺa ffii'ons 78f5 ff*"SSĺS 8575
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ellátĺísban részesiilt

Csa.r,ÁncoNDoZÁs L2 17

Onvosr nr,ĺ,ÁľÁs
(cyom,mrc s zrcrrI,łľBn) 'r1 40

Isxoĺ-ĺ.-
ÉnrcľľsÉcI
vrzscÁr-ĺ,ľ

az źita|áĺos iskola első osztźt|yźlt
megkezdhęti

106 1,45

49 69

óvodában marad Än 56
szakértői és Rehabilitłíciós
Bizottsáehoz ktildvę o 12
beszédvizsgáló: logopédiat
osztálvba iavasolt o I

4.2 Szakvélemények

2007ĺ2008 tanév

A kerĹileti, illetve a kerůiletben lakó, de keľĹileten kívtĺli oktatási lntézmények részére
összesen 308 gyeĺĺrek illetve tanuló vizsgźlatát, valamint kontroll vizsgtiatéń végezťfü el
(szakvélemény):

Deák Diák AlĹ Isk: |7 fő
Eľdélvĺ Ált Islĺ.: 20 fő
Jókaĺ AIt.Isk.: 31 ffi
Losonci Téri AlĹ Isk.: 42 Íil
NémethL. Ált Isk.: 29 ťo

(Az Eľdélý elt. lst. ma Lakatos M. ÁIi,fiĹ a Somogý B. Alt Isk. ma Molnĺíľ ľ. ,łlt. lst.;

Józsefuáľosi Gyermekjóléti Szolgáilat és Átmenetĺ offhon, Józsefuáľosĺ Onkoľmányzat
Polgáľmesteri Hivatal G}eľmekvédelni osztály, GýámhÍvatal kéľéséľe: 9 fő

Keriilet óvodĺíibót az iskolaérettségi vizsgálatokon kívtil25 gyenĺlek vizsgźiatźń kérték.

osszesen 493 szakĺĺéIemény készĹilt, ha figyelembe vesszrit hogy egy tanulónál többféle
vizsgáLat is töľtént (pszichológiai, pedagógiai, logopédiai, GMP, stb.)

Pľáteľ ÁlĹ Isk: 30 fő
Somogyi B. Alt. Isk.:30 frő

Vajda P. AlĹ Isk.: 49 ťo

KĺiIső iskolák 3I fő
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A Fővarosi 3. sz. Tanulĺísi Képességet Vizsgáló Szakéľtői és Rehabilitaciós Bizottsźlghoz
24 gyermeket, illetve tanulót ktĺldttĺnk további vízsgźlatĺa. A visszaérkezett vizsgźlati
szakvélemények l|'4ĺ alapjaĺ 2 esetben ĺállapítottak meg beilleszkedési, tanuliási, magataĺtźsi
nehézséget, 9 esetben a megismerő firnkciók és a viselkedés fejlődésének organikus olrra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességet, 3 esetben a megismeľő funkciók és a viselkedés
fejlődésének organikus olaa vissza nem vezethető tartós és súlyos ľendellenességet állapítottak
meg.

3ĺ' gyermeket, tanulót a szülők nem hoztak el többszö,ri értesítésľe sęm az intézmények
á|ta|kert.vizsgźiatru Legtĺibbet azBrdé|ýu.-i (ma Lakatos Ávĺr) és a Vajda p- elt. Iskolfüból.

Kiemelendő, hogy a Józsefuaľosi Gyermekjóléti Szo|gáIat ä|ta| hozzánk irĺínyított,
összesen 37 vizsgźtlati kérelemre, 25 esetben a vizsgát|atokra többszöń behíviĺsľa sem jott be a
szülő, vagy Łlozta be gyerrnekét Nevelési Tanácsadónkba. 3 vizsgźúati kérelem indokolatlan volt,
illetve az,,iĘfüoru,, vizsgáiatanem aNevelési Tanácsadó hatáskörébe llartozott.

osszesen 825 alkalommal nem hozták be e|őjegyzett gyermekĹiket a sziilők
pszichológusainłlhoz' Ennek oka a gyermek, tanuló betegsége volt, de több esetben a szĹilő
gondatlansága is nehézséget jelentett (pl. elfelejtetíe azidőpontot, vagy minden indok nélkiil nem
jöttek el, vagy abbahagytrák a terápiźraj.árásĐ. Ugyanigy sokszor fejlesztésre sem hoztfü be a
gyermeket, tanulót.

2008l2w9 tanév

A keriileti és a kĹilönboző középfokú kerĹileti iskoláknak, illetve a kerĹiletben lakó, de
kerĹiIeten kíviili oktatasi intézrnények részere összesen 46I gyermek, illetve tanuló vizsgá|atźń,
valamint kontľollvizsgźlatát végeztĺĺk el (szakvélemény):

Deák Dĺák Alt. Isk.: 28 ťo
Lakatos lvĺ. ĺlt. Isk.: 26 fő
Losoncĺ ľéri alĺ Isk: 81 fő
Mo|náľ F. alĺ Ist.: 55 fłi

Németh r,. alt.Isk: 46 fő
Pľáteľ Ált. Isk.: 60 fi'
Vajda P. Alt. ĺsľ.: 85Íő
Kůilső ĺskolák: 26 ťo

Józsefvárosĺ Gyeľmekjólétĺ Szolrgátllat, Atmenetí Otthon, Józsefvĺĺrosi Önkoľmányzat
Polgárrĺresteľĺ llivatal G}ermelrvédelrnĺ osztály, G}ámhivatal : l3 fő

Keľĺilet óvodáÍból az iskolaérettségi vizsgálatokon kívtĺl41 gyermek vizsgáIatźlt. kérték.

osszesen 649 szakélemény készült, figyelembe véve azt is, hogy egy tanulónál többfele
vizsgá|at is tortént (pszichológiaí, pedagőgiai, logopédiai, GMP, stb.). Ez a szźlm az ę|őzo
taĺévhęz víszonýtva kb.150-nel volt tobb, ami ahhoz képest, hogy a gyemreklétszĺám kevesebb
az lntémlényekben, igen magas

A Fővarosi 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakéľtői és Rehabilitációs Bízottsáýloz
és az országos Beszédvizsgá|ő Szakértői Bizottsághoz 33 gyermeket illetve tanulót ktildttink
további vusgáiatra. A vtsszaérkezett vizsgáIatí sz.alłĺé|emények /14l alapjan 6 esetben
állapítottak meg enyhe éľtelmi fogyatékosságot, akik kdzĺil 4 tanulót a Józsefuiírosi Egységes
Gyógypedagógiai és Módszertani Kĺi4pont és Altalanos Iskolába helyeztek át, t közepiskolas
tanulónďq illetve l óvodás gyermeknek speciális nténĺénytjeloltek ki. 3 esetben állapítottak
meg beilleszkedési, tanulasi, magatzrtźsi nehézséget, 2 esetben a megismeľő funkciók és a
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viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető taľtós és súlyos rendellenességét,2
esetben a megismerő funkciók és a viselkedés organikus okra vissza nem vezethető taľtós és
sulyos rendellenességét ĺĺllapítottźi< meg, 1' tanulót pedig a VIII' Németh Lász|ő elt. lst.
lo gop édiai o sztá|y źh a he|y eztek źú.

39 gyermeket, tanulót a szĹilők többszöri értesítésre sem hoztak e| az intérĺrlények által
kértvizsgźiatra.

Kiemelném, hogy a Józsęfuiĺrosi Gyenĺlekjóléti Szolgźlat tltal' hozzźnk iľanýtott 13
vizsgźůati kérelemre 6 esetben többsziiri behívásra sem jĺitt be a szülő, Y&5ĺ hozta be a
vizsgálatokra gyermekét Nevelési Tanácsadónkb a. Ez arźnyailban nagyon sok.

Osszesen 532 alkalommal nem hoúák be e|őjegyzett gyermekfüet a szĹilők
pszichológusainlJroz, 868 alkalommal a fejlesztőpedagógusokhoz. Ennek oka a gyermek, tanuló
betegsége volt, de számos esetben a sziilő gondatlansága is: pl. elfelejtette az időpontot; vagy
minden indok nélkÍil nem jöttek el, vagy abbahagytak a terźpiára jaÍast. Ugyanígy tĺibb esetben
fejlesztésre sem hoztźk be a gyermeket, tanulót. Ezek legtöbbször a vizsgá|ati órák
kihasználatlansĘát jelentette, hiszen eÍre az időpontľa már nem tudtunk beľendelni más
gyermeket.

