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A VAS MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

I. Bevezetés 

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 25.§ (1) bekezdése alapján 

a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Intézmény) működésére, belső és 

külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (a 

továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ célja, hogy a jogszabályban foglalt jogi 

magatartások, jogosítványok és kötelezettségek minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott 

köznevelési intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem 

egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény, vagy rendelet által biztosított 

jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.  

 

II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága 

 

Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 

mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit.  

 

A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint 

az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 

 

Az Intézmény SZMSZ-ét, a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. Az SZMSZ azon 

rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az intézmény 

szervezeti felépítése és működési köre az ágazati rendeletek szabályozásán alapul, a működése 

során többletkötelezettséget nem vállal, a fenntartóra nem hárul többletkötelezettség. 

Az SZMSZ nyilvános, megtekinthető az Intézmény székhelyén és tagintézményei ügyviteli 

telephelyein. 

Az SZMSZ az elfogadásának napján, 2017. március 30. napján lépett hatályba. 
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III. Általános rendelkezések 

 

1. Az Intézmény jogállása 

A Szombathelyi Tankerületi Központ köznevelési intézményként működő, önálló jogi 

személyiségű szervezeti egysége. 

 

2. Az Intézmény alapadatai 

A köznevelési intézmény 

1. Megnevezése: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

2. Székhelye: 9700 Szombathely, Sugár út 9. 

3. A tagintézmények ügyviteli és tagintézményi telephelyei: 

3.1.Megnevezése: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye 

3.1.1. Az ügyviteli telephelye: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 

3.1.2. A tagintézményi telephelye: 9700 Szombathely, Pázmány Péter körút 26/b 

3.1.3. A tagintézményi telephelye: 9700 Szombathely, Paragvári utca 2-4. 

 

3.2.Megnevezése: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Tagintézménye 

3.2.1. Az ügyviteli telephelye: 9500 Celldömölk, Hunyadi utca 2/b. 

 

3.3.Megnevezése: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézménye 

3.3.1. Az ügyviteli telephelye: 9900 Körmend, Bartók Béla utca 9. 

3.3.2. A tagintézményi telephelye: 9900 Körmend, Dienes Lajos utca 1. 

 

3.4.Megnevezése: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézménye  

3.4.1. Az ügyviteli telephelye: 9730 Kőszeg, Sigray Jakab utca 3. 

3.4.2. A tagintézményi telephelye:9730 Kőszeg, Kiss János utca 31. 

 

3.5.Megnevezése: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézménye  

3.5.1. Az ügyviteli telephelye: 9600 Sárvár, Batthyány utca 29. 

3.5.2. A tagintézményi telephelye: 9600 Sárvár, Petőfi Sándor utca 23. 

 

3.6.Megnevezése: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi 

Tagintézménye  

3.6.1. Az ügyviteli telephelye: 9970 Szentgotthárd, Arany János utca 3. 
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3.7.Megnevezése: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vasvári Tagintézménye  

3.7.1. Az ügyviteli telephelye: 9800 Vasvár, Alkotmány utca 8. 

 

4. Vezetője: főigazgató 

5. Működési körzete: Vas megye 

6. Alapítás dátuma: 2013. szeptember 1. 

7. Alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) 

8. Az alapítói jogokat gyakorolja: az emberi erőforrások minisztere 

9. Az irányítói jogköröket gyakorolja: az emberi erőforrások minisztere 

10. Fenntartó: a Szombathelyi Tankerületi Központ (9700 Szombathely, Kossuth Lajos 

utca 11.) 

11. A fenntartói jogokat gyakorolja: a Szombathelyi Tankerületi Központ (9700 

Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.) 

12. OM azonosító: 200869 

13. Adószám: 15835499-2-18 

 

3. Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata (A tagintézmények bélyegzőinek 

lenyomata a tagintézmények SZMSZ-ében található.) 

 

Hosszú bélyegző: 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóság 

9700 Szombathely, Sugár út 9.  

 

Körbélyegző: 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

9700 Szombathely, Sugár út 9. 

 

Körbélyegző: 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

9700 Szombathely, Sugár út 9. 

OM_200869 
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4. A bélyegzőhasználat jogosultjai 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak és a felhasználás köre: 

- főigazgató-teljes körűen 

- főigazgató-helyettesek (a főigazgató távollétében, a helyettesítési rend alapján, illetve a 

székhely szakmai tevékenységét irányító főigazgató-helyettes a székhely tevékenységi 

körében keletkezett dokumentumok vonatkozásában teljes körűen) 

- igazgatók (tagintézményi bélyegző, a tagintézmény szakmai tevékenységével összefüggő 

iratokon) 

- igazgató-helyettesek (az igazgató távollétében, a helyettesítési rend alapján) 

- megbízott alkalmazott (az utazási utalványok leigazolásához, a szakszolgálati ellátást 

nyújtó tagintézmény vezetője írásbeli meghatalmazásával)  

 

5. A kiadmányozás rendje 

 

A kiadmányozás rendje: Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak 

a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező 

személy írhat alá. A kiadmányozható iratok jegyzékét a mellékletben található Iratkezelési 

szabályzat tartalmazza. 

Kiadmányozó személy: Az Intézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra 

a főigazgató, távollétében a helyettesítési rend szerinti főigazgató-helyettes jogosult.  

A tagintézmények vonatkozásában a tagintézmény szakmai feladatainak ellátásával 

összefüggésben keletkezett iratok, a szakértői vélemények, az eljárásrendben meghatározott 

értesítések, igazolások, nyilatkozatok, a szabadság-engedélyek, munkaterv, ellenőrzési terv, 

jelentések, beszámolók, társintézmények számára adatszolgáltató iratok tekintetében a 

tagintézmény vezetője, távollétében a helyettesítési rendben meghatározott személy 

rendelkezik kiadmányozási jogkörrel. 

Kötelező formai kellékek: Az intézményben keletkezett iratokat iktatni kell. Külső szervhez 

vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. 

Az Intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell az Intézmény 

- nevét, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a tagintézmény megnevezését, 

- székhelyét, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a tagintézményi telephely 

címét 

- az iktatószámot 
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- annak meghatározását, hogy az irat kiadására az Intézmény, mely feladatához, 

tevékenységéhez kapcsolódóan került sor 

- az ügyintéző megnevezését 

- az ügyintézés idejét 

- az irat aláírójának nevét, beosztását  

- az Intézmény körbélyegzőjének, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a 

tagintézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

 Az irat akkor hiteles kiadmány, ha azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, és aláírása 

mellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel. A kiadmányozó neve mellett az „s. k.” 

jelzés szerepel, a hitelesítésre felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, továbbá a 

felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel.  

 

6. Vállalkozási tevékenység  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

  

IV. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat alapfeladatai 

 

1. Szakfeladatok, pedagógiai szakszolgálati feladatok 

a) szakfeladat szám szerint: 

0980 Máshová be nem sorolt oktatás 

098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

b) részletezve:  

pedagógiai szakszolgálati feladatok, azaz 

- szakértői bizottsági tevékenység 

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

- fejlesztő nevelés 

- nevelési tanácsadás 

- logopédiai ellátás 

- konduktív pedagógiai ellátás 

- gyógytestnevelés 

- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

 



9 

 

2. Az Intézmény működési körét meghatározó vagy befolyásoló jogszabályok: 

 

- Magyarország Alaptörvénye  

- A mindenkor hatályos költségvetési törvény 

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról 

szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben  

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

- 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) 

MüM rendelettel egységes szerkezetben 

- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

- 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 

- 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

- 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási 

kedvezményekről 

- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
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- 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem 

ágazati feladatairól 

- 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 

betegségekről és fogyatékosságokról 

- 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről 

- 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok 

és szakágazatok osztályozási rendjéről 

 

V. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szervezeti felépítése 

 

1. Szervezeti felépítés:  

 

Működés tekintetében a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat illetékessége Vas megye 

területére terjed ki. Szervezete Szombathelyen működő székhelyintézményből és Vas 

megye járásaiban, az adott járásra kiterjedő működési körzettel bíró 7 járási 

tagintézményből épül fel. A tagintézményekhez telephelyek tartozhatnak. A székhely az 

intézmény szakmai irányítását és koordinálását is végzi, itt található az intézmény 

képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezető munkahelye. A szombathelyi 

tagintézmény kettő, a körmendi, kőszegi, sárvári tagintézmény egy –egy telephellyel 

működik. 

 

a) járási tagintézmény: 

1. Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Tagintézménye 

2. Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézménye 

3. Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézménye 

4. Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvár Tagintézménye 

5. Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye 

6. Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye 

7. Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vasvári Tagintézménye  
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2. Szervezeti ábra 
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VI. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat irányítása és működése 

 

1. A vezetési és irányítási jogkör gyakorlói és megosztása 

 

Az alapítói jogokat és az irányítói jogköröket gyakorolja az emberi erőforrások minisztere. A 

fenntartói jogokat gyakorolja a Szombathelyi Tankerületi Központ, a tankerületi igazgató 

személyében. A főigazgató az Intézmény tekintetében megosztott irányítási jogkörrel 

rendelkezik. Szakmai irányítási feladatai a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által 

biztosított szakszolgáltató tevékenységgel függenek össze. 

 

2. Az Intézmény vezetői: 

 Főigazgató 

 Általános főigazgató - helyettes 

 Székhelyintézmény vezető főigazgató - helyettes  

 Tagintézményi igazgatók 

 Tagintézményi igazgatóhelyettesek 

 

3. Az Intézmény vezetői testületei: 

 Igazgatótanács 

 Tagintézmény- vezetői tanács 

 Szakmai munkaközösségek 

 Szakalkalmazotti közösség 

 Alkalmazotti közösség 

 Közalkalmazotti tanács 

 

4. A vezetők és testületek feladatai és hatáskörei 

 

A főigazgató feladat- és hatásköre: 

- felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért (az igazgatótanács keretében) 

- a szakszolgálati feladatok közül ellátja a nevelési tanácsadás, iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai ellátás, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

megyei szintű szakmai irányítását és koordinációját 

- felel a gazdálkodásért (igazgatótanács keretében) 
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- a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért (az igazgatótanács 

keretében) 

- a rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért (az 

igazgatótanács keretében) 

- gyakorolja a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat 

- dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe 

- Tagintézmények elhelyezésével, épületekkel kapcsolatos tárgyalásokat folytat 

- Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért (igazgatótanács keretében) 

o SZMSZ 

o munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzat 

o foglalkozás egészségügyi szerződések 

o munkaköri leírások 

o éves munkaterv 

o továbbképzési program 

o beiskolázási terv 

o bélyegzőhasználat szabályozása 

- általános jelleggel képviseli az intézményt 

- kapcsolatot tart az irányító hatósággal, a fenntartóval, valamint az ellátási területen 

működő önkormányzatokkal 

- gondoskodik a szakmai munkaközösségek és az Intézményben működő testületek 

folyamatos és törvényes működtetéséről 

- ellenőrzési feladatokat lát el 

o útiköltség elszámolás 

o túlórák 

o óradíjak 

 

- Intézmény vonatkozásában  

o bekéri a tagintézmények éves munkaterveit és elkészíti az Intézmény éves 

munkatervét 

o  elkészíti az éves ellenőrzési tervet  

o bekéri a tagintézmények továbbképzési programjait és elkészíti az Intézmény öt 

éves továbbképzési programját 
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o bekéri a tagintézmények éves beiskolázási terveit és elkészíti az intézmény éves 

beiskolázási tervét 

o bekéri a tagintézmények éves szabadságolási ütemtervét és elkészíti az 

Intézmény szabadságolási ütemtervét 

- Nyilvántartja a továbbképzésekben résztvevőket, a továbbképzésre felhasznált 

pénzösszegeket, megyei szinten összesíti is azokat 

- az Intézmény egésze vonatkozásában felel 

o a szakmai munkáért 

o a szakalkalmazotti testület vezetéséért 

o a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, 

végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért 

o a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

o a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, 

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért 

o a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért 

 

- A főigazgató az igazgatótanács közreműködésével az intézmény közalkalmazottaival 

kapcsolatosan az alábbiakra jogosult a tankerület igazgatójával és a gazdasági 

igazgatóval- egyeztetve: 

- átsorolások aláírása 

- munkaköri leírások elkészítése, aláírása 

- az éves továbbképzési terv szerint a továbbképzésen való részvétel engedélyezése 

- túlmunka elrendelése 

- belföldi kiküldetés engedélyezése 

 

Az általános főigazgató-helyettes feladat- és hatásköre: 

- általános jelleggel helyettesíti a főigazgatót 

- a szakszolgálati tevékenységek közül ellátja a logopédiai ellátás, és a gyógytestnevelés, 

feladatainak megyei szintű szakmai irányítását és koordinációját  

- megyei szintű ellenőrzési feladatokat lát el 

- ellenőrzi a forgalmi napló, munkanapló és nyilvántartási lapok pontos vezetését 

tagintézményenként  

- ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok, munkavédelmi szabályok betartatását  

- részt vesz az intézmény belső ellenőrzési rendjének kialakításában és működtetésében   
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- kialakítja a szabadságolások rendjét, dokumentálását 

- a túlórával kapcsolatos dokumentációt kezeli 

- koordinálja az intézmény megrendeléseit 

- szakmai feladatok 

- az érintett szakszolgálati tevékenységek vonatkozásában figyelemmel kíséri: 

- a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és kiadványokat 

- a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket 

o folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait 

o gondozza az Intézmény továbbképzési programját 

o ellenőrzési feladatokat lát el 

- koordinációs feladatok: 

o folyamatosan figyelemmel kíséri az Intézmény humán erőforrásait, a 

székhely és a tagintézmények leterheltségét 

o javaslatot tesz a főigazgatónak a humán erőforrások átcsoportosítására 

o kezeli a személyi anyagokat 

o felel a KIR személyi törzs, valamint az intézményi adatok nyilvántartói 

felületének naprakészen tartásáért 

o koordinálja az októberi statisztika elkészítését 

o kapcsolatot tart a tagintézményekkel, közvetíti a főigazgató utasításokat 

és a tagintézmények jelzéseit 

o kapcsolatot tart a külső intézményekkel 

o részt vesz a fenntartó áltat szervezett intézményi értekezleteken 

o figyelemmel kíséri az Intézmény működését meghatározó 

jogszabályokat 

o gondozza az Intézmény szabályzatait 

o gondozza az Intézmény nyilvántartó rendszereit 

o eleget tesz az Intézmény adatközlési kötelezettségének 

 

A székhelyintézmény vezető főigazgató-helyettes feladat- és hatásköre 

- a főigazgató helyettesítése annak távollétében 

- a szakszolgálati tevékenységek közül ellátja a szakértői bizottsági tevékenység, a 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, a konduktív pedagógiai ellátás, a 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, és a fejlesztő nevelés megyei 

szintű szakmai irányítását és koordinációját 
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- a szakszolgálati tevékenységek közül közvetlenül irányítja a székhely által ellátott 

szakmai feladatok végrehajtását 

- felel a székhely vonatkozásában 

o a szakmai munkáért 

o a szakalkalmazotti testület vezetéséért 

o a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért 

o a döntések végrehajtásának szakszerű megszervezéséért, ellenőrzéséért 

o a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

o a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, szociális intézményekkel, valamint a 

gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért 

o a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért 

- az érintett szakszolgálati tevékenységek vonatkozásában figyelemmel kíséri: 

o a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és kiadványokat 

o a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket 

o folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait, 

o gondozza az Intézmény továbbképzési programját 

- megyei szintű ellenőrzési feladatokat lát el a feladatkörébe tartozó szakszolgálati 

feladatellátással kapcsolatban 

- közvetlenül ellenőrzi a székhelyen folyó szakmai munkát, a kimenő szakértői 

véleményeket  

- adatszolgáltatási és adatkezelési kötelezettséget teljesít a Központi Információs 

rendszerben 

- az intézmény vonatkozásában 

o figyelemmel kíséri az Intézmény működését meghatározó 

jogszabályokat 

o gondozza az Intézmény szabályzatait 

o gondozza az Intézmény nyilvántartó rendszereit 

o eleget tesz az Intézmény adatközlési kötelezettségének 

 

 

A tagintézmény - igazgató feladat- és hatásköre 

- közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel 

 a szakmai munkáért 

 a szakalkalmazotti testület vezetéséért 
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 a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért 

végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért 

 a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséért 

 a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő 

együttműködésért 

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért 

- kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel 

- adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé 

- ellenőrzési feladatokat lát el 

- ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat 

 

A tagintézmény-igazgató önállóan dönthet az alábbiakról:  

- tagintézményi szinten a beiskolázási kérvények elbírálása 

- szabadságok engedélyezése 

 

A tagintézményigazgató - helyettes feladat- és hatásköre 

- általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény- igazgatót 

- ellátja a tagintézmény- igazgató által ráruházott egyéb feladatokat 

 

Igazgatótanács: 

Az igazgatókból álló testület tagjai, feladataik, felelősségük 

 

Tagjai: a főigazgató, az általános főigazgató helyettes, a székhelyintézmény vezető 

főigazgató-helyettes, a tagintézmény-igazgatók 

 a főigazgató az Igazgatótanács közreműködésével látja el a vezetői feladatai közül azon 

irányítási, szervezési, vezetési tevékenységeket, melynek eredményeképpen felel 

o  az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért 

o önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel 

kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért 

o  a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható 

gondossággal való kezeléséért  

o az intézményi szabályzatok elkészítéséért 
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Az igazgatótanács működésének rendje 

Az igazgatótanács ülésének időpontját és tervezett napirendi pontjait tartalmazó meghívót, a 

testület tagjainak a szakmai munkaközösségek vezetőinek és a közalkalmazotti tanácsnak 

legkésőbb az ülés előtt nyolc munkanappal meg kell küldeni. 

Az igazgatótanács üléseit az intézmény éves munkaterve szerint, általában havonta, de legalább 

hathavonta tartja. Az ülést a főigazgató vezeti, az ülésről jegyzőkönyv és emlékeztető készül.  

A szakmai munkaközösségek vezetői illetve a közalkalmazotti tanács tagjai az igazgatótanács 

ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 

A tagintézményi tanács  

A tagintézményi tanács tagjai, feladataik, felelősségük 

 

A tagintézmény-igazgatóból és helyetteséből, a tagintézményben működő szakmai 

munkaközösségek képviselőiből álló testület. 

 A tagintézmény- igazgató a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait – az 

igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott 

képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el., 

melynek eredményeképpen felel 

o a tagintézményi szabályzatok elkészítéséért 

o a munkaterv elkészítéséért és a betartásáért 

o a beszámoló elkészítéséért 

o jelentéstételi, adatszolgáltatási feladatok teljesítéséért 

 

A szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein tanácskozási 

joggal részt vehetnek. 

 

 

 

A tagintézményi tanács működésének rendje 

A tagintézmény-vezetői tanács ülésének időpontját és tervezett napirendi pontjait tartalmazó 

meghívót, a testület tagjainak és a szakmai munkaközösségek vezetőinek legkésőbb az ülés 

előtt nyolc munkanappal meg kell küldeni.  
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A tagintézmény-vezetői tanács üléseit a tagintézmény SZMSZ-ében meghatározott módon és 

rendszerességgel, de legalább kéthavonta tartja. Az ülést az igazgató vezeti, az ülésről 

jegyzőkönyv és emlékeztető készül. 

 

Szakmai munkaközösség:  

A szakmai munkaközösség tagjai, feladataik, felelősségük 

 

Az intézmény szakmai munkaközösségei a pedagógiai szakszolgálat feladatai szerint 

szerveződő testületeket alkotnak. Tagjai az alapdokumentumban megnevezett pedagógiai 

szakszolgálati feladatokat ellátó szakalkalmazottak.  

A szakmai munkaközösség vezetőjének megbízása, feladatai:  

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség 

véleményének kikérésével az Intézmény vezetője bíz meg legfeljebb öt évre. A szakmai 

munkaközösség vezetője az igazgatótanács, a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehet. 

Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

- szakértői bizottsági tevékenység 

- nevelési tanácsadás 

- logopédiai ellátás 

 

A munkaközösség létrehozatala, tagsága, feladatai 

 

Az Intézményben legalább öt pedagógus, illetve gyógytornász hozhat létre szakmai 

munkaközösséget, az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre.  

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakalkalmazottai teljes jogkörű tagsági jogviszonnyal 

rendelkeznek egy szakmai munkaközösségben. Részt vesznek az Intézmény munkaközösség 

által képviselt szakszolgáltatásának biztosításában, szakmai munkájának irányításában, 

tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleményük figyelembe vehető a 

pedagógusok minősítési eljárásában. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső 

értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. 

A szakmai munkaközösség gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 

munkájának szakmai segítéséről.  
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Azon szakszolgálati alkalmazottak, akik egy munkaközösség teljes jogú tagjai, tanácskozási 

joggal részt vehetnek az Intézmény más szakmai munkaközösségeinek értekezleteiken. Ott 

felszólalhatnak, javaslattételi és tanácskozási joggal rendelkeznek. 

 

Szakalkalmazotti értekezlet 

 

A szakalkalmazotti közösség tagjai, feladataik, felelősségük 

 

 A vezetőkből és az Intézmény alapító okiratában meghatározott alapfeladatra létesített 

pedagógus munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében 

foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazottak közössége. 

 

A szakalkalmazotti értekezlet dönt 

 az SZMSZ elfogadásáról 

 az Intézmény éves munkatervének elfogadásáról 

 az Intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról 

 a továbbképzési program elfogadásáról 

 az Intézmény képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról 

 az Intézményvezetői, tagintézmény-vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról 

 

A szakalkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az Intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

 

Alkalmazotti közösség 

Az alkalmazotti közösség tagjai, feladataik, felelősségük 

 

A szakalkalmazotti értekezlet tagjaiból és a nem pedagógus munkakörökben közalkalmazotti 

jogviszony vagy munkaviszony keretében foglalkoztatottakból állók közössége. Az 

alkalmazotti közösség véleményt formál az alábbi kérdésekkel kapcsolatban: 

 az Intézmény megszüntetése 

 átszervezése 

 feladatának megváltoztatása 
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 nevének megállapítása 

 vezetőjének megbízása és megbízásának visszavonása 

 

Közalkalmazotti tanács: az intézményben dolgozó közalkalmazottak által, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvényben meghatározott választás 

keretében választott testület. A munkáltatóval való kapcsolattartás módját a Közalkalmazotti 

Szabályzat határozza meg. 