200912010 tanév

A kertileti óvodá]ś, iskolak, a kĺilĺjnböző ktizépfolcu keriileti iskolaknak, illetve a
kertiletben lakó, de kenileten kívĹĺli oktaŁási intézmények összesen 437 gyermelďtanuló
vizsgáIatát, valamint kontľollviz sgźlatélt kéľték (szakvélemény) :

Deák Diák Alt. Isk.: 34 fó
Lakatos M. Alĺ Isk.: |2fő
LosoncÍ ľéĺ,ą'lĺ Isk.: 76 fřĺ
MoInáľ F. Alĺ Isk: 70 ťo

Németh r,. ĺ.lĺ Isk: 37 fő
PrátBr Álĺ Isk: 64 fő
Vajda ľ. Alt.lsk.: 42ťo
Kĺilső iskolák 52fo

Józsefváľosĺ Gyermekjótétĺ Szolgĺála! Átmenetĺ otthon" Józsefvárosi Onkoľmĺĺnyzat
Polgáľmesteľĺ HÍvatal G}ermekvédelmĺ osztály' GyámhivataL 10 fó

Keľĺilet óvodáiból az iskolaérettségi vizsgálatokon kívĹil40 gyermek vizsgźůatźt kéľték.

osszesen 594 szakvélemény késztilt, figyelembe vévę azt is, hogy egy tanulónat többféle
vizsgálat is történt (pszichológiai, pedagógiai, logopédiai, GMP, stb.)' Ez a szálm a tavďý évhez
viszonyítva valamivel alacsonyabb volt. Kiemelném, hogy a kerĹileti kĺizépiskolfü (kĹilső iskolák
95%-a) taÍÍźlrgyl (nyelvtan, idegen nyelv, matematika) ostĺtiyozźs alóli felĺnentés, illetve
érettségi ínásbeli felmentés céIjáhő| kétszer anný tanulót kiildteŁ nlntaz elmult években. Ezeket
a tanulókat korábban senki sem vízsgálta.

A Fővárosi 3. sz. Tanulási KépességetYizsgá|ő Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál
illetve az országos Beszédvizsgáló Szakértői BizottságnáI26 tanu|ó további vizsgá|atźi kérttik. A
visszaérkezettszakértőivélemények alapján 1tanuló aJEGYMKAI-bakeľtilt źthe|yezésre enyhe
értelĺni fogyatékossźę miatt,11' tanulónál SNI B-t állapítottak meg, akik integľáltan oktathatók
jelen iskolájukban, 7 tanulónĺíl SNI A-t rĺllapítottak meg. ĺ. óvodaskoru gyenĺreknél SM B-t
ĺállapítottak meg, aki óvodájában integnáltan fej lesztendő.



25 gyermeket, tanulót a szĹilők tĺjbbsziĺri értesítésre sem hoztak e| az intézsĺlények által
kért vizsgá|atra.

osszesen 876 alkalommal (órĄ nem hoztźk. be előjegyzett gyermektiket a szülők
pszicho|ĺigusainkhoz. Ez,ek viz,sgá|atra illetve teńpiára e|ójegyzett időpontok voltak. Ezek az
óľák sajnos kihaszrálatlanok maradtak.

osszęsen 1650 (1515 óľa fejlesztés' 134 óra vizsgĺílat) alkalommal a nem hoztákbe a
sziilők, illetve nem jĺittek el a tanulók győgypedagőgus-fejlesztőpedagógusainkľroz. Ennek oka a
gyermek, tanuló betegsége volt, de számos esętben a szülő gondatlansága is: pl. elfe|ejtette az
időpontot; vagy minden indok nélktil nem jöttek el, vagy abbahagýák a terźpiára jaľást. A
vizsgźůatí órák sajnos kihaszniílatlanok maľadtak, a fejlesztések órái nem maradtak tiľesen, meľt a
mar ismeľt és hanyagabb tanulók mellé beosztottunk mas gyermekeket, taĺrulókat fejlesztésre.

2010120Í1tanév

A kerĹileti óvodák, iskolák, a kültinböző keriileti középfoku iskolák, illetve a keľĹiletben lakó,
de kertileten kíviili oktatasi intéznények összesen 462 gyermelďtanuló vizsgźiatát, valamint
kontľo llviz sgźiatát kérték (szakvél emény) :

Deák Diák Alt. Isk.: 40 fó
Lakatos ľĺ. łlt.Isľ.: 15 fó
Losonci ľéĺ alĺ Isk: 100 fö
Motnáľ F. Alt. Islĺ.: 70 ťo

Németh L. Alt.Isk.: 33 fő
Práter,ĺIt. Isk: 29 fő
Vajda ľ. Alt.lsľ.: 56 fő
KüIső iskolák 60 fő

Józsefuárosi Gyeľmekjólétĺ Szolgála! Atmenetĺ otthon, Józsefvĺírosi onkormányzat
Polgáľmesterĺ llÍvatal Gyermekvéde|ni osztáiy, G}ámhĺvatz|: 2I ťo.

KeľÍilet óvodáĺból az iskolaórettségi vizsgálatokon kíviil38 gyermek vizsgá|atát kéľték.

osszesen 613 szakvélemény készült, figyelembe véve azt is, hogy egy tanulónáltöbbféle
vizsgáiat is töľtént (pszichológiai, pedagógiai, logopédiai, GMP, stb.). Ez a szám atava|ý évhez
viszonyítva több volt. Kiemelném, hogy ebben a tanévben is a keľĹileti középiskolák (ktilső
iskolĺĺk 95%-a) tantárgý (nyelvtan, idegen nyelv, matematika) osztáIyozás alóli felmentés, illetve
éľettségi vizsga egyes részeí alóli felmentés céljából kĺildték a tanulókat, akiknek tobbségét
koľábban senki sem vizsgálta.

A Fővaľosi 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakéľtői és Rehabilitációs Bizottságnrĺl
33 tanuló további vizsgá|atźú kéľtiik. A visszaérkezett szakétői vélemények alapján 6 tanulónĺál
SNI A-t állapítottak meg, 11 tanulónál SNI B-t, akik integráltan oktathatók iskolájukban. Az
orszĘos Beszédvizsgáló Szakéľtői Bizottsźryhoz 1 gyenneket ktildttink további vizsgźiatĺą
akinél beszédfogyatékosságot őt||apítottak meg, óvodájában továbbra is integráltan nevelhető. A
tanulókat a JEGYMKAI utaző győgypedagógusai |átjek el iskolájukban, illetve egy gyermeket
óvođájában. 3 tanulónál nem állapított meg a Szakértői Bizottság sajátos nevelési igéný. 7
esetben állapítottak meg beilleszkedési, tanulási, magatartiísi nehézséget. Sajnos 11 tanuló
vizsgáIatźről nem jott visszaj elzés intézménytinkbe.

31 gyeľmeket, tanulót a sziilők többszöri éľtesítésľe sem hoztak e| az inténĺlények által
kértvizsgźůata.
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772 alkalommal (óĐ nem hoztźtk be vizsgáůatra vagy gondozásra e|őjeryzntt
gyermektiket a szülők psáchológusainkhoz. Ezekazórak sajnos kihasználatlanok maradtak.

1566 (1436 óľa fejlesztés, 130 óľa vĺzsgálat) alkalommal nem hoztźtk be a sziilők, illetve
nem jöttek el a tanulók gyóg1pedagógus-fej1esztőpedagogusaink*roz. Ennek oka a gyeľmek,
tanuló betegsége volt, de számos esetben a sziilő gondatlansĘa is: pl. elfelejtette az időpontot;
vagy minden indok nélktil nem jöttek el, vagy abbahagýfü aterápiára jttrźst.
A vizsgiálati órak többségében sajnos h'lhasmźt|atlanok maradtat a fejlesztések órai nem mind
maradtak üresen, mert a mar ismert és hanyagabb tanulók mellé beosztottunk mas gyermekeket,
tanulókat fej lesztésre.

A jogszabalyban tĺiľtént vttltozźsokat figyelemmel kísérttik, azoknak alka|mazására sor
kertilt (gyógypedagógiaĹfejlesztőpedagőgiai ellenőrzés, diagnosztikus eljáľások).

A fenntartóin döntések végrehajtasa maradéktďanul megtortént.

5 Az nĺľÉznmlw nnmŐ nĺŰxonÉsÉľBr u'nnłzÉsn

5. 1 Äz Intézményĺ Mĺnőségirányítási Pľogľam megvalósulása

A Minőségirányítĺási Programunkban megfogalmazott célunk egy gyermekbarźń,
paľbrerk<ĺ4pontu, magas színvonalú, állandóan megujulni kész inténlény kialakítása volt.
A Minőségirányítási Team e célok megvalósulasát monitorozta, évről évre visszajelzést,
étékelést kért munkankra vonatkozóan. A visszajelzéseket éľtékelte, hogy az értékelés alapjan
mind a munkafolyamatban, mind a kapcsolattartás terén a sztikséges valtozásokat megtegye.

5.2 Az eredményekkel vďĺó elégedettség mérések alakulása

5.2.1. Szülőĺ kéľdőívek

A négy tanév során a sziilők magas elégedettségi szintje növekedő tendenciát mutatott.
Novekedett azoĺ vźiaszadők szźlma, akik nagyon elégedettek voltak a Nevelésí Tanácsadó
szolgáltatásaival. Nőtt azok.ľlak a sziilőknek arźnya is, akik jónak vagy nagyon jónak ítéIték a
Nevelési Tanácsadó szakembereivel kialakult és fenntaľtott kapcsolatot. (pszichológus,
gyógypedagógus.A logopédiai ellátasban részesĹilő gyeľekek szĹilei egyre fontosabbnakíté|ték
meg az ellátast, a fogIakozĺísok hatékonyságának megítélése is javult. A logopédiaí ę||á.ŕás a
2010/2011-es tanévben ma:ĺimalis elégedettségnek orvęndett. A méľéseket tanévenként végezttik.

5.f.2 Gyeľek kéľdőívek

A Nevelési Tanacsadó foglďkozásalĺa jarő gyerekek 95Yo-a szeretett a foglalkoziásokra
járni, ez az arány a négy tanév során nem v áItozott j elentősen.

A gyerekek váIaszai alapjźn levonhattuk azt a következtetést, hogy a ĘgIalkozĺásokon
részt vevő gyerekek munkĺĺnkat évről évre színvonalasabbnak íté|ték meg. Eľzésfü szerint
munkatĺíľsainkban megbízhafualq a Tanácsadóban figyelmet, dicséretet támogatast kaptak, a
foglalkozasok segítséget jelentenek személyiségtik' képességeik fejlesztésében. A méréseket
tanévenként végezhik.
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5.2.3 ovodák áltat kitöltłitt kéľdőívek

A Józsefuárosi onkoľmłín5,zat áJta| fenntaľtott 13 óvodából sajnos csak 9 óvoda segítette
munkánkat ana|, hogy a kiti'lti'tt kéľdőíveket visszakĹildte. A kérdőívekből kiderült, hogy
leginkább a logopéđiai el|átźsra tartanak igéný, ezt koveti a pszichológiai ellátas, majd a
fejlesztő foglalkozás. Egyértelműen könnyebb az óvodfü számáta az áIta|ú< kezdeményezett
vizsgálatokra iľányítani a szülőket. Úgy gondolják, hogy a gyeľekek nálunk jól érzik magukat és
az intézményeink között az egyĹittmfüödés nagyon jó. Véleményfü szerint a kapcsolattartás
sztikséges azővodavezetójével, a csoportvezető óvőnővel, ill. a fejlesztőpedagógussal.
A következő teriileteken láttak fejlődést a gyermekeknél:

. feladattudafukerősĺidött
o játékban, viselkedésb en magabiztosabbak lettek
o jobban teljesítettek
. mozgásukban sokat fejlődtek

A Nevelési Tanácsadó szolgáltatásai ki'zül leginkább a logopédiai és a mozgasfejlesztő
foglalkozásolikal voltak elégedettek. A pszicholőgiai e||źltás, az iskoláľa felkészítő foglalkozás és
a csďádgondozói munka értékelése pozitiv lĺanyba növekedett. A gyermekek sokat fejlődtek
ezért eredményesnek taĄak a Nevelési Tanácsadóban történő foglalkozásokat. A jól mtĺkiidő
intézménylátogaüísolaa továbbra is igéný taĺtanat mivel sok segítséget kapnak ezeken a
megbeszéléseken. A méľéseket kétévente végeztĺik Q007 /2008, 2009 /2a I0).

5.2.4 Iskolák által kittifttitt kéľdőívek

A Jőzsefvźtosi onkoľmányzat által fenntaľtott iskolák részére készitett kérdőíveket
valamenný tĺtézmény kit<jltötte. A válaszok alapjźn leginkább az a|ábbi szolgiĺltatásainlaa
taľtanak igényĘ fejlesztő foglalkozasot pszichológiai ellátás, logopédia. Véleményfü szeľiĺú az
lntézmény étka| kezÄeményezett vizsgá|atra könnyebb a sziilőt hozzźnk irányítani. Az iskolák
szerint a tanulók jóI éruik magukat nálunk. EgyĹittmiĺkĺjdéstinket nagyon jónak taľtják.

A következő területeken láttak leginkább fejlődést a tanulóknál:

o tanulasban
o lelki eredetíĺ tĹĺnetek vźitozésźlban
. nyugodtabbviselkedésben

Észrevehetően magabiztosabbak, kiegyensúlyozottabbak, egytitľmfüödőbbek, akik rendszeľesen
járnak a foglalkozĺłsainkra. Maximálisan elégedettek a fejlesztő foglalkozásokkal, a pszichológiai
elIátással. Jónak értékelik a logopédiai foglalkozasokat a mozgásfejlesztést, és a csďádgondozast.
Több intémény megkösz<ĺnte az iskolapszichológusok munkáját. Hatékonynak taÍtj{ák az emai|-
ben történő vizsgá|aĺ időpontok megadását. A méréseket kétévente végefi,lk Q007l2008,
2009/20t0).
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5.3 Parüreľ ĺntézményekelégedettsége

Fontos feladat volt a lriimetlen partnerelrkel - gyermekek-tanulók, szülőt nevelésĹ
g.ktaĺási intéznények, Józsefuáľosi onkonnényzat Polgáľmesteri hivatal HwnĺánszolgáLtatźsi
Ugyosztály oktatási hoda - és a lcĺizvetett partnerelrkel - Jőzsefvźtrosi Családsegítő és

Q.yeľmekjóléti Kö4pont, Józsefuiáľosi Ónkoľmtnyzat Polgiĺľmesteri Hivatal Humiĺrrszolgá|tatasí
Ugyosztĺily Gyermekvédelmi lroda, Józsefuarosi onkoľmányzat Gyámhivatal, Szakértői
Bizottságot - a lrnpcsolattartás és ĺammunilrnció.

A parhrer lntézmények elégedettségének méľésére nem kerĺilt minden tanévben sor.

5.3.1 Jĺízsefváľosi OnkoľmányzatPolgáľmesteľi Hivatal MĺÍvelődésĺ Ügyosztály

A Nevelési Tanácsadó munkájrínak megítélése szempontjából legfontosabbnak tartoĹta a
hataridőben töľténő hatékony feladatellátást, a pontos adatszolgď|tatást, az íntézményekkel való
hatékony együttmtĺködést és az admiĺiszttációs tevékenység kifogástalan ellátását. A fenntaľtó és
a Nevelési Tanácsadó köziitti együtfunrĺködést jónak taľtottiĺk.

Azintézményvezetó mindig segítőkész volt. Az Ügyosztály źůtalkértfeladatokat gyorsaĄ
hatáľidőben e|végezte, Telefonon és személyesen rendszeresen tartottźi< a kapcsolatot. A
Míívelődési Ügyosztály a Nevelési Tanácsadó erősségének tartoťla azt,hogy akért hatáľidőbeĺu
pontosan, szabźůyszeríjen elkészítette az íntézményi dokumentumokat. A méréseket négyévente
végezttik Q008/2009).

5.3.2 Józsefvárosi CsaládsegÍtő Szolgátat és Családkonzu]tĺĺciós Szolgĺáltatás

Kozepes szinten ismeri intéznényĹi:nket' A két ntérylény közötti közvetlen
kapcsolattaľtast kĺizęesen tartjak fontosnak. A két ntézrnény munkatarsai közötti kapcsolatot
szintén közepesre ítélik. Véleményfü szeľint a közös kliensek esetében a visszajeIzések is
leheürének hatékonyabbak. Javaslatuk szerint szfüség lenne a személyes kapcsolatokra és
tapasztalatcserékre. A méréseket kétévente végeztíik Q008 / 2009).

5.3.3 Józsefváľosi Onkoľmányzat Gyermekjóléti Szolgátat

Jól ismeľik a Nevelési Tanácsadót, mrrnkánkat közepesľe ítélték. Úgy gondoltlík, hogy a
hozzánk kĹilddtt gyerekek jő| érzk magukat náluĺk a foglďkozasok alatt. Kozepes mértékben
taľtottĺĺk fontosnak a két nténnény közĺitti kapcsolattartríst. Pozitívumként kiemelték, hogy
értesítettĹik őket, ha a hozzáulk iľĺínyított szülő nem jelent meg és több újabb időpontot is
biztosítottunk. A méréseket kétévente végezhĺk'

z009/20t0-es,2010/2011-es tanévben az elkĹildött kéľdőívet nem küldték vissza.

5.3.4 Józsefváľosi Onkoľmányzat GyeľmeĘióléti SzolgáIat Gyermekek Átmeneti
Otthona

Kĺizepes szinten ismerik intéznénytinket. VéleményĹik szerint a Nevelési Tanlícsadóban
folyo mrrnka sokat vá|tozott, így maximiáIisan segítetťĹik munkájukat. Pozítiv vźitozźst
tapasztalnak a rendszeľesen gondozott családoknál. Elégedettek a Nevelési Tanácsadóban folyó
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munkával és a munkatársak egyiittmfüiidésével. A méréseket kétévente végeń:k.(2007l2008,
2009t2010)

5.3.5 Józsefvĺ{ľosĺ onkormányzatPolgármesteľi llivatal Hunránszolgĺĺltatási
ÜgyosztáIy G}eľmekvéde|ni Iľoda

20I0l20L1-es tanévben a Gyeľmekvédelmi hoda nem ktildte vissza szĺíĺnunkľa a
kéľdőívet. A méréseket négyévente végezzilk.