 

5. A helyettesítés rendje: 

 

A főigazgató helyettesítésének rendje 

- A főigazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő 

valamennyi ügyben az általános főigazgató-helyettes, az általános főigazgató-helyettest a 

székhelyintézményt vezető főigazgató-helyettes helyettesíti.  

- A főigazgató tartós távolléte, váratlan lemondása esetén feladatait megbízott 

főigazgatóként az általános főigazgató helyettes veszi át. 

 

A tagintézmény- igazgató helyettesítésének rendje 

- A tagintézmény- igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést 

igénylő valamennyi ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti. Amennyiben nincs igazgató- 

helyettes, vagy akadályoztatása esetén a feladat-és hatáskörök gyakorlására a vezető 

megítélése alapján legnagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező alkalmazott jogosult. 

Ennek részleteit a tagintézmények SZMSZ-e tartalmazza. 

- A tagintézmény-igazgató tartós távolléte, váratlan lemondása esetén feladatait megbízott 

vezetőként a tagintézmény-igazgatóhelyettes veszi át. Amennyiben a tagintézményben 

nincsen igazgatóhelyettes, a főigazgató jelöli ki a megbízott vezető személyét. 

 

- Legalább három hétig tartó távollét esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes 

jogkörére. 

- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható, azonban a helyettesítési 

megbízást írásban kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és 

tartalmát. 
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6. A belső ellenőrzés szabályai, jogosultjai, fajtái, területei: 

 

A belső ellenőrzés rendjét az Intézmény éves munkaterve részletesen tartalmazza. 

Meghatározza az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését. Az 

ellenőrzési tervek elkészítéséért az Intézmény vonatkozásában a főigazgató, a tagintézmény 

vonatkozásában az igazgató a felelős. A tagintézményekre vonatkozó külön szabályokat a 

tagintézményi SZMSZ-ek tartalmazzák. Az ellenőrzési tervet az ellenőrzés megkezdése előtt 

nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések 

lefolytatásáról az Intézmény vonatkozásában a főigazgató, a tagintézmény vonatkozásában az 

igazgató dönt. Az ellenőrzés mindig az ellenőrzött fél tudtával történik. 

 

Belső ellenőrzésére jogosultak köre: 

- főigazgató 

- főigazgató-helyettesek 

- tagintézményi igazgatók 

- tagintézményi igazgató-helyettesek 

- munkaközösség-vezetők 

 

Az ellenőrzés módszerei: 

 beszámoltatás szóban vagy írásban 

 jelentéstételre kötelezés 

 hospitálás- foglalkozás, vizsgálat látogatásával 

 írásos dokumentumok vizsgálata – szakértői vélemények ellenőrzése, 

adminisztráció, dokumentáció ellenőrzése, postakönyvek, ellenőrzése 

 önértékelés 

 egyéni beszélgetés alkalmával 

 

Az ellenőrzés során alkalmazandó általános szabályok: 

 szakmai titoktartás kritériumainak betartása 

 vizsgálati helyzet intimitása 

 előre bejelentés kötelezettsége 

 munkatervhez való igazodás 
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 az ellenőrzés alá vont alkalmazott tájékoztatása az ellenőrzés várható 

időpontjáról, az ellenőrzést végző személyéről, az ellenőrzés céljáról 

 

A napi munkavégzéssel kapcsolatos ellenőrzés területei: 

 létszámellenőrzés 

 munkaidő ellenőrzése 

 munkabiztonsági, tűzvédelmi szempontú ellenőrzés 

 szabadság-nyilvántartás ellenőrzése 

 

A szakmai munka belső ellenőrzésének területei: 

 az Intézmény jogszabályban előírt szakmai eljárásrendjének betartása 

 szakmai-etikai elvek alkalmazása 

 a gyermek és gondviselője személyiségének tiszteletben tartása 

 korszerű, gyermekközpontú eljárások alkalmazása 

 munkafegyelem  

 foglalkozások pontos betartása 

 terápiás foglakozás felépítése 

 adminisztráció pontos betartása 

 vizsgálati és terápiás helyiségek berendezése, elrendezése, rendezettsége 

 foglakozás szakmai színvonala 

 felkészültség, tervszerűség 

 célszerűség, eredményesség 

 a pedagógus egyénisége, magatartása 

 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, illetve szükség szerint az illetékes 

szakmai munkaközösséggel kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat 

szakalkalmazotti értekezleteken összegezni és értékelni kell. 

 

A vezetők értékelésére vonatkozó rendelkezések: 

A főigazgató és az igazgató munkáját a szakalkalmazotti testület a vezetői megbízásának 

második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján 

értékeli. A kérdőív összeállításában a szakmai munkaközösségek működnek közre. Az országos 
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pedagógiai-szakmai ellenőrzés a főigazgató, igazgató munkájának ellenőrzése és értékelése 

során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi. 

 

Az intézmény alkalmazottai a belső ellenőrzésen kívül az öt évre szóló intézményi önértékelési 

tervben meghatározott módon és időben is értékelésen vesznek részt. 

 

7. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményeiben való benntartózkodás általános 

rendje 

 

A szakszolgálat székhelyén és telephelyein a szakfeladatok ellátása különböző módokon 

valósul meg. Egyes szakfeladatok megkívánják az állandó munkavégzési hely biztosítását. A 

munkavégzés körülményeinek, tárgyi feltételeinek biztosítására a fenntartó kötelezett. A 

szakértői bizottsági tevékenység, a korai fejlesztés, a nevelési tanácsadás, a pályaválasztási 

tanácsadás állandó munkavégzési helyhez kötött.  

A szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátás, a gyógytestnevelés, a konduktív 

pedagógia, a fejlesztő nevelés változó munkavégzési helyeken valósul meg. Az Intézmény 

szakalkalmazottai kötelesek betartani a munkavégzés helyszínéül szolgáló köznevelési 

intézmény működési rendjét, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi előírásait, valamit az 

intézményben való tartózkodás szabályait. 

 

A szakdolgozók a munkaidejüket a közvetlen vezetők által előírt munkaidő elrendelés alapján 

teljesítik. A munkaidő elrendelés a dolgozók kötelező óraszámát, a gyermekekkel/tanulókkal 

való közvetlen foglalkozással töltött munkaidőt, és az intézményben való kötelező 

benntartózkodást szabályozza. 

 

8. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatóságának működési rendje 

 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat székhelyén történik az intézmény szakmai irányítása 

és koordinálása, valamint itt található az intézmény képviseleti jogának gyakorlására jogosult 

vezető munkahelye is. (továbbiakban főigazgatóság) Az intézmény ezen feladatokat ellátó 

része, a székhelyintézmény feladataitól részben elkülönül, ezért működését külön szabályok 

határozzák meg. A székhelyintézmény szervezeti és működési szabályzata külön mellékletben 

található. 

A főigazgatóság egész évben folyamatosan működik.  
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A főigazgatóság feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet 

készít, figyelembe véve a tagintézmények által készített éves munkatervek feladatainak 

ütemezését.  

 

A főigazgatóság nyitva tartása 

 nyitva tartás ügyfélfogadási idő 

hétfő 8.00-16.00 9.00-12.00 

kedd 8.00-16.00 9.00-11.00 

szerda 8.00-16.00 ------------ 

csütörtök 8.00-16.00 13.00-15.00 

péntek 8.00-16.00 ----------- 

 

A főigazgatóságon való benntartózkodás rendje 

 

Alkalmazottak főigazgatóságon való tartózkodásának rendje  

Az intézménnyel jogviszonyban álló személy kizárólag a nyitva tartás idejében tartózkodhat a 

szakszolgálati intézmény épületeiben.  

 

A szakszolgálati intézmény vezetőinek benntartózkodását úgy kell megszervezni, hogy a nyitva 

tartási időben folyamatosan tartózkodjon az intézményben a vezetői feladat- és hatáskörökkel 

felruházott személy. 

 

Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatottak főigazgatóságon való 

tartózkodásának rendje 

A szakdolgozók a munkaidejük rendjét a közvetlen vezetők által előírt munkaidőbeosztás 

alapján teljesítik. 

 

A belépés és benntartózkodás rendje az Intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek 

számára 

A szakszolgálati intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek a nyitva tartási időben, ezen 

belül ügyfélfogadási időben, ügyintézés, illetve várakozás céljából tartózkodhatnak. 
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VII. Egyéb rendelkezések 

 

1. A kapcsolattartás formái 

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja  

Kapcsolat a felügyeleti szervekkel  

- Az intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériuma általános ágazati irányítása és ellenőrzése 

alatt működik.  

A fenntartással és működéssel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat a 

Szombathelyi Tankerületi Központ látja el.  

 A főigazgató a működtetésre vonatkozó szakmai ellenőrzést csak a felügyeleti 

hatóságok illetékes képviselőitől fogadhatja el. Szakmai ellenőrzést az EMMI, a 

Kormányhivatal, a fenntartó végezhet el. 

 A felsőbb szervekkel való kapcsolattartás szolgálati úton történik, kivéve ha a 

jogszabályok vagy felettes szerv másképp nem intézkedik.  

 Az intézmény dolgozói – a jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve a 

székhelyintézmény irányításával megbízott főigazgató-helyettes, a 

tagintézményvezetők útján fordulhatnak a főigazgatóhoz, illetve főigazgatói 

engedéllyel a felettes szervekhez. A főigazgató, a hozzá benyújtott kérést, panaszt, 

nyolc napon belül továbbítja véleményével, javaslatával együtt.  

 A székhelyintézmény irányításával megbízott főigazgató-helyettes és a tagintézmény-

igazgató az alább részletezett rendkívüli eseményekről 24 órán belül jelentést tesz a 

főigazgatónak: 

  a szakszolgálati munkát tartósan akadályozó, vagy váratlanul fellépő 

eseményekről (pl. járványos betegség, az intézmény épületeinek súlyos, a 

működést akadályozó megrongálódása) 

 az intézményi tulajdonban bekövetkezett kárról vagy hiányról 

 a székhelyintézmény/tagintézmény dolgozóinak vagy a szolgáltatást igénybe 

vevő gyermeknek/tanulónak súlyosabb balesetéről vagy büntetőjogi 

felelősségre vonást igénylő cselekedeteiről 

 a dolgozóit érintő minden olyan eseményről, amellyel kapcsolatban a 

rendészeti szervek eljárására került sor  
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Az intézmény és a fenntartó kapcsolata  

Az intézmény napi munkakapcsolatot tart a fenntartó Szombathelyi Tankerületi Központtal. 