5.3.6 Józsefvárosi onkoľmá nyzat Polgáľmesteri llĺvatat Gyĺímhivatal

2010l2011-es tanévben a Gyámhivatal nem kĹildte számunkľa vissza a kérdőívet. A
méľéseket négyévente végez'zLk.

5,3.7 ľ.őváľosĺ 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakéľtői és Rehabilitácĺtós
Bizottság Gyógypedagĺógiaĺ Szolgáltató Kłizpont valamint a Beszédvĺzs gáló
oľszágos Szakértőĺ és RehabĺIĺtácĺĺós Bizottság Gyórypedagógiaĺ Szolgáltató
Käzpont

EgyĹitEnűködésĹinket kivalónak tartottétk. Az intézményiikhöz iráĺlyitott esetek
előkészítettségével teljes mértékben elégedettek voltak. A méréseket kétévente végeztiik
(2007 / 2008, 2009 / 20 1,0).

5.4 Munkaszeľvezés, ĺnformácĺóáramlás

A rendelési idő jobb kihasználása érdekében évekkel ezę|őtt megvźitoztattam a ľendelési
idő strukhirájéLt, arÍIit továbbra is folytattam (két míĺszakban, reggel 8 és 12 óľa, illetve 13 és 18

őra kozott ľendeliink). A déli órában a kollégáknak lehetőségfü van egyes eseteket a teamen
kívĹil is egymassal megbeszélni, a rendelési helýségeket egymĺásnak ľendezetten átadĺt.

A Nevelési Tanácsadóban folyó munkanak kö4pontí része a heti rendszerességgel taľtott
team-megbeszélés (péntekenként 4 őrébar). Az első részt a szakmai csoportok (pszichológus,
pedagógusok, logopéđusok) ktĺlön-ktilön megbeszé|ései képezték, míg a team mĺásodik felén a
Nęvelési Tanácsadó vďamenný szakembere részt vett.

Vezetőként a megbeszélések első részében a pszichológus-teąmerL vettem résĄ szociiíIis
munkiís-családgondozónk is ezen a megbeszélésen volt jelen. Ekkor kerĹĺlt sor a pszichológusot
iskolapszichológusok beszámoltatźsźr1 az új esetek elosztźsźra. Figyelembe vettĹik a
szakemberek érdeklődési terĹiletét, specializálóđěsěú, és ennek megfelelően igyekeztĺink ellátni a
gyermekeket, tanulókat. Ez a munkaidő jobb kihasznáůásźłnz, az el|źtás hatékonyabbá vźiástú:roz
vezetett. Egy-egy problémĺásabb esetet mélyebben is elemezľ[ink.

A megbeszélések sorĺín egymźs számźra haszrrálható infonnációkat adfunk át, segítséget
ađtunk egylrrĺásnak egy-ęgy eset megközelítésében. Fiatalabb kollégĺíknak szalonai iľánymutatast
adtunk a munkája során felmerĹilő kérdéseire, nehézségeire. A közös gondolkodrás, eg1mlĺís
meghďlgatásą támogatása nagyon sok segítséget nýjtott a mindennapi mrrnkahoz, nem csupán a
tenĺpias célot eredmények átbeszélése miatt, hanem az ez á|ta| biztosított ventillációs
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lehetőségek miatt is. Az tlj kollégárkkal itt tudtuk átsegíteni azokon a pontokon, ahol elakadast
éreztet vagy ahol elbizonýalanodtak akźtr a vizsgiílatokban, akár a gondozásban. Itt kaphattak
tanácsot tapasztaltabb kollégáiktól a terapiás munka során felmeriilő kérdéseilae.
Iskolapszichológusainkkal itt beszélttik meg az iskolakban folytatott munkájukat, szakmai
tanácsokkal, útmutatásokkal látfuk el őket, illetve adtunk segítséget. Az ő segítségiiktel pedig mi
is hasznos információhoz jutotfunk az o|y.aĺ tanulók magataľtási zavaĺainak vagy egyéb
nehézségeinek a megéľtéséhez, a]sk az általuk ellátott iskolába jánrak.

A terapiás esetek mélyebb elemzéséhez kiilső szupewízor segítségét fudtam igénybe
venni kétheti rendszerességgel a pénteki team keretében, amelyen vďamerurý pszichológus,
iskolapszichológus résztveĺĺ,Eznagy segítséget nffitott a megteľhelőbb vagy a gondozási esetek
elakadĺĺsa során felmerĹĺlt problémak megoldásában, illetve gondozasi kérdések, kételyek, sikeľek
źúbeszé|éséhez.

A głógłpedagógus-fejlesztőpedagógus munkaközösség és a logop.źdiai munlrnközösség
team tagjai ktilön tartottak szakmai megbeszélést. Konzulttltak a problémás esetekľől, a heti
pedagógiai vizsgálatokról, a fejlesztésre jĺáľó gyeľmekekről. Szakmai tanacsokat adtak a kevesebb
tapaszta|attal rendelkező fiata|abb kollegáknat és segítették az ilj kollegák munkába á|Iását. A
logopédus munkakozösség tagiaival ľendszeresen megbeszélték a pedagógia vizsgźiatok soľán
felmeľült kérdéseket, a pontosabb sza]onai ďagnózis és javaslat felállítlása éľdekében szakmai
tanácsokkď segítették egymást.

A kijzĺjs team-megbeszélésen toľtént meg a vizsgálatok egynĺásnak valő átadźs4 a
kiilönböző vizsgálatok egyeztetése, az e|végzett vizsgálatok eređményeinek összegzése, vďamint
a kózös esetek megbeszélése (pszichológiai, pedagógiď, logopéđiai, gyeľmekpszichiátriai,
családgondozői nézőpontok bevonásáva|). Ez nagyon hasznos volt a közjs gondolkodás
szempontjából. Tobb tanulónál először a vizsgźiatok során a fejlesztő pedagógusok észleltek
pszichés 'vá|tozźst" amire felhívták pszichológusaink figyelmét. Ugyancsak a közös teamen
beszélttik meg az aktuális feladatokat, ekkor kerĹilt sor az általános információk éttadása. A
kollégĺák beszámoltak eg1másnak az lntézményekben tett látogatĺísokľól. Konferencifüon,
tovźbbképzéseken hallottalaól is itt referálfunk. Elmondtam a kerĹileti igazgatői szakmai
munkaközösség megbeszélésein hallottakat, és amennyiben részt vettem az Bizottsági,
Képviselőtesttileti tilésen, az ott elhangzottakat, fenntartói döntésekľől kapott tá$ékoztatásokat.
Téýékoztattan a munkatáľsakat azokró| az eseményekről, amelyeken, vezetőként részt vettem'

Gl.: Fővrĺľosi Nevelési Tanacsadók vezetőinek értekezlete, szalgnai konferenciák, stb.)
Rendszeresen felhívtam a munkatĺĺľsak figyelmét azokĺa a konferenciákÍa, szakmai előadásokra,
amelyek meghallgatása szakmai fejlődésfüet segí'tette, a mindennapi munkában hasznosíthatóvá
fudták teľľri.

A szokiísos pénteki megbeszéléseken kívtil egy-egy szerdai napon ktilön értekezleteket
taľtothĺrk a munkateľvben szereplő minőségiĺányítási ütemteľvnek megfelelőeą vďamint
esetenként közaka]mazotti, szakszervezeti értekezleteken vettek részt akolléglák.
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6 Az rľľÉzn,mľwľ Énnľľo. xtrr,si sznnvpx Ár,ľ,łr, ľanľoľľ ľr,r,nľŐnzpsrx

6.1 Munkaüryi ellenőrzésekmegĺĺllapíĹásaĺ

2009. februáľban a Józsefuaľosi Ónkormanyzat ľolgáľmesteľi llivatat oktatĺísi
Közmiĺvelődési Ifiusági és Spoľt osztá|y: a vízsgźit munkaügyi dokumenfumokat rendben
taláLtál<.

2011.. maľciusban Józsefuaľosi onkormrínyzat Polgámesteń Hivatal HumánszoIgźitatási
Ugyosztá|y oktatási és Kulturális lroda: ellenőrzés során megállapított hiányosságok pótlása
megtörtént (Dénes Andľea és Gáboľ Mónika jogviszonyok igazolrásĺának pótlasa a megadott
időszakokban), KIR3 progľamba való belépés a munkaügý dokumenfumok készítésére
vonatkozóan megtĺiľtént. Azegyéb munkaügyi dokumęntumokat rendbęn ta|tL|tak.

6.2 Pénzůigyi ellenőnések megállapításai

20t0. olĺ:tóberben a lőzsefvźrosi onkormźnyzat Belső Ellenőrzési Iroda átfogő péĺlzugý
szabáiyszeríiségs'vizsgźiatotvégzettazíntézményben.
A megállapított hianyok pótlasa megtörtént: gazdasáęi ugyntézőnket átsoro|tllk gazdasági
dolgozó munkakörbe, adminisztľátoľunkat ügyviteli dolgozó munkakörbe. A leltározźsban
ľósztvevők részére megbízólevelet készítettÍink. A leltÁĺozással kapcsolatos adminisťĺráciők
iktatasra keniltek.

7 AzrľrBznĺÉlwrapcsor,a.ľnľľoszBnr

7.1 Kapcsolattartásszülőkkel

Az elmtrlt időszalaól is elmondható, hogy az lntézmény dolgozóinak jó volt a kapcsolata a
szülőkkel. Többször beiiltek gyermekiik vizsgáIatźlra, ťtgyelemmel kísérték gyermekfü fejlődését.
A legtöbb sziilő meg tudta oldani, hogy gyermeke eljöjjön' eljusson az intézméĺybe.
Pszichológus munkatáľsak tartottak szülőkonzultáciőt, fejlesztőpedagógusaink bemutató órát.
Logopédusaink is aľĺőI szźtmoltak be, hogy az utóbbi években a szĹilők több figyelmet fordítanak
a logopédiai teútpiára. Szociális problémfü miatt többször kértek segÍtséget a szĹilők szociális
munkasunktól. Vezetőként szintén jő, biza|mas kapcsolatot sikeľiilt kialakítanom a szĺilőkkel.
Ugyanígy elmondhatom, hogy az egyéb munkakörben dolgozó munkatársaimnak is jó ahozzánk
fordulókkal vďó kapcsolata.

7.2 Kapcsolattartás a keľíiletĺ ĺntézményekkelo fenntaľtóval

Az éves munkatervekben szereplő ütemtervnek megfelelően pszichológusaink szociális
munkĺásunkkal rendszeresen kijáľtak az ővodákbą iskolfüba Ezen ďkalmakkor talä|koztak az
intézményvezetokke|, helyettesekkel, pedagógusokkal, fejlesztő pedagógusokkal,
gyeľmekvédelmi felelősökkel. Csoportokban figyelte meg azokat a gyermekeket az óvođákban"
akiket az adott ntézmény problematikusnak látott, illetve akik a Nevelési Tanácsadóban kaptak
ellátrĺst. A pľoblémás gyeľmekek pedagógusaival, gyermekvédelĺni felelőseivel közjsen
próbáltak a családok nehézségeit megoldani.
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Több ďkďoÍnmal gyógypedagógusaink is veltik taľtottak. Gyakori volt a telefonon vďó
tájékoďatźs' konzultáció a nevelési-oktatasi intézményet valamint munkatarsaink k<jzött.
Pszichológusaink az óvodákban taľtott szĹilői értekezletek keretében az iskolaérettségľől,
logopédusaink a beszédzavarokról és annak kezeléseľől taľtottak előađást az elmtilt iégy
tanévben. A Józsefi'árosi Bĺilcsődék Módszertani Kii4ontja, a Nagýemplom utcai Bölcsőde
vezstője kéréséľe pszichológusunk a bölcsődébe járő gyermekek szĹileinek tartott minden
tavasszal szĹilői értekez|et keretében előadás| melyet interaktív megbeszélés kĺlvetett a szĺilőt a
bĺĺlcsőde vezetője és a szakember között.

A2008/2009 tanévtől a2007. évi LXXXVI. törvény a Közoktatásról szóló 1993. évi
LXXDĹ torvény módosítiísa alapjn új feladatunk lett 2008 szeptemberétől a beilleszkedési,
tanulási nehézség, magataľtási rendellenesség, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okľa vissza nem vezethető taľtós és sulyos rendelleneiséggel küzdő
gyeľmekek és tanulók szakvéleményében foglaltak végľehajtásanak ellenőrzése volt, melynek
céIja a szakmai segítségnýjtiĺs a Józsefuĺĺrosi onkonĺrĺányzat źital fenntaľtott nevelésĹoktatasi
lnténnényekben. Ezt a feladatot gyóg1pedagógus-fejlesztőpedagógusaink, és gyógypedagógus-
logopéđusaihk végezték. A kezdeti nehézségek (pl.: volt olyan óvodą ahová bě-sem engeotět a
mukatĺírsakat), e||enérzések uüán sikerült jó kapcsolatot kiďakítani az egyes intézményiłkel, s
elmondható, hogy ezek az,,e1lenőrzések'' tényleg segítséget nffitanak a gyermeket tanulók
ellátasában, így a szalorrai, mint az adminisztrációs munkában.

A kertĺlet iskoláiból, vďamint óvodáiból a fejlesztőpedagógusok eljtittek intézményĹinkbe,
hogy az általuk is fejlesztett gyermekek, fejlesztését megtekintsék gyógypedagógusainkkal,
illetve átbeszé|jék a felmeniltproblémfüat (fejlesztési ütemterv, adminiszľľáció). Sokszor látfuk
el őket szakmai tanácsokkal.
Igyekezttink a fenntaľtó és a kerületi nté7frények által szęrvezet, programokon, szakmai
rendezvényeken is részt venni. Mindez elősegítette, hogy közelebbi kapcsolatba keľĹiljek a
munkataľsakkal, az inténĺlények dolgozóival, vďamint a kerĹileti lakosokkal.

Gyógypedagógus munkaközösség vezetőrlk rendszeresen részt vett a kerĹilet
fejlesztőpedagógus munkaközösség rendezvényein

Rendszereseĺrészt vettek pszichológusaink, szociĺílis munkasunŁ több ďkalommal én is
a Józsefuiáľosi onkonntnyvat GyemekvédeLni hodą Gyĺáĺnhivatal, illetve a Józsefuarosi
Gyenrretióléti Szolgálat és Afineneti otthon esetnregbeszélésein.

Munkatĺársaink aktívan részt vettek a Józseťvźrosi Közoktatĺísi Napok rendezvényein,
előadásokat, workshopokat taľtottak.

Intézményvezetőként rendszeresen részt veffem a kertileti igazgatői szakmai
munkaközösség megbeszélésein, bekapcsolódtam a munkakcjzösség munkájźha. Meghíviĺsra
részt vettem egy-egy őv odavezetői munkaközösség megbeszélésien.

Gazduági ügyintézőnknek, a vezető helyettesnek és vezetőként nekem is jó kapcsolata
volt gazdaság vezetőnkkel (Németh L. Altalrínos Iskola Gazdasági Egység), vĺa-ĺ"t
munkataľsaival.

Szoros kapcsolatban voltam a Polgármesteri Hivatď Humáneľőfoľľás Ügyosztály oktaĹísi
kodávď.RésztvettemazIrodaá|talszervezettkĹilönbozőrcndezsĺényeken.

Ugyanígy sikerült jó kapcsolatot kiďakítani a Józsefuaľosi onkormnyzat
Gyermekvédelmi, P érziigyi, Belső Ellenőrzési lrodáival, Gylĺmhivatallal.

Kevésbé sikertilt jó kapcsolatot kialakítani Józsefuárosi Gyermetióléti Szolgálat és
Átneneti otthonnal.



z}IO/zOu tanévben a Fővárosi VIII. ker. Józsefuárosi onkormányzat TÁMoP-3.3.2-
08/1-2008-0002 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatásźú segÍtő pá|yázat
keretén belül a Józsefuaľosi Nevelési Taniícsadó munkatiĺrsai is rész vállaltak a hátrłłnyos
helyzetiĺ gyeľmekek pszichológiai peđagógíai és logopédiai ellátasában.

7.3 KüIső kapcsolatok

o 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgďó Szakértői és Rehabiliüĺciós Bizottság és Módszeľtani
K<i4pont 1144 Budapest Ftiredi park 6.

o Beszédvizsgá|ő orszagos szakéÍtői és Rehabiliüációs Bizottság III5 Budapest, Halmi u. 26.
o ELTE Gyógypedagóglai Főiskolai Kar Gyakoľló Gyógypedagógiď Sn|gáItatő Intémléĺy

Gyakorló orszagos szakértói és Rehabilitaciós Bizottság 1071 Budapest, Damjanich u' 41-
43.

o Fővaľosi Beszédjavítő Iĺltézet és Erységes Gyógypedagőgai Módszeľtani Inténľrény |052
Budapest, Deak F. u. 17.

o Főviírosi és vidéki nevelési tanácsadók
o Józsefuaľosi gyeľmek-egészségĹigyi intézľnények
o Budapesti gyeľmekpszichiátriai szakrendelők és gyeľmekpszichiátľiai osáályok
o Egyéb orszĺgos, illetve fövarosi szakétóiés ľehabilitĺíciós bizottságok

Szoros kapcsolatban voltunk a kiilönböző Szakéľtői Bizottságok vezetőivel, munkatáľsaival
összeegyeztetveahozzźjllkkĹildöttgyermekekvizsgźt|ataít.