Koordináló tevékenységét adatszolgáltatásokkal, rendelkezésre állással segíti. A fenntartóval 

való kapcsolattartás formái:  

 szóbeli tájékoztatás adás 

 írásbeli beszámoló adása  

 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel 

 a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából  

 speciális információ szolgáltatás az intézmény szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan 

 adatszolgálatási kötelezettség pontos végrehajtása 

 

Az Intézmény feladatainak megfelelően tart kapcsolatot más fórumokkal. A kapcsolattartást 

meghatározza az Intézmény alaptevékenysége, alap illetve speciális feladatai, és működési 

körzete, az e dokumentumban meghatározott működés rendje, az éves munkatervben 

meghatározott feladatok. A szabályozóknak megfelelően a külső kapcsolatokkal összefüggő 

feladatok végzésében minden alkalmazott részt vesz. A kapcsolattartás történhet személyesen, 

telefonon, levél formájában, valamint elektronikus úton. Kapcsolódhat konkrét ügyhöz, lehet 

tanácsadás, konzultáció, vagy tájékozódó jellegű. Az Intézmény munkakapcsolatot tart: 

 

 más pedagógiai szakszolgálati intézményekkel 

 bölcsődékkel és speciális bölcsődékkel 

 óvodákkal, iskolákkal, szakiskolákkal és szakközépiskolákkal 

 gyógypedagógiai intézményekkel (óvodák, általános iskolák, szakiskolák, speciális 

tagozatok, stb.) 

 gyermekjóléti szolgálatokkal és egyéb gyermekvédelmi intézményekkel 

 az egészségügyben dolgozókkal (védőnők, körzeti orvosok, gyermekideggyógyászok, 

pszichiáterek, stb.) 

 az irányító hatósággal 

 a fenntartóval 

 önkormányzatokkal 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 szükség esetén egyéb – itt fel nem sorolt – intézményekkel.   
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Kapcsolat a szülőkkel  

 Az intézmény to ̈rekszik a szülőkkel való eredményes együttműködésre. Feladatunk a 

szülők részletes tájékoztatása a szakszolgáltatások igénybevételéről, menetéről, 

eredményéről, a sajátos nevelési igény fennállásáról, a jogosultságokról, 

kötelezettségekről. 

A kapcsolattartás helyi sajátosságait a tagintézmények SZMSZ-e tartalmazza. 

 

A belső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az Intézmény vezetése és az alkalmazotti közösség különböző csoportjainak, szervezeti 

egységeinek kapcsolattartása a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, az igazgatók és az 

igazgató-helyettesek segítségével, valamint a választott képviselők útján valósul meg. A 

szakszolgálati intézmény tagintézményei, intézményegységei közötti belső kapcsolattartás az 

igazgatótanács ülései, tagintézmény-vezetői tanács ülései, értekezletek, megbeszélések 

alkalmával, és főigazgatói körlevelek kibocsátásával történik.  

A szakszolgálati intézményen belüli rendszeres kapcsolattartás értekezletek alkalmával 

történik. 

A főigazgató a tagintézményekkel az igazgatótanácsi értekezletek alkalmával találkozik. Az 

igazgatótanácsi értekezletek rendszeresen, havonta kerülnek megrendezésre. 

A székhelyintézményben dolgozó, az adott szakszolgálati feladat megyei szintű szakmai 

irányítását végző főigazgató - helyettes személyesen is látogatást tesz a tankerületi 

tagintézményekben félévente legalább egyszer. 

A székhelyintézményben ügyfélfogadási időben van lehetőség személyes egyeztetésre a 

főigazgatóval, illetve helyetteseivel. 

 

A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája,  

A vezetők és a szervezeti egységek között szintén értekezlet formájában kerül sor a rendszeres 

kapcsolattartásra 
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 résztvevők Gyakorisága 

Tagintézmény-vezetői tanács 

értekezlete 

Tagintézmény-vezető, 

igazgatóhelyettesek, 

telephelyek választott 

képviselői 

Havonta 

Szakmai munkaközösség 

értekezlete 

Munkaközösség tagjai Kéthavonta 

Szakalkalmazotti értekezlet A tagintézmény 

alkalmazottai 

Igény szerint, a tagintézmény 

alkalmazottait érintő téma 

esetében 

 

Ezeken felül az intézményegységek vezetői saját körükben hetente közös megbeszélést 

tartanak: 

Főigazgató és helyettesei 

Tagintézmény-vezető és helyettese 

 

Az igazgatótanács működésének rendje 

Az igazgatótanács tagjai: 

 főigazgató 

 székhelyintézmény-vezető 

 tagintézmény-vezetők 

Az igazgatótanács legalább havi rendszerességgel egy meghatározott napon értekezletet tart. 

Az értekezlet helyszíne a székhelyintézmény, de megállapodás alapján tagintézmény is lehet. 

 

A tagintézmény-vezetői tanács működési rendje 

A tagintézmény-vezetői tanács tagjai: 

 tagintézmény-vezető 

 tagintézmény-vezető helyettesek 

 telephelyek választott képviselői 

A tagintézmény-vezetői tanács legalább kéthavi rendszerességgel meghatározott napon 

értekezletet tart. Az értekezlet helyszíne a tagintézmény, de megállapodás alapján telephely is 

lehet. 
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2. Nyilvánosság 

 

Az Intézmény dokumentumai közül a szakmai alapdokumentum, a szervezeti és működési 

szabályzat és mellékletei, valamint az Intézmény további szabályzatai nyilvánosak. A jelzett 

dokumentumok megtekinthetőek az Intézmény székhelyén és tagintézményeinél. E 

dokumentumokat az intézmény honlapján is nyilvánosságra kell hozni. 

 

3. A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén: 

 

Az Intézmény székhelyén a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén 

haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie 

 ha szükséges, orvost kell hívnia 

 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie 

 a gyermeket ért balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az Intézmény 

főigazgatójának, intézkedésre jogosult felelős vezetőjének. 

 

E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő többi Intézményi dolgozó is 

köteles részt venni. 

 

A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt 

teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, 

akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

 

Az Intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az Intézmény főigazgatójának, 

intézkedésre jogosult felelős vezetőjének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell 

a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat 

eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése 

érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

 

 A gyermekbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai 

alapján: 
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A gyermekbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A három napon túl 

gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni, és e 

balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy 

példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a gyermeknek 

(kiskorú esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. A súlyos 

balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába 

legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

 

4. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 

 

Az Intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a feladatellátás szokásos menetét akadályozza, illetve az 

intézményben tartózkodó gyermekek és dolgozók biztonságát és egészségét, valamint az 

intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.) 

 a tűz 

 a robbantással történő fenyegetés. 

 

Amennyiben az intézmény bármely dolgozójának az Intézmény helyiségeit vagy a benne 

tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni az Intézmény főigazgatójával, illetve valamely 

intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 főigazgató, 

 főigazgató-helyettes, 

 tagintézmény- igazgató, 

 tagintézmény- igazgatóhelyettes. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 az intézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 
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 személyi sérülés esetén a mentőket 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az Intézmény főigazgatója, intézkedésre 

jogosult felelős vezetője szükségesnek tartja. 

 

A rendkívüli esemény észlelése után az főigazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős 

vezető utasítására a helyiségekben tartózkodó személyeket szóban, közvetlenül értesíteni 

(riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett helyiségek 

kiürítéséhez. 

 

Az főigazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett 

helyiségek kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az 

alábbi feladatokról: 

 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról 

 a közművezetékek (elektromos áram) elzárásáról 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről 

 a rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek, stb.) fogadásáról. 

 

A rendkívüli esemény miatt elmaradt vizsgálatot, terápiát más időpontban kell 

megvalósítani. 

 

5. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos rendelkezések 

 

Az Intézmény helyiségeibe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét a 

Intézmény főigazgatójának, intézkedésre jogosult felelős vezetőjének, vagy az általa kijelölt 

dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről 

 a veszélyeztetett helyiségek jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

 a helyiségekben található veszélyes anyagokról (mérgekről) 

 a közmű (víz, gáz, elektromos, stb.) vezetékek helyéről 
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 a helyiségekben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról 

 a helyiségek kiürítéséről. 

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni 

a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozójának, és az 

intézményben tartózkodó gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

 

VIII. Külön rendelkezések 

 

1. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeinek helyi sajátosságokat és 

igényeket tükröző szakmai és működési szabályzatai 

 

Az Intézmény tagintézményei a szervezetük felépítését és működésüket szabályozó 

mellékleteket a helyi sajátosságoknak és a szakszolgáltatás iránti igényeknek a figyelembe 

vételével maguk állapítják meg az alábbi körben: 

 a működés rendjét, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok 

működésének rendjét 

 az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, 

valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formáját és rendjét 

 a szülőkkel való kapcsolattartás formáját és rendjét 

 a vezetők közötti feladatmegosztást, annak megjelölésével, hogy a pedagógiai 

szakszolgálati intézmény mely szakmai feladatának, tevékenységének szakmai 

irányításáért felelős 

 a pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát segítőknek – 

az ágazati rendelet mellékletében meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően – 

a pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásába történő 

részvételének rendjét 

 a belső ellenőrzés rendjét 

 az fent nem említett külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját 

Az Intézmény székhelyére és tagintézményeire vonatkozó ezen külön rendelkezések az 

SZMSZ mellékleteiben találhatóak.  
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1. számú melléklet:  

Adatkezelési szabályzat 
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1. sz. mellékelt 

 

Adatkezelési szabályzat 

 

 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, mint köznevelési feladatokat ellátó intézmény 

adatkezelési tevékenysége kiterjed a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetésére, a 

köznevelés információs rendszerébe való bejelentkezésre, valamint az Országos statisztikai 

adatgyűjtési program keretében előírt adatok szolgáltatására. 

Az intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványának 

számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét. 

A Vas megyei Pedagógiai Szakszolgálat a következő nyilvántartásokat vezeti: 

 személyügyi nyilvántartás 

 gyermekek/tanulók adatai közül a jelen szabályzatban meghatározott adatokat 

 leltárjegyzék, leltárfelelősségi megállapodás 

 szabályzati jegyzék 

 INYR 

 

Az intézmény az alkalmazottairól éves szabadság-nyilvántartást vezet. 

 

ADATKEZELÉS 

 

Az intézmény az alkalmazottakról nyilvántartott adatokat titkosan kezeli. Kiadni csak a 

jogszabályban meghatározott esetben és felhatalmazott szerv számára lehet. 

A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a 

juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári 

jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e 

törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, 

célhoz kötötten kezelhetik. A 63. § (3) bekezdésében meghatározott pedagógusigazolványra 

jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR 

adatkezelője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható. 

 

 

 

 



 37 

A KEZELT ALKALMAZOTTI ADATOK KIADÁSÁNAK RENDJE 

 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat személyi nyilvántartásából adat csak igazolható 

módon érkezett megkeresés után továbbítható. Az adattovábbítás tényét a kikérő 

dokumentumon széljegyzet formájában fel kell tüntetni. A feljegyzésnek tartalmaznia kell az 

adatküldés tényét, az adatküldés dátumát, módját, a címzettet és az ügyintéző valamit a vezető 

aláírását. 

 

A GYERMEKEK/TANULÓK NYILVÁNTARTÁSA 

 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményeiben folyó szakszolgálati tevékenységet 

igénybe vevő gyermekek/tanulók adatairól az intézmény nyilvántartást vezet.  

A nyilvántartás az az alábbi adatokat tartalmazza: 

 

 a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, 

tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar 

állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 

 b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma 

 

A helyi nyilvántartás mellett a jogszabályi kötelességeknek eleget téve az INYR vezetése 

minden dolgozó számára kötelező.  