Vezetőként a Fővĺáľosi Nevelési Tanácsadók vezetőinek tartott értekez|etekeĺ
ľendezvényeken rendszeresen megjelentem,

GyermekpszicÍllźúerként kapcsolatot taľtottam a kiilönböző gyermekpszichiátriai
intézményekkel, szakambulanciákkal, kőrhźzakJľral, ďlová nem egy esetben kellett gyeľmekeket
beutďni depresszió, öngyilkossági veszély, magatartási problémáJ<" beilleszkedési nehézség,
agresszivitiís, illetve kivizsgálrás miatt.

A beszámolási időszakban tdbb pedagógus munkakörben dolgozó munkatársunk
szakwizsgáz.ott, valamint szociális munkĺásunk is letette a szocia]is sza7ałízsgát (lsd. továbbképzés,
illetve.. tab|azat). Egy gyógypedagógusunk szakiraný képzésen vett ľészt az Autizmus
Spektrumzavaľok pedagőgiája, módszer-specifikus vizsgźĺ tette le. (Kiemelném, hogy ez a
képzés két éve indult' nagyon kevés szakember ért az autista gyeĺĺlekek fejlesztéséhez.).
Munkatarsaink nagyon sok szakiľanyú képzésen, tanfolyamon, egyéb továbbképzésen,
koďerenciián vettek részt sokszor munkaidő után" hétvégén, tobbnyiľe saját szabadidejtik terhére.
Az ott tanultakat, hallottakat a mindennapi munkájukban jól tudták haszrosítani. Koĺszęríĺ-
teszteket kezdtet el alkďĺnaali pszichológusqlŁ_łsto1apszicho.Kgurajnk. Beuezeffi _ąrcsäeKet KezorcK er anKaüIraau pszlcnologusŹunrq ls!rclapszlcnologusamK. ĎevezeTI|IK az
1egujabb-inTáliga;;isg?nótesztärcTffauu-te'apĺas-oaszeľeĚÍá{*"lEľĺffi
(csatád-téfĄ'íą-dráffiä:@a' ie|ax{cí6' óvodĺís csoport, pźiyavźlasztźsi tanácsađís, tanulas-
techniką stb.) Logopédusaink, g}ó€Jpedagógus-fejlesztőpe4pgśggsaink iq-}gry:ęÍĺbÍtęffék
vizsgáIő-szlxó módszeľeiket. heszéđészlelés és - megéľtés speciális vtzsgźiő és tenápias
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módszerét (GMP), a matematikatanulás, az olvasiĺs _ íľas - helyesíras zavarok (diszkalkulia,
diszlexią diszgráťĺa)/, valamint a logopédiai előszrĺrést.Ezze| finomabb điagĺőzisttudunk adni a
gyerekeknek. Kiilönböző mozgás-tenĺpias móđszerek aLka|mazźsźxal színesítették
gyógypedagógusaink a terápiás módszereiket. Szociális munkĺĺsuĺk drámapedagógiai
végzettségéveJ iskolapszicholĺ5gusaink csoportfoglalkozá.sajn volt koterapeuta.

Az iskolapszichológusok egy iskola eLlźúźsa mellett (iskolanként egy-egy délelőtt illetve

9gy-egy délutrĺn) a Nevelési Tanácsadóban végeztek vizsgálatokat és pszichológiai gondozast.
Igy a harom iskolapszichológus munkáját 6 pszichológusra osztot[am el, a pszichológusok
be|eegyezésével. (A Deák Diak Altälános Iskolának saját iskolapszichológusa van.) Ezzel nekem
nagyobb rĺálátasom volt munkájukrą és a frissen az egyetemr,ől kikeľült pszichológusok is
megtanultfü, ''begyakorolták'' a rutin vizsgálatokat és a szakvélemények írĺását. Jobban meg
tudtam győződlĺ szakmai tevékenységiikľől. ok is jobban megismerkedtek a,,benti'' munkával.

Ahogy az a statísztíkánkból is kidenilt, annak ellenére, hogy kęy-e-ęÉŁey-".-*lg!}ló
van ąaęĺL!!et!ęą.több vizg&l'glpl- vég-z!Ę&. Ugyarugy nemcsak azigénybevevők száma, hanem
az cisszes megielenés szźlma is nőtt. Ez az egyre súlyosabb esetet egyľe hosszabb ideig taľtó
gonđozásáv a| magy ar źnhatő.

A munkataľsak az iskolĺák életébę is aktívan bekapcsolódtak tantestti|eti értekezleteken,
osztźůyoző éľtekezleteken, sziilői éľtekezleteken, iskolai iinnepélyeken, osztá|yklľándulásokon
véttek részt.

A Józsefuĺáľosi Nęvelési Tanácsadó n*icŁolŁgiai munkája*lnĺn!-eeĽľ9- lagŁo.bb ig-en1'
jelentkezettminda-csa1áfut,min{'.ą'!gfąqm|.TapasztaIatainkszerintaz
önké-nt segĹtšígét kéŕő szĺilők rendszeresen hoáák gyeľmekeiket az intézménybe, és aktívan
tudtak részt venni a folvamatokban.

Gyógypedagógusok bemutató foglalkozísokat tartottak szülőknek, pedagógusoknak.

A belső ellenőrzést vezető helyettesemmel rendszeresen elvégeztífr', az ész|elt hibákat a
munkatársak korri gálták.

Pozitív vźltozás volt, hogy a sztilővel egyetérŃe, egyľe több íntézmény juttatta el tanulóit
intéznényĹinkbe pedagógiai asszisztens segítségével. Volt olyan iskolą ahol egy délutrán

többszĺir is fordult a munkataľs.
Gondot ielentętt a munkatiáľsak fluktuáciőiu az úiabb munkatiírsak betanítása.. \_!s
Evről-évre emelkedett avizsgźtlrati kéľelmek szźtma a kĹilĺinbĺiző kerületi intézményekből,

illetve a keľĹiletben lakó, de kerületen kí\.ĺili nevelési/oktatrísi intézményekből. Az új

vizsgálatokon kívĹil számos kontrollvizsgáIatra is sor kerĺilt.
Felhĺnően sot az e|őző évek'hez képest kétszer anný vizsgálati kérelem érkezetĹ a

fiĺvarosi fenntaľtasú keriileti kĺizépiskolákból. Főleg érettségi e|őtt á||ő 17-20 éves tanulók
vízsgáIatźú,kérték tantźrgyl értékelés, érettségi ďóli felmentés céljából. Eznagyon sok konfliktust
okoz a szülőkkel, hiszen (mint a legtöbb esetben kiderült) ezeknek a tanulóknak 95Yo-a még
sohasem volt vizsgálvą és á|taIábarlnem is diszlexirásak,vagy diszkallculiásak.

Gondot okozoÍ 3ä ouqéľ.t@ amikoľ az ővoda szakvéleméný
kért a gyermřEffi_iagy a,,iI"fiffiďteäNevaesĺ ranlĺcsadóba a gyenneket, hogy irĺánýtsuk a
gyermeket a Szakértói Bizottsághoz, Cé|, hogy a gyermek SNI diagnónst, ók peđig emelt
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normatívát, illetve a gyeľmeklétszĺmban kettőnet háľomnak számítást kapjanak. Tapasztalatunk
szerint ezek a gyermekek nem meľítik ki az SNI diagnózis feltételeit. Viszont, ha a gyeľmekľőI
szakvélemény készĹil az a későbbi életkorban a megbé|yegzés veszelyeit ľejti magában a
kisgyermekek szźlmźra. Mindezeküez az ővodźhan a gyeľmek sok esetben nem is kapja meg a
megfelelő fejlesztést. Mindenkinek jobb lenne, ha a sulyosabb eseteket kivéve az e|ső vizsgźlat
után nem adnánk ki a gyermekekről szakvéleményt, így elkeľülhetőbb lenne a gyeľmekek
,,megpecsételése''. Egyes óvodĺĺk ezért megprőbźitźk a szĹĺlőket rábeszélni, hogy önként kéťék
gyermektik vizsgá|atát, s ekkor csak szĹilői kérésre készül szakvélemény.Ezzel a lehetőséggel
egyre több szĹilő él. Teľmészetesen, ha olyannak látjuk' akkor a gyermeket további vizsgá|atok'sa
a különbcjző Szakéľtői Bizottságokhoz iľanýtjuk.