 

A TANULÓI ADATOK KIADÁSÁNAK RENDJE 

 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyermekek/tanulók nyilvántartásából adat csak 

igazolható módon érkezett megkeresés után továbbítható, a személyes adatok védelmére 

vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával. Az adattovábbítás tényét a kikérő dokumentumon 

széljegyzet formájában fel kell tüntetni. A feljegyzésnek tartalmaznia kell az adatküldés tényét, 

az adatküldés dátumát, módját, a címzettet és az ügyintéző valamit a vezető aláírását. 

 Az adatok körét és az adathoz való hozzáférés jogosultjait az adatkezelési szabályzat az egyes 

adatok felsorolásával és a jogosultak megnevezésével az alábbiak szerint állapítja meg: 

 A gyermek, tanuló adatai közül 
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o a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, 

törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, 

tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, 

megszűnése, magántanulói jogállása, a tanuló szülőjével, törvényes 

képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a 

tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, 

ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére, 

o a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, 

társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, 

szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az 

óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre 

vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az 

egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, 

o d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, 

törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, 

tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával 

kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó 

adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a 

családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 

o e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az 

igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 

A gyermek, a tanuló adatai továbbíthatók 

o sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 

rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a 

nevelési-oktatási intézmények egymás között, 

o b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével 

kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának  

 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a 

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a 

jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.  
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TITOKTARTÁS AZ ADATKEZELÉSBEN 

A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki 

közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik 

személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával 

kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, 

szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási 

jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem 

terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével összefüggő 

megbeszélésre. 

 

A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, 

kivéve ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi 

fejlődését. 

 

A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul 

értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt 

– súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az 

érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem 

szükséges. 

Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell 

tartani. 

A kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára 

személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 

 

KÖZPONTI ADATKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉG 

A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében a 

nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, 

gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az 

adatkezelő az Oktatási Hivatal. 

Az intézmény adatokat szolgáltat a KIR-be. 

(3) A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak, 

 c) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak, 

 d) akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak, 
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 e) akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak, 

 f) akit óraadóként foglalkoztatnak. 

A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait 

és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából 

megküld a KIR adatkezelőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az 

azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a 

személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti 

a KIR adatkezelőjét. A KIR adatkezelője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott 

adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti át. A 

tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 

számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik 

a nyilvántartásba. 
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2. számú melléklet:  

Iratkezelési szabályzat 
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2. sz. mellékelt 

 

Az iratkezelés rendjét az Intézmény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései, valamint a közfeladatot ellátó 

szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 

előírásai figyelembevételével szabályozza. 

 

- Az Intézménybe érkezett és az Intézményben keletkezett iratokat iktatni kell. 

- A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell. 

- A jogszabályban meghatározottakon túl felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a 

névre szóló iratokat, a munkahelyi szakszervezet részére érkezett leveleket, továbbá 

azokat az iratokat, amelyek felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának. 

- Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, elektronikus levélben 

vagy a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy 

személyes tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a 

tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását. 

 

Az Intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell az Intézmény 

- nevét, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a tagintézmény megnevezését, 

- székhelyét, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a tagintézményi telephely 

címét, 

- az iktatószámot, 

- annak meghatározását, hogy az irat kiadására az Intézmény, mely feladatához, 

tevékenységéhez kapcsolódóan került sor, 

- az ügyintéző megnevezését, 

- az ügyintézés idejét, 

- az irat aláírójának nevét, beosztását és 

- az Intézmény körbélyegzőjének, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a 

tagintézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

 

Az Intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak tartalmaznia kell 

- a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, 

- amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást, 



 43 

- a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és 

- a jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatást. 

 

Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha az Intézmény szakalkalmazotti 

értekezlete, szakmai munkaközössége az Intézmény működésére vonatkozó kérdésben határoz 

(dönt, véleményez, javaslatot tesz), továbbá akkor, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli 

esemény indokolja és elkészítését az Intézmény vezetője elrendelte. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az 

ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a 

meghozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a 

jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá. 

 

Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a napja 

megállapítható legyen. 

 

Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét a pedagógiai szakszolgálati 

intézmény irattári terve határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba 

helyezésének évétől kell számítani. 

 

Az iratok selejtezését az Intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi. A tervezett iratselejtezést, 

annak tervezett időpontját legalább harminc nappal megelőzően be kell jelenteni az illetékes 

levéltárnak. 
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Irattári terv 

Irattári  

tételszám 

Ügykör megnevezése Őrzési idő 

(év) 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

1. Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés nem 

selejtezhető 

2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek nem 

selejtezhető 

3. Személyzeti, bér- és munkaügy 50 

4. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, 10 

5. Fenntartói irányítás 10 

6. Szakmai ellenőrzés 10 

7. Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 

8. Belső szabályzatok 10 

9. Polgári védelem 10 

10. Munkatervek, jelentések, statisztikák 5 

11. Panaszügyek 5 

12. Szakértői vélemény, logopédiai vizsgálati vélemény 25 

13. Szakértői vélemény elkészíttetésével összefüggő ügyek 10 

14. Jogszabályban meghatározott juttatások és kedvezmények 

igénybevételéhez szükséges igazolásokkal kapcsolatos ügyek 

10 

15. Forgalmi napló, munkanapló 5 

16. Egyéni fejlesztési tervek, a gyermek, a tanuló fejlődését rögzítő 

értékelések 

5 

17. Nyilvántartási lapok, jegyzőkönyvek 5 

18. Szaktanácsadói, egyéb szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások 5 

Gazdasági ügyek 

19. Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épülettervrajzok, 

helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek 

határidő  

nélküli 

20. Társadalombiztosításhoz kapcsolódó ügyek 50 

21. Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés 10 

22. Éves költségvetéshez, költségvetési beszámolókhoz kapcsolódó ügyek, 

könyvelési bizonylatok 

5 
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3. számú melléklet:  

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhelyintézményének szervezetére és 

működésére vonatkozó külön szabályok 
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1.    Bevezetés 

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

székhelyintézményének szervezetére és működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket jelen szabályzat határozza meg. A szabályzat célja, hogy a székhelyintézmény 

működését, szervezeti felépítését, a működés rendjét, az érintett nevelési-oktatási, 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal való 

kapcsolattartás formáját és rendjét,a szülőkkel való kapcsolattartás formáját és rendjét, a 

vezetők közötti feladatmegosztást, annak megjelölésével, hogy a pedagógiai szakszolgálati 

intézmény mely szakmai feladatának, tevékenységének szakmai irányításáért felelős, a 

pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát segítőknek a pedagógiai 

szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásába történő részvételének rendjét, a belső 

ellenőrzés rendjét, az egyéb külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját szabályozza. 

 

2. Általános rendelkezések 

 

A székhelyintézményi SZMSZ betartása a székhelyintézmény valamennyi közalkalmazottjára 

és a szerződéses jogviszonyban állókra kötelező érvényű. 

Az SZMSZ hatálya kiterjed: a szakalkalmazottakra, alkalmazottakra, a gyermekek, tanulók 

szüleire, törvényes képviselőire, nevelőire, a szakszolgálatot igénybevevő gyermekekre, 

tanulókra (nappali rendszerű oktatásban részesülő köznevelési intézményben tanulók) egyaránt. 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye, mint köznevelési intézmény 

szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot a székhelyintézmény vezetőjének 

előterjesztése után a szakalkalmazotti testület 2017. március 30. napján fogadta el.   

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az előző SZMSZ. 
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3. A  székhelyintézmény általános jellemzői 

a. Alapadatok  

Az intézmény OM azonosítója: 200869 

A székhelyintézmény címe: 9700 Szombathely, Sugár u. 9. III. emelet 

Az intézmény statisztikai számjele: 15575016-8042-322-18 

Vezetője: székhelyintézmény vezető főigazgató-helyettes 

Működési körzete: Vas megye 

Alapítás dátuma: 2013. szeptember 1. 

Alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) 

Az alapítói jogokat gyakorolja: az emberi erőforrások minisztere 

Az irányítói jogköröket gyakorolja: az emberi erőforrások minisztere 

Fenntartó: Szombathelyi Tankerületi Központ (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 11.) 

A fenntartói jogokat gyakorolja: Szombathelyi Tankerületi Központ (9700 Szombathely, 

Kossuth Lajos u. 11.) 

A szakmai irányítási jogkör gyakorlója: főigazgató 

Az intézmény alaptevékenysége: szakértői bizottsági szakszolgálati feladat, továbbtanulási és 

pályaválasztási szakszolgálati feladat 

 

A Székhelyintézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata  

 

Hosszú bélyegző: 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhelyintézmény 

9700 Szombathely, Sugár út 9. 

 

Körbélyegző:  

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

9700 Szombathely, Sugár út 9. 
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b. Az intézmény személyi összetétele 

A székhelyintézményben a megyei szintű feladatellátás biztosításához mindkét szakszolgálati 

feladatkörben főállású, teljes munkaidőben dolgozó szakképzett szakalkalmazott végzi a 

szakszolgáltatási feldatokat. E mellett szükséges megbízási jogviszony keretében is dolgozókat 

bevonni a feladatellátásba. Az intézmény engedélyezett létszáma 11 pedagógiai szakszolgálati 

közalkalmazott, két ügyviteli alkalmazott. Határozatlan kinevezéssel 13 státusz van betöltve, 

részmunkaidős és megbízásos jogviszonyban 6 fő segíti a munkát.   

A szakalkalmazottak gyógypedagógus, pszichológus, tanácsadó pedagógus végzettségűek.  

Megbízásos jogviszonyban gyermekszakorvosok, gyermekneurológus, gyógypedagógus, 

részmunkaidős foglakoztatásban pszichológus dolgozik a székhelyintézményben. 

A gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozást szakvizsgázott pedagógus-

munkakörben foglalkoztatottak végzik, hat dolgozó rendelkezik szakvizsgával. 

 

4. . A székhelyintézmény alaptevékenysége 

 

Szakértői bizottsági tevékenység keretében az intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a 

tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi, 

sajátos nevelési igény gyanúja esetén komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, 

orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít. 

 

A szakértői vizsgálat típusai: 

 az aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálat 

 a fejlődést nyomon követő a korábbi diagnózis megalapozottságát, a 

nevelés,oktatás formájának megfelelőségét a fejlesztés eredményességének 

mérését célzó felülvizsgálat 

A megyei szakértői bizottság koordinációs feladatai: 

 a tankerületi szakértői bizottság szakmai működésének koordinációja 

 a szakértői vizsgálatoknál alkalmazott protokoll eljárások folyamatos ellenőrzése 

és fejlesztése 

 speciális diagnosztikai feladatok koordinálása 

A megyei szakértői bizottság diagnosztikai feladatai: 
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 a rendelet általános szabályai szerint indult vizsgálatok esetében a három évesnél 

fiatalabb gyermekek teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai 

vizsgálata 

 a tankerületi szakértői bizottság alapvizsgálatai során a sajátos nevelési igény 

fennállását valószínűsítő eredmények esetben a tankerületi szakértői bizottság 

által megküldött vizsgálati dokumentáció alapján  

o megállapítja vagy kizárja a sajátos nevelési igényt, megállapítja vagy 

kizárja a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséget, elkészíti és 

kiadja a szakértői véleményt, 

o  kiegészítő vizsgálatot végez, megállapítja vagy kizárja a sajátos nevelési 

igényt, megállapítja vagy kizárja a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási 

nehézséget, elkészíti és kiadja a szakértői véleményt, 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a felülvizsgálatok 

elvégzése 

  jogszabályban meghatározott esetben a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

családja részére a juttatások és kedvezmények igénybevételéhez szükséges 

igazolások kiadása 

  jogszabályban meghatározott esetben javaslattétel a súlyosan-halmozottan 

fogyatékos gyermekek ápoló-gondozó otthoni ellátására, a három évnél idősebb 

gyermekek bölcsődei ellátására, fogyatékos fiatalok lakóotthoni ellátásra. 