Nehézséget jelentett a Nevelési- Tanácsadónak, Eg ksg---_ ľtĘgĹó-Łgotdok miatt nem
sikeres a sziilők és aiistrcilä k-öżiitÍĹp-rĺrbełłś4ĺ.íď-ü'ganĺ"s'"*něiTicsaĺ á ľztiksěg-đš ÝiÄgtiat,
terápias, :fiäjléśztő' foig|a|,|{ozźs, hném-äż ébődleges prevenció sem valósulhatott meg. Sok
esetben nem tudták a szülők miéľt is kell gyermekeiket a Nevelési Tanácsadóba elhozni. A
vizsgálatkérőt az iskola a tanulóval a szülői be|eegyező nyi|atkozatra hazaktildi, majd a tanuló
a\źúna visszaviszi az iskolába. Személyes megbeszélés a legtöbb esetben 

'Lrem 
történik a

szülőkkel arról, hogy mi is az iskolĺának a problémája gyermektikkel a probléma.|gy foľdulhatott
elő, hogy sokszoľ csak a 3. megadott időpontba hoztfü el gyermektĺket. Ez rossz
időkihasználashoz vezetet., hiszen e|őjegyzés szerint dolgozunk, az ilyenkor kieső órĺíkra nem
tudunk beľendelni senkit. Sok esetben mikor az iskola a szülőt gyeľmeke magataľtási problémái
miatt laĺldi, intézményĹinkbe el sem jön, ha pedig meg is vizsgálfuk a gyenĺrekét, nem egyezet,
bele a gondozasba. Mindenféle kifogasokkal kiblijik ďóla. Pszichológiai vizsgźĺ|ata csak a
sziilővel tudjuk fogadni a tanulókat. Azelső vizsgźt|atraviszont a jogszabá|yok szerint a szülőnek
kell elhozni gyermekét. Pszichológiai gondozast is csak a szĹilővelegyĺittmfütidve lehet végeni.

Fokozott ođafigyelést igényelt az iskolákban dolgozó pszichológus munkatiírsak szakmai
tevékenységének biztosítása is. Sajnos még mindig előfordult, hogy az iskolapszichológusok a
terápirĺs munkara nem ďkďmas feltételek kĺjzött dolgoznak. Esetenként koľszeľiĺtlen
(alkalmatlan berendezesií) helýségek áI|tAk rendelkezéstikre, vagy éppen többfunkciós
termekben kellett fogadniuk a tanulókat, szĺileiket. Így sérülnek az a|apvető keľetek is, amelyeken
a pszichológiai foglalko zás aIapszlk.

A pedagógiai vizsgálatkérők sokszor voltak hianyosak. \|ę6 fuđni, kĹilönösen a konfroll
vizsgálatok esetében, hogy a pďagógusok látnak-e vźůtozást a tanulók fejlesztésének hatźsáľa,
nem jelolik, hogy tényleg megtörtént-e az elmúlt években a szfüséges fejlesztés, koľľepetiáliĺs. A
kontrollvizsgálatok határidejének időpontját egyes intézmények nem minden esetben tartottfü be
pontosan. A tanév első félévében feltĹinően sok első osztályos tanuló vizsgáiatźú kérték' A
legtöbb esetben ez szakĺai|ag indokolatlan volt.

Előfordult, hogy a standaľdizrí]t, Nevelési Tanácsadónk ĺíltal is alka]ĺnazott pedagógiai
teszteket, felmérőlapokat az iskolák felmérés és fejlesztés céljából a|kalmaúák. Ilyenkor a
hozzánk ktildött tanulcik általunk készitett vizsgźtlata nem mutat reális képet . Ugyanígy e|őfordult,
hogy az általunk elkészített vusgéiatokat miĺs vizsgá|ő eljaľĺásokkal feltilbíráltrák egyes
inténnéĺyet majd figyelĺnen kívĹĺl hagyva a mi vizsgźlati eredményeinket saját eredményeikľe
alapozva kezđték el a tanulók fejlesztését. A tanulók kontroll vizsgálatakor kidertiltek a
fejlesztési hianyosságok.

Sok esetben óvodas koru gyeľmeket illetve a tanulók részére felajánlott pedagógiai
fejlesztési lehetőséggel a sziilő nem élt, ktilönböző indokokľa hivatkozva nem hozta el gyerľnekét



a Nevelési Tanácsadóba. A megkezdett terápiźĺ< hatékonyságát sokszor a ľendszertelen és
pontatlan megjelenések akadályoztak. Ennek ellenkezője, mikoľ a sztilő a gyermekét betegen is
ę|hozta a megbeszélt gondozasrą fejlesztésre.

Sajnos sok iskolában még mindig nincs biztosítva a fę|zátkóztatashoz sztikséges szakmai
háttér. Sokszoľ nem vették figyelembe az źL|tahlĺk je|zett tanulasi nehézségeket a tanulók
osztźlyozásĺánil. óvodákban a fejlesztőpedagógusok többszöľ helyettesítenek csoportbanhiányző
kolléganőket, emiatt a gyermekek nem kapjfü meg a folyamatos fejlesztést. Ez ťo|eg az
iskolaérettségi vizsgáiatoknlál derül ki, amikor avizsgílatra kĺildott gyeĺĺlekek majdnem 50%-
ának még egy év óvodai nevelést javasolunk lntenzív peđagógiai fejlesztés mellett.

A Nevelési Tanácsadó gyógypedagógusai a súlyosabb esetek egyéni fejlesztését
felvállaltĺák az ővodaí illetve iskolai fejlesztés mellett.

A tanév eleji logopédiai szrĺréseknél nem volt minđen gyermek jelen, így a łĺányznl<at
már csak a terőtpiás időszakban tudtĺĺk a kollégfü felmérni, és beosztani. Előfoľdult, hogy csak
hónapokJ<al a tanévkezdés után, októberben, november elején keľĹĺltek súlyos beszédhibasok az
óvodákba, akiknek érkezéséről nem tájékoĄatták logopédusainkat, véletlenül jutott fudomásuka.
FelmerĹilő érzékszervl fogyatékosság esetén a sztilők gyakran nem vitték el gyeľmekeiket a
megfelelővizsgźiatokra,amiaterttpiakimenetelétbizonytalaĺalátette.

A sziilők a legtobb esetben nem voltak paľfirerek a logopédiai terápiában. Nem
gyakoroltatjfü a gyermekeket, így a terźlpiák elhúzódnak. SúIyos beszedhibas gyeľmekek szĹilei
nem ľeagáInak logopédusaink behívásaka.Itt megint feImerül az ővoda-szjlő, iskola-szu|ő közti
kommunikació hianyo s sága.

Komoly gondot okozott, hogy egyes inténnények nem jelzik előľe logopédusainknal<'
iskolapszichológusainknak a tanitás nélkiili munkanap időpontját, vagy, hogy a gyeľmeket
tanulók egyéb kulturális programok /verseny, kiľándulas, stb./ miatt nincsenek azlnténnéĺyben.

Az elĺnúlt évek sorián sem sikerĹilt a Józsefuaľosi Gyeľmetióléti Szolgá|attal Afineneti
kapcsolatunkat megerősíteni.

9 Fľľĺ,BszľÉsI nĺ,rópzpI,Ésnx. ĺava.sr,ĺ.ľox

Toviíbbra is célnak taľtom a kerület gyeľmekeinek magas szlntíipszichológiai, pedagőgia,
gyermekpszíchlátlu és logopédiu e||átását, a nevelési tanácsadóba jfuő családok segítését,
vďamint mint kozoktatási háttérintézmény a kerület nevelési-oktatźsi lntézményeinek megfelelő
tźľmLogatźsźú a problémás gyenĺrekek ellátásában.

Eľurek jegyében továbbképzések keretében további, kĹilönböző, a kor igényeinek
megfelelő speciális, modernebb vizsgáIő és tenípiás módszereket elsajátítasát és bevezetését is
fontosnak tartom. A sokfele problémával jelentkező gyeľmekek és csaláđjaik így komplęxebb
ellátast kaphafirak Ehhez szĹikséges az eszközĺik továbbfejlesztése, valamint a
munkaköľülmények további j avítrása.

Tekintettel arra, hogy a k<jvetkező ciklusra nem kívánom megpályáni a Józsefuaľosi
Nevelési Tanácsadó vezetői megbízatásá| szeretném vezetői megbízatźsom végéig az eddig e|ért
minőségi munkát, a megvalósított színvonalat stabilizálni.

f8



Köszönöm a komoly segítséget melyet a
HivatalHumiánszolgźltatźsiÜgyosztályvezetőjétő|,
munkatársaitól az elmúlt években kaptam.

Budapest, 201|" szeptęmbęr 16.