 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretében, a tanuló adottságainak, tanulási 

képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen 

iskolaválasztás ajánlása. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai, 

pszichológiai, egészségügyi tájékoztatással, kiadványokkal segíti az iskolai pályaorientációs 

tevékenységet. 

 

 továbbtanulás- és pályaválasztás iskolai előkészítése, a pedagógusok számára az 

aktuális ismeretek, törvények ismertetése 

 a tanulók számára a különböző pályák megismertetése 

 tanulók önismeretre nevelése – mely személyi és pályaadottságok 

összehangolásával történik 

 szülőkkel való kapcsolat felvétele – osztályfőnöki órák keretében, valamint az 
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egyénileg hozzáfordulók esetében 

 felvilágosító propaganda munka végzése valamennyi ellátott oktatási 

intézményében 

 a csoportos- és egyéni vizsgálatok előkészítése 

 a közvetlen – pályaismereti-, önismereti vizsgálatok előkészítésével kapcsolatos 

feladatok végzése 

 egyéni és csoportos vizsgálatok végzése a tanácskérő személyiségének 

megismerése érdekében 

 a tanácsadó a tanuló számára támogatást nyújt a megfelelő választáshoz, a 

képességek és az érdeklődés figyelembe vételével 

 

5. A székhelyintézmény szervezeti felépítése  

 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat székhelyén, a főigazgatósággal egy helyszínen 

működik a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye. Az Intézmény vezetője 

a Főigazgató, a székhelyintézményé a főigazgató-helyettes. A székhelyintézményben dolgozó 

alkalmazotti és szakalkalmazotti közösség közvetlen felettese a főigazgató-helyettes. Az 

ágazati szabályozás értelmében feladata a szakértői bizottság szakszolgálati feladatának ellátása 

és a pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati feladatának biztosítása. Mindkét feladat ellátása 

a területi illetékesség alapján Vas megye egész területére kiterjed. Megyei illetékesség alapján 

a megye tankerületeiben működő szakértői bizottságok szakmai irányítása is alapfeladat.  

1. Szervezeti felépítés:  

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye  

a) Megyei Szakértői Bizottság 

b) Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás- megyei illetékességgel 
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2. Szervezeti ábra  

 

 

 

 

 

  

 

 

A székhely alapfeladatainak ellátása keretében kiadmányozásra jogosult, és a székhely 

feladatellátása kapcsán keletkezett iratok aláírása során elfogadott vezetői megnevezés, aláírás:  

Megyei Szakértői Bizottság vezetője 

Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó vezetője 

Székhelyintézmény vezető főigazgató-helyettes 

 

6 . A működés rendje 

 

A Megyei Szakértői Bizottság és a Pályaválasztási és Továbbtanulási Tanácsadó működése a 

jogszabályok és a kidolgozott belső folyamatszabályozások szerint történik. 

 

1. A MUNKA TERVEZÉSE 

 

A székhelyintézmény munkatársai éves munkaterv alapján dolgoznak, amely a tanév rendjéhez 

igazodik. 

A székhelyintézmény vezetésével megbízott főigazgató-helyettes a munkaterv egy példányát 

szeptember 30-ig eljuttatja a főigazgatóhoz. 

A munkatársak órarendi beosztását, munkaidejének diagnosztikai tevékenység folytatására, 

pályválasztási tanácsadásra, pályaorientációra irányuló időtartamát szeptember 15-ig kell 

elkészíteni, amely szükségleteknek megfelelően módosítható. 

Általános főigazgató-

helyettes 

Főigazgató 

Székhelyintézmény vezető 

főigazgató-helyettes 

Megyei 

Szakértői Bizottság 
Továbbtanulási és 

pályaválasztási Tanácsadó 

Vas Megye Járási 

Szakértői Bizottságai 
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2. A munkarend kialakítása, a munkavégzés általános szabályai 

 

A 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet értelmében a pedagógiai szakszolgálat intézménye 

folyamatosan tevékenykedik. Feladataink ellátásához- az iskolai tanév rendjéhez igazodó 

munkatervet készít. 

 

A székhelyintézményben folyó szakszolgálati tevékenység a hét öt munkanapján folyamatosan 

szerveződik. A napi nyitvatartási idő a hét három munkanapján 8 óra, szerdán 10 óra, pénteken 

6 óra időtartamú. 

A főállású dolgozók heti munkaidejét, ezen belül kötelező óraszámát az idevonatkozó rendelet 

szabályozza. A munkatársak a közalkalmazotti jogállásnak megfelelően 40 órás munkahétben 

dolgoznak. Ebből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkatársak a 326/2013. 

(VIII.30.) Kormányrendelet szabályozása szerint heti 21 órát közvetlenül gyermekkel 

(szülővel) való foglalkozással töltenek. A fennmaradó időt szakértői vélemény írásra, 

felkészülésre, esetmegbeszélésre, adminisztrációs teendők végzésére, a vizsgálati anyagok 

értékelésére és a munkaköri leírásukba foglalt egyéb feladatok elvégzésére használják.  

 

A nyitvatarás rendje: 

Hétfő:  8:00-16:00 

Kedd  8:00-16:00 

Szerda  8:00-18:00 

Csütörtök 8:00-16:00 

Péntek  8:00-14:00 

 

A székhelyintézmény a tanév szorgalmi idejében, teljes munkaidőben, a nyári tanítási 

szünetben ügyeleti rend alapján működik.  

A nevelési intézmények működésével összehangoltan a nyári tanszünet idején biztosítjuk a 

dolgozók szabadságainak kivételét olyan módon, hogy a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

többi tagintézményével összehangoltan folyamatos nyitva tartást biztosítunk. A feladat 

ellátására az Intézmény - nyári tanszünet idején működő, - tagintézményében kerül sor. A 

működő tagintézményekről az ellátást igénybe vevőket az intézményi honlapon keresztül, 

valamint hirdetményi úton tájékoztatjuk. 
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A székhelyintézményben július első munkanapjától a tanév első tanítási napjáig legalább heti 

egy fogadónap szervezésével kell biztosítani a pedagógiai szakszolgálat igénybevételét. 

 

Túlmunkát a székhelyintézmény irányításával megbízott főigazgató-helyettes rendelhet el, 

illetve engedélyezhet a főigazgató jóváhagyása után. A túlmunka elismerése illetve díjazása a 

mindenkor érvényes jogszabályok szerint történik. 

 

Az éves szabadságolásról január 31-ig ütemterv készül a székhelyintézmény irányításával 

megbízott főigazgató-helyettes jóváhagyásával. A dolgozó a szabadságot az erre rendszeresített 

nyomtatványon igényli. Szabadság pénzben nem váltható meg, a jogosultság évében azt ki kell 

adni illetve venni, hacsak a dolgozót valamely különleges eset abban nem gátolja. (Pl: táppénz, 

stb…) 

A munkába érkezése és az onnan való távozás tényét a jelenléti ívben a dolgozók kötelesek 

regisztrálni. A napközbeni, intézeten kívüli munkavégzés tényét az erre rendszeresített füzetben 

kell rögzíteni. 

 

3. A munka teljesítése 

 

Az Intézmény a feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet 

készít. A munkatervnek biztosítania kell, hogy a február utolsó napjáig kezdeményezett 

eljárásokban április utolsó munkanapjáig  elvégezzék az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség megállapításához szükséges vizsgálatokat, valamint elkészüljenek az iskolai 

felvételekhez szükséges szakértői vélemények. Május utolsó munkanapjáig elkészüljenek 

azok a szakértői vélemények, amelyek tekintetében közigazgatási hatósági eljárás indult. Ha 

a február utolsó napját követően kezdeményezik a gyermek, tanuló vizsgálatát, a 

rendelkezésre álló szabad vizsgálati napokra kell megtervezni a vizsgálatokat a beérkezés 

sorrendjében. 
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7. A szolgáltatás igénybe vétele 

 

A munkatársak tevékenységének szabályozása  

 

A munkatársak a 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet szabályozása, illetve a munkaköri leírásukban 

foglaltak alapján végzik tevékenységüket. 

 

Pszichológus: pszichodiagnosztikai vizsgálatok végzése (személyiségvizsgálat, intelligencia-, 

teljesítmény-, projektív tesztek), szakértői vélemények írása. 

 

Gyógypedagógusok: pszichodiagnosztikai vizsgálatok végzése (intelligencia-, 

teljesítménytesztek, tanulási képességek vizsgálata, a tudásszint és az iskolai teljesítmények 

mérése, pedagógiai vizsgálatok), szakértői vélemények írása, munkaköri leírásuknak 

megfelelően bekapcsolódás az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységekbe. 

Gyermek szakorvos: a gyermek aktuális egészségügyi állapotának vizsgálata, a sérülést 

kiváltó okok organikus hátterének feltárásának segítése, az anamnesztikus adatok, a korábbi 

orvosi vizsgálatok megállapításainak eredményeire támaszkodva. 

Tanácsadó pedagógus: a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának 

szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. A tanácsadás során 

figyelembe kell venni a tanuló személyes adottságait és érdeklődését.  A továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadó a javaslatait a tanuló meghallgatása, szükség szerinti vizsgálata és az 

érintett pedagógusok véleménye alapján alakítja ki. A továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi tájékoztatással, kiadványokkal segíti az 

iskolai pályaorientációs tevékenységet.  

Gyógypedagógiai asszisztens, szakszolgálati titkár: adminisztrációs, statisztikai és postázási 

teendők ellátása, nyilvántartások vezetése, ügyviteli munka, végzi a berendelési ügyintézést, 

ellátja a beszerzések adminisztrációját, közreműködik a statisztikai összesítésekben, a 

gyógypedagógiai intézmények létszámadat egyeztetéseiben. 

Adminisztratív jellegű ügyekben kapcsolattartás a bizottsággal kapcsolatban álló megyei, 

országos intézményekkel, segít a szakvizsgálatra érkező családok fogadásában, a gyermekek 

foglalkoztatásában, tájékozódik a vizsgálatra érkezők adatairól. 
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Etikai előírások 

 

A székhelyintézmény munkatársai csak a szakképesítésüknek megfelelő feladatokat láthatnak 

el. A székhelyintézmény munkatársainak magatartását mindenkor, minden körülmények között 

a gyermekek/tanulók érdeke és szükséglete kell, hogy meghatározza. 

A szakembereknek biztosítania kell az állampolgári és személyiségi jogok tiszteletben tartását, 

és a szülőkkel való együttműködést. 

 

Adatkezelés 

 

A Nkt-ben meghatározott adatok nyilvántartása történik a vizsgált gyermekekről, tanulókról, 

az ott megfogalmazott titoktartási kötelezettség figyelembevételével. 

A sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok továbbíthatók a pedagógiai szakszolgálatok 

intézményeitől a nevelési-oktatási intézményeknek, gyermekjóléti intézményeknek, 

családsegító intézményeknek, gyermekvédelmi intézményeknek, közigazgatási 

intézményeknek illetve vissza. 