Józsefvaľosi onkoľľnanyzat Polgĺĺnnesteri
valamint az oktatasi Iroda vezetőiétől és
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10 TÁľr,Áz.ł.ľor

10.1 Alkalmazottak adatai

1 0. 1. 1 Az lntézménv alkalmazottainak létszáma

t0.|'.2 Pedagógus Úovábbképzések

nęvelési év
/tanév

pedagógw (fő)
pedagógiai

munkát segítĺi (fő)
egyéb (fő)

Osszesen

(fir) (á1lashely)

2007/2008 2T 2 J 26 26

2008/2009 22 2 a
J f7 27

2009/2010 22 2 nJ 27 27

20t0l20rr f2 2 -J f7 f7

Képzésben
ľésztvevők szíma Képzés megnevezése Képzés helye

Képzés
időtartama

5 Hinikai szakoszicholo zus Budapest 8 félév

4 tanácsadó szakpszicholózus Budapest 4 féIév

5 pędagózus szakizsga Budapest 4 fé|év

8 Winnicott Budapest 40 őra

4
Beszédpercepciós

diagrosztik a és terźnia Budapest 30 óra

4
,,A matematika tanulrĺs
zav ar ai (diszkďku1ia)'' Budapest 30 óľa

6 Sopľoni Loeopédíai napok Sopľon 30 óra

2 A]apozőterápia Budapęst I20 őra

I

Komplex vtzsgźůati elj źlr źts,

p eđagó giai gy ô gyp edagő giai
diagnosztika és tanácsadás a

pedagógiď
szakszoleálatoknál'' Budapest 90 őra

I

Autiznus sp ektľuĺzavarok
pedasósiáia Budapest 2 féIév

4
,,Sindelaľ - Zsoldos program

2" Budapest 30 óra

I

egyetemi gyó g;pedagógiai
szak Budapest 4 fé|év

1 Y źt]rtozź.skezelési trénins Budapest 30 óra
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jellegű továbbképzés

10.2 A szo|gá.Jtatást Ęénybe vevők adatai

10.3 GazdĺĺIkodásľa vonatkozó adatok

nevelésĺ évĺtĺnév
2007/2008 2008t2009 2009ĺ2010 2010t201L

Lo gopédiai terźlpíźń igénybevevők 326 290 294 327

óvodrás korosztálv 244 f19 225 244

általanos ískolas korosztálv 82 7I 69 83

középiskoIas korosztály 0 0 0 0

Nevelési tanácsadást igénybevevők 1 100 1400 1518 163s

óvodas korosztály 151 r47 145 150

á]taláĺlos iskolas koľosztálv 890 1 188 tf89 1395

kozépiskolas korosztály 59 6s 84 90

iskolaérettségi/fejlettségi vizsgálatban
részesiiltek szźmta r49 106 138 145

Megnevezés f007 év 2008 év 2009 év 201.0 év

adatok eFt-ban
Bevétel összesen: 79454 94931 100600 973r4

ebből

Saját bevétel 78 556 61 60

Atvett
pénzeszkoz 1977 5279 -1453 6575

TámogatáséľtéktÍ
bevétel

-6726 -6380 -432 -6978

Finanszírozás 84125 95476 r02424 97657

Kĺadás összesen: 79454 9493r 100600 9731,4

ebből

Személý juttatrís 57455 668ss 70549 70656

Munkaadói
iárulék

16403 19383 18338 r6323

Dologi kiadĺás 4951 6939 6570 8376

Ellátottak
iutüatrása

0 0 0 0

Felhďmozasi
kiadasok

64s 1754 1686 1959
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10.4 Az intézmény által benffitottpáiyánatok

1.0.5 Elĺsmeréselĺ' kitiintetések

nevelési év
/tanév

Pá.Jváĺzzt|łíről Pá|yázat témája
Igćnyclt

támogatas Ft Eľedmény

2008/09 OKM
szakmai és informatikai
feilesztési feladatok 1.700.000.- Ft lasd fent

2008/09 OKM
pedagógiai szakszolgálatok
támosatása

837.000.- Ft lasd fent

2009tI0 OKM
szakmai és informatikaí
feilesztési feladatok 2.100.000.- Ft lasd fent

2009lÍ0 OKM
pedagógiai szalłszolgálatok
szervezésének tláĺno satasaľa 980.000.- Ft lasd fent

2009tL0 OKM
pedagógus szakvizsga és
továbbképzésre 1.112.000.- Ft lĺĺsd fent

2009t10 OKM
informatikai fej lesztést
feladatok támo eatásź,Í a 1.360.000,- Ft lasd fent

Elismerés, kitiintetés megnevezése eve
Elismerésben, kit{intetésben
részesült személy, szerv ezet

Adomĺánvozó

P edasó zus Szolsá|ati Emlékérem 2008
oláhné Kristóf Mária

logopédus
Oktatasi

Minisztéľium

3 0 éves torzssárda iutalom 2008
olahné Kristóf Mrĺria

1oeopédus
Józsefuaľosi

Onkorman\zat

20 éves torzseáÍda iutalom 2008
Papné Dtin Andrea

logopédus
Józsefuarosi

Onkonnanyzat

,,Józsefu áľosi Gyennekekéď'
szak'rĺai kitrÍntetés 2009

Papné Dtirr Andrea
losopédus

Józsefuárosi
Ónkormányzat

30 éves törzseáÍda iutďom 20r0
Gáspárné Vágasi Julianna

pedagógus
Józsefuaľosi

Onkormanvzat

,,Polgánĺlesterí Dicséreť'
szakmai kiĺĺntetés z0r1

Gáboľ Mónika
sazdasáuiůsvintézo

Józsefuiáľosi
onkoľrnĺínvzat
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10.6 
^z 

intézmény helyÍségeĺ

HelyĺsĘek Helyĺségek száma (db)

Vezetői iroda I

Y ezeto _helvettesi iľoda

Gazdasági vezetői iroda

Alkalmazotti iroda I

Y izsgá|ő, tanácsadó szob a aJ

Fejlesztőszoba a
J

Tomaterem I

orvosi szoba (vizsgáló)

Vaľószoba 1

Zllhaľryző 1

WC, mosdó (szemé|yzeti) I

WC, mosdó (gyermek) 2

Raktłĺľ (eszköztźt, lrattźr) I

Eľtékelés (intézményvezetés
véleménve alanián)

naryonJo Jo megfelelő nem megfelelő

Eptiletek źllapota X
Mellékhelvisé sek á||ao ota X
Bűtorzat

Tantermekben,
csopoľtszobĺákban

X

Kiszol siáló helyisésekben X
Irodakban x

hfr astruktuľďis ellátottsáe X
Számitő sepes ellátottság X
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1'0.7 Szab á|vzatokkimutatása

Szab á,/lyzat me gnevezés e HaĹálvba lépés ideie

Mű kii d és i szab ń|y zatok

SzMSz f009.t0.07

FELME szabźiluzat 2009.r0.07

Szab ál vtalansások kezel ésének szabtiyzata 2009.10.07

Kiemelt munkavészéséľt iaró kereset-kiegészítés feltételei f009.10.07

Kereset-kiesészítés feltételei 2009.10.07

Iratkezelési szabá|vzat f009.1,0.07

Vagyonný|atkozat-tételĺe kötelezettek kore, a
vasvonnvilatkozat-kezelésselkapcsolatosszabályok 2009.r0.07

oľĺlp 2011.01.01

Intézményi Minőséeiľanyítási Progľam 2008.r?.r7

Továbbkepzési Terv 2008.04.02

KözalkalmazottiSzabźůyzat 2005.1 1.30

A dolsozók teli esífunénypótlékď 2009.10.07

Gvakornoki szabźlwat 2007.12.21

Munkavédel rnĺ SzabtivzaÍ 2006.04.1,2

Tiĺzvédelm i Szab tĺl'v zat 2001.10.30

Érintésvéđe |ni S zabźivzat 2010.12.17

Intézkedési Terv f010.r2.15

Gazdálkodásĺ szabályzatok
Együttrnűködési Megállapodás és azok mellékletęi az

intézménysazdźLkodásáéľtfelelősszerłezetĺe| 2010.1,2.t5.

Szab äůvzat a b eszęr zések leb onyol ításaÍ ő| 2010.12.15.

Szĺámviteli politika f0t0.r2.r5.

Pénzkezekésiszabźivzat 201,0.r2.15.

Le\ttt ozási és leltáľkés zítésĺ szab źlyzat 20T0.1f.15.

Eszközok és fonasok értékelési szabźtlryzata 2010.12.15.
Feleslegessé vált vagyontaľgyak hasznosításana]<,

selei tezés én ek szabźlwata 2010.r2.r5.
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ZARADEKÍ1

A tanév végi beszamolót a Józsefuarosi Nevelési Tanácsadó nevelőtestiilete és alkalmazotti
közössége 20 1 1. szeptember 1 6-an megb eszé|te és elfogadta.

Budapest, 201I. szeptembęr 16.

h,lt'il D.'
[1 

e gy zok}ny+-hitele sítő
ął\óai6ułiąl-ĺd'r+

jegyzőkönyv-vezető 
ö
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Jelenléti ív

1. Dr. Ács Katalin

2. Béres Józsefné

3. Bihari Mónika

4. Demjén Laura

5. Dénes Andľea

6. Gaskóné Erki Hedvig

7. Gáspámé Vágási Juliaľĺra

8. Gauland Edina

9. Juhász Judit

1 O'Kosztiné Wéber Maľianna

1l.Kovács Gábor

lf.Mészétros Viktóńa

13.Mikó Eszter

l4.Papné Diĺn Andrea

l5.Pölczĺnann Ágnes

16.Stáľi Ágnes

1 7. Simonné Kardos Veronika

18.Szabados Gyöľgyi

19.Szél Dávid

20.Széphegyi Éva

2|.Yarrô Ágnes

22.YígSaľa
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