Az utasítási, intézkedési jog gyakorlása 

 

Az utasítási, intézkedési jogot a székhelyintézményben folyó szakszolgálati feladat 

biztosításával kapcsolatban a székhelyintézmény irányításával megbízott főigazgató-helyettes 

gyakorolhatja.  

 

Az intézményi bélyegző használatával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

Intézményi bélyegzőt kell használni: 

- ha az igazgató aláírási jogát gyakorolja 

- a szakértői vélemények érvényesítésekor  

- az érkezési bélyegzőt valamennyi postai küldeményre, levélre, amely az 

intézmény irattárába, vagy más jellegű nyilvántartásba kerül 
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 Aláírási jogkör és körbélyegző használat: 

1. A vizsgált gyermekek iratanyagán, szakértői véleményén: igazgató, 

vizsgálatot végző gyógypedagógusok, orvos, pszichológus 

2. Utazási utalványon: vizsgálatot végző gyógypedagógusok, pszichológus, 

igazgató 

3. Igazolásokon, pénzügyi dokumentumokon: igazgató 

4. Igazolás tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermekről: gyermekszakorvos 

5. A hivatalos ügyintézéssel kapcsolatos minden egyéb nyomtatványon és 

levelezéseken: igazgató 

6. Utazási költségtérítés igazolására 

 

  8. A székhelyintézmény vezetése 

 

1. A székhelyintézmény igazgatója 

 

A székhelyintézményben igazgatótanács nem működik. A Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat igazgatótanácsának tagjaként a székhelyintézmény vezetését ellátó főigazgató-

helyettes képviseli a székhelyintézményt a vezetésben. 

 

A székhelyintézmény irányításával megbízott főigazgató-helyettes feladatait, jogkörét, 

felelősségét a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szervezetére és működésére vonatkozó 

külön szabályzat határozza meg. A Székhelyintézmény vonatkozásában felelőssége kiterjed a 

munkakörében ellátandó következő feladatokra:  

 a szakszerű és törvényes működésre 

 szakmai munkára 

 belső ellenőrzésre 

 az ágazati rendeletben szabályozott eljárás szerint ellátja a szakértői bizottság 

működésének szakmai irányítását, ellenőrzését, képviseletét 

 az adott tanév munkarendjét, feladatait munkatervben programozza – havi 

részletező ütemezéssel 

 az elvégzett munkáról ellenőrző összegzést, beszámolót készít a tanév végén 

 szervezi, és folyamatosan ellenőrzi a vizsgálati berendeléseket, a nyilvántartást, 

az adminisztrációt 
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 eleget tesz a minisztérium által szabályozott statisztikai adatszolgáltatásnak 

 biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását, nevelését, gondozását 

ellátó intézményekkel; az oktatási, egészségügyi és szociális szakmai irányítással; 

a főiskolai, minisztériumi szakterületekkel; az országos szakértői bizottsági 

hálózattal való rendszeres kapcsolattartást 

 vizsgálja a megyében a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek 

meglétét 

 felelős az ügyiratkezelés, irattározás, vagyonkezelés, selejtezés rendjéért 

 gondoskodik a vagyonvédelemről, munkavédelemről 

 

Hatásköre: 

 Munkaköri leírásában foglalt tevékenységek körében felmerülő kiadások 

igazolására jogosult 

 A Megyei Szakértői Bizottság munkájának szervezése és irányítása 

 A Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó munkájának szervezése és 

irányítása 

 Szakmai kérdésekben döntéseket hoz 

 Javaslatot tesz a bizottság munkájával, jutalmazással, értékeléssel, esetleges 

felelősségre vonással kapcsolatban 

 Az óvodákkal, iskolákkal való kapcsolattartás szabályozása 

 A munkatársai által készített szakértői vélemények ellenőrzése, ellenjegyzése 

 A beérkezett posta bontása, a kimenő levelek, hivatalos nyomtatványok 

(útiköltséges utalványok) ellenjegyzése. 

 

2. Az intézményi vezetést segítő fórumok 

Szakalkalmazotti értekezlet 

Feladatköre: 

 az intézmény távlati és éves programjainak kialakításában való részvétel 

 a programok elfogadása, megvalósításuk értékelése 

  a jogszabályok által hatáskörébe utalt egyéb jogosítványokban való közreműködés 

 a jóváhagyott munkatervben megfogalmazott teendők és az időközben felmerülő 

problémák megvitatása 
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 a megoldásokban való állásfoglalás 

 a bizottság tagjai munkájának értékelése 

 a végrehajtás érdekében az aktuális feladatok meghatározása 

 szakmai, továbbá a csoport tagjait érintő egyéb tájékoztatás nyújtása 

  

 Hatásköre: 

 a programok és munkatervek, valamint az értékelések elfogadása 

  ajánlás a vezetés számára a további teendőkre. 

 

Az értekezletet az igazgató hívja össze hetente, kéthetente, illetve szükség esetén. A tanév 

kezdetén az értekezletet össze kell hívni. Az értekezletek tartalmáról, állásfoglalásairól 

jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

9. A belső ellenőrzés rendje 

 

 Az intézmény belső ellenőrzését a székhelyintézmény irányításával megbízott főigazgató-

helyettes által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Szabályzat szerint kell megszervezni. A belső 

ellenőrzés tervszerűségének biztosítása céljából éves munkatervet kell készíteni. Az egyes 

munkatervi feladatok ellenőrzésére az intézményi dolgozók közül esetenként közreműködőket 

kell felkérni. 

A munka folyamatában történő ellenőrzés, önellenőrzés valamennyi munkatárs munkaköri 

kötelessége.  

Az ellenőrzés tapasztalatairól a munkatársakat tájékoztatni kell. Az egyes beszámolóknak is 

tartalmazniuk kell az ellenőrzéskor szerzett tapasztalatokat. 

 

10. Nyilvántartás 

 

A vizsgálati anyagokat dosszié rendszerben kell nyilvántartani, az új anyagok csatolódnak a 

régihez, ha volt már vizsgálati dosszié. 

Külön kell kezelni a gyermekek nyilvántartását és iratait. 
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A nyilvántartás számozását a tanév első napján kell megkezdeni. 

Az elintézett iratokat, lezárt dossziékat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés ideje az irat 

végleges irattárba helyezésének évétől kell számítani. Az irattárban őrzött iratokat legalább 5 

évenként felül kell vizsgálni. Az iratok selejtezését az igazgató rendeli el az ágazati rendeletben 

foglaltak figyelembe vételével.  

 

11. A helyettesítés rendje. Az ügykörök átadása-átvétele 

 

Szabadságon, kiküldetésben, vagy bármely ok miatt tartósan távol lévő munkatársat 

helyettesíteni kell. A helyettesítés megszervezése az igazgató feladata. 

 

 Az intézmény vezetéséért felelős igazgató köteles gondoskodni arról, hogy 

akadályoztatása, tartós távolléte (két hetet egybefüggően meghaladó) esetén a vezetői 

feladatokat ellássák.  

 Az erre az időszakra megbízott helyettes hatásköre: 

 - az intézmény napi munkáját koordinálja, postát bonthat, a kimenő szakértői 

véleményeket aláírhatja 

 - aktuális vizsgálati ügyekben a bizottság munkájáról felvilágosítást adhat a 

jogszabályokban meghatározott adatvédelem betartásával 

 - aktuális feladatot, utasítást adhat a munkatársaknak szakmai ügyekben 

 - anyagi jellegű kötelezettségvállalásra, gazdálkodási tevékenységre nem jogosult 

 - munkáltatói jogkört nem gyakorolhat 

 

12. Kapcsolattartás 

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja  

 Kapcsolat a felügyeleti szervekkel  

- A székhelyintézmény a Nemzeti Erőforrás Minisztérium általános ágazati irányítása és 

ellenőrzése alatt működik.  
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A fenntartással és működéssel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat a 

Szombathelyi Tankerületi Központ látja el.  

 Az igazgató a működtetésre vonatkozó szakmai ellenőrzést csak a felügyeleti hatóságok 

illetékes képviselőitől fogadhatja el. Szakmai ellenőrzést csak az a személy végezhet, 

aki szerepel az Intézmény SZMSZ-ében.  

 A felsőbb szervekkel való kapcsolattartás szolgálati úton történik, kivéve ha a 

jogszabályok vagy felettes szerv másképp nem intézkedik.  

 A székhelyintézmény dolgozói – a jogszabályokban meghatározott kivételektől 

eltekintve a székhelyintézmény irányításával megbízott főigazgató-helyettes útján 

fordulhatnak a felettes szervekhez. Az igazgató, a hozzá benyújtott kérést, panaszt, 

nyolc napon belül továbbítja véleményével, javaslatával együtt.  

 A székhelyintézmény irányításával megbízott főigazgató-helyettes  az alább részletezett 

rendkívüli eseményekről 24 órán belül jelentést tesz a főigazgatónak: 

  a  szakszolgálati munkát tartósan akadályozó, vagy váratlanul fellépő 

eseményekről (pl. járványos betegség, az intézmény épületeinek súlyos, a 

működést akadályozó megrongálódása) 

 az intézményi tulajdonban bekövetkezett kárról vagy hiányról 

 a székhelyintézmény dolgozóinak vagy a szolgáltatást igénybe vevő 

gyermeknek/tanulónak súlyosabb balesetéről vagy büntetőjogi felelősségre 

vonást igénylő cselekedeteiről 

 a dolgozóit érintő minden olyan eseményről, amellyel kapcsolatban a 

rendészeti szervek eljárására került sor  

Kapcsolat a szülőkkel  

 A székhelyintézmény törekszik a szülőkkel való eredményes együttműködésre. 

Feladatunk a szülők részletes tájékoztatás a szakértői vizsgálat menetéről, 

eredményéről, a sajátos nevelési igény fennállásáról, a jogosultságokról, 

kötelezettségekről. 

 A szülők szervezett tájékoztatását szolgálják a honlapon közzétett információk, 

letölthető nyomtatványok, írásos információk.  

 A személyes találkozások érdekében előzetes egyeztetés után a szakszolgálati 

munkatársak fogadóórát tarthatnak.  



 61 

 A szülőkkel telefonon, faxon, e-mailben történő kapcsolattartásról a dossziéban 

széljegyzet formájában feljegyzést kell készíteni. A feljegyzésben a kapcsolattartó 

személyét, a  kapcsolat időpontját és az információ tartalmát fel kell jegyezni, a 

szakalkalmazott aláírásával. 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata  

Az intézmény napi munkakapcsolatot tart a Szombathelyi Tankerületei Központtal, mint 

fenntartóval, és a fenntartó döntéseit, szándékát operatívan megvalósító munkatársakkal és 

referensekkel, és a főigazgatóval. Koordináló tevékenységét adatszolgáltatásokkal, 

rendelkezésre állással segíti. 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái:  

 szóbeli tájékoztatás adás 

 írásbeli beszámoló adása  

 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel 

 a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából  

 speciális információ szolgáltatás az intézmény szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan 

 adatszolgálatási kötelezettség pontos végrehajtása 

Külső intézményekkel való kapcsolattartás 

A vizsgálaton részt vevő gyermekek folyamatban lévő gyermekjóléti, családsegítő, 

gyermekvédelmi, gyámhatósági, közigazgatási eljárásaiban az eljárásrt végző 

intézményekkel folyamatos kapcsolat tartható. A kapcsolattartás tartalma az érintett 

gyermekkel/tanulóval kapcsolatos eljárás során  tudomásra jutott adatok és diagnosztikai 

tevékenység következtében felmért tanulási képességek adataira terjed ki. A vizsgálaton 

való megjelenésben való segítő közreműködés, a vizsgálati eredményekről való írásbeli, 

szóbeli tájékoztatás képezi a fő részét a kapcsolattartásnak. Az értesítési rendben fel kell 

tüntetni azt az intézményt, amelyik az eljárást kezdeményezte, illetve amelyik írásban vagy 

szóban ezen igényét jelezte, és a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási körben 

megtalálható.Részletezve az Iratkezelési szabályzatban. 
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A belső kapcsolatok rendje, koordinálása 

A székhelyintézményben évente három alkalommal alkalmazotti értekezlet tartására kerül 

sor, a tanév elején, a félévkor és a tanév végén. 

A szakalkalmazottak heti rendszerességgel, a pénteki napon 8:00-10:00 között tartanak 

megbeszélést. A megbeszélésen az aktualitások, esetmegbeszélések, szakmai  kérdésekben való 

egyeztetés, esetosztás történik. A munkatársak napi kapcsolatban vannak egymással, a 

vizsgálatvezetővel. A székhelyintézmény irányítását ellátó főigazgató-helyettes szóban és 

írásos értesítés formájában is tarthat kapcsolatot. 
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4. számú melléklet: A Vas Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki 

Tagintézményének szervezetére és 

működésére vonatkozó külön szabályok 
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A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Celldömölki Tagintézményének belső működési 

szabályzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:  Fazekas Andrea 

  gyógypedagógus, logopédus 

  tagintézmény-igazgató 
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I. Működés rendje 

 

A tagintézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata  

Hosszú bélyegző:  

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Tagintézménye 

9500 Celldömölk, Hunyadi utca 2/B. 

 

 

 

Körbélyegző:  

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Tagintézménye 

OM: 200869 

9500 Celldömölk, Hunyadi u. 2. 

 

 

 

Az intézmény az iskolai tanév rendjéhez igazodva éves munkatervet készít.  

Munkarend kialakítása: 

A munkarend kialakítása minden tanév elején történik. A foglalkozási és kliens fogadási idők 

beosztása az igazgató és a szakmai teamek döntése alapján a tanév eleji vizsgálatok, szűrések 

befejezése után, legkésőbb szeptember harmadik hetének első munkanapjáig megtörténik.  

Az intézmény nyitva tartása:  

hétfő: 8:00- 18:00 

kedd: 8:00- 18:00 

szerda: 8:00- 16:00 

csütörtök: 8:00- 16:00 

péntek: 8:00-14:00 
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A tanítási szünetekben a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeivel közösen 

folyamatos nyitva tartást biztosítunk. 

 

A vezető intézményben való tartózkodásának rendje: 

Az igazgató heti munkaideje 40 óra. A tagintézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, 

hogy a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. A vezetőnek a nyitva tartási idő alatt 

az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lennie. Az igazgatót akadályozása 

esetén azonnali döntést kívánó esetben a tagintézményi tanács egyik, az igazgató által írásban 

megbízott tagja helyettesíti.  

 

A szakalkalmazottak munkarendje:  

A szakalkalmazottak kötelesek a munkavégzés megkezdése előtt 10 perccel a munkahelyen 

tartózkodni. A rendkívüli távolmaradás okáról az igazgatót lehetőleg az előző napon, de legkésőbb 

az adott munkanapon 8 óráig tájékoztatni kell. A távolmaradás tényét jelezni kell a szakszolgálati 

titkár felé is. 

 

Nem pedagógus munkakörben dolgozók és a technikai munkát végzők munkarendje: 

A pedagógiai munkát segítő dolgozók heti munkaideje 40 óra. A dolgozók éves munkarendjét a 

tanév elején, a zavartalan működés érdekében, a vezető és a szakalkalmazottak munkaidejével 

összhangban határozza meg az igazgató. A rendkívüli távolmaradás jelentése a szakalkalmazottakra 

vonatkozó szabályok szerint történik.  

 

II. Tagintézményi tanács 

A tagintézményi tanács a vezetőből és a feladatterületek (9) 1-1 képviselőjéből áll. A 

képviselőket a szakalkalmazotti testület delegálja a tanácsba. A képviselők megbízatása 3 évre 

szól. 

 

A tagintézményi tanács feladatai: 

I. éves munkaterv előkészítése 

II. házirend előkészítése 

III. szakmai programok tartalmi meghatározása 

IV. a tagintézmény egészét érintő döntések előkészítése, megvitatása 
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 Az értekezletek rendjét a vezető az éves munkatervben rögzíti. A tagintézményi tanácsülések 

időpontját és a tervezett napirendi pontokat tartalmazó meghívót az ülés előtt legkésőbb 8 

munkanappal meg kell küldeni a tagoknak. 

 

 

III. Kapcsolattartás az ellátásban érintett intézményekkel 
 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Tagintézménye kapcsolatot tart: 

- szülőkkel 

- bölcsődékkel 

-  oktatási- nevelési intézményekkel 

- család- és gyermekjóléti szolgálattal 

-  védőnői szolgálattal 

-  iskolaorvosokkal és gyermekorvosokkal 

- gyámhatósággal, nevelőszülői hálózattal 

- gyermekpszichiátriával 

 

Az intézmény szakmai, érdekvédelmi érdekképviseleti kapcsolatot tart fenn: 

 

o Magyar Pszichológiai Társasággal 

o Pedagógiai Szakszolgálatok Országos Egyesületével 

o Magyar Gyógypedagógusok Egyesületével 

o Demoszthenész Egyesülettel 

o Magyar Logopédusok Szakmai Szövetségével 

o Magyar Fonetikai, Foniátriai, Logopédiai Társasággal 

 

A tagintézmény vezetője és minden dolgozója szülőkkel való rendszeres 

kapcsolattartásának formái: 

 

o oktatási- nevelési intézmények, bölcsőde szülői értekezletein 

o tájékoztató füzeteken keresztül 

o  telefonon, elektronikus úton, személyesen 

o  intézményi nyílt napon 
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o egyéni konzultációk keretében 

 

A bölcsődével és az oktatási-nevelési intézményekkel való rendszeres kapcsolattartásának 

formái: 

 

o tematikus előadások tartása 

o  nevelési értekezleteken való részvétel 

o  esetmegbeszélő csoportok biztosítása a pedagógusoknak 

o egyéni konzultációs lehetőség biztosítása a bölcsőde és az oktatási- nevelési 

intézmények dolgozói számára pszichológiai- pedagógiai szemléletformáló céllal 

 

Kapcsolattartás formái a védőnőkkel, iskolaorvossal, gyermekorvossal: 

 

o személyes, telefonos, elektronikus kapcsolatfelvétel útján 

o tájékoztató füzetek útján 

o megbeszélések formájában 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal, Gyámhatósággal, gyermekpszichiátriával való 

kapcsolattartás formái: 

 

o telefonon, e-mailben 

o  hivatalos levelek útján 

o szakértői vizsgálatra kerülő gyermek kapcsán  

o esetmegbeszélés útján 

 

 

IV.Vezetők közötti feladatmegosztás 

 
Az igazgató feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat egész intézményre vonatkozó része 

taglalja.  

Az igazgató feladatai: 

 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

o a szakmai munkáért 

o szakalkalmazotti testület vezetéséért 

o szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, a végrehajtás 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért 
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o a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

o a nevelési- oktatási, gyermekvédelmi szociális intézményekkel, a gyámhatósággal, 

szülőkkel való megfelelő együttműködésért 

o tanulói –és gyerekbalesetek megelőzéséért 

o kapcsolatot tart a főigazgatósággal, székhellyel 

o adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé 

o ellenőrzési feladatokat lát el 

o  elláthatja a főigazgató által rábízott egyéb feladatokat 

A feladatterületek választott képviselői: 

 

o az igazgató akadályoztatása esetén írásbeli megbízás ellenében helyettesíti a vezetőt a 

kijelölt képviselő 

o  részt vesznek az intézményi belső ellenőrzésben az igazgatói megbízás alapján 

o elláthatják az igazgató által ráruházott egyéb feladatokat 

 

V. A Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és pedagógiai munkát 

segítők a 15/ 2013. Emmi rendelet a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működéséről 6. mellékletében előírt képesítési 

előírásoknak megfelelően, az intézmény egységes feladataiban 

ellátásban történő részvétele 

 
Gyógypedagógus:  

 

1.Szakterületétől függetlenül a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül részt vehet: 

o korai fejlesztésben, gondozásban 

o fejlesztő nevelésben 

o szakértői bizottsági tevékenységben 

o nevelési tanácsadásban 

2. Logopédus végzettséggel részt vehet: 

o logopédiai ellátásban 

o nevelési tanácsadásban 

o korai fejlesztésben, gondozásban 

o szakértői bizottsági tevékenységben 
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Fejlesztő pedagógus: 

 

 Részt vehet:  

o nevelési tanácsadásban 

Pszichológus: 

 

1. Klinikai gyermek és ifjúsági szakpszichológus részt vehet:  

 

o korai fejlesztésben, gondozásban 

o szakértői bizottsági tevékenységben 

o nevelési tanácsadásban 

2.Pedagógiai szakpszichológus részt vehet:  

 

o szakértői bizottsági tevékenységben 

o nevelési tanácsadásban 

o pályaválasztási tanácsadásban 

o iskolapszichológiai koordinációs feladatok ellátásában 

o kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának koordinációs 

feladataiban való részvétel 

 

3.Tanácsadó szakpszichológus részt vehet: 

 

o korai fejlesztésben 

o szakértői bizottsági tevékenységben 

o nevelési tanácsadásban 

o továbbtanulási- pályaválasztási tanácsadói feladatokban  

o iskola- óvodapszichológiai koordinációban 

o kiemelten tehetséges gyermekek ellátásának koordinálásában 

4.Óvoda-és iskola szakpszichológus részt vehet: 

 

o szakértői bizottsági tevékenységben 

o nevelési tanácsadásban 

o továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásban 

o iskola-és óvodapszichológiai koordinációban 

o kiemelten tehetséges gyermekek ellátásának koordinálásában 
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Konduktor: 

 

Részt vehet: 

o korai fejlesztésben 

o konduktív pedagógiai ellátásban 

Gyógytestnevelő tanár:  

 

Részt vehet: 

o gyógytestnevelés ellátásában 

 

A pedagógiai munkát segítő munkakörökben dolgozók: 

 

Szakorvos: 

 

Részt vehet: 

o szakértői bizottsági tevékenységben 

Gyógytornász: 

 

Részt vehet: 

o korai fejlesztésben 

 

Gyógypedagógiai asszisztens: 

 

Asszisztensi munkát láthat el: 

 

o nevelési tanácsadásban 

o korai fejlesztésben 

Az intézményben dolgozó pedagógus munkakörben foglalkoztatott, ill. pedagógiai munkát 

segítő dolgozók részletes feladatait a személyre szóló munkaköri leírás tartalmazza. 

A szakfeladatot ellátó (pedagógus munkakörben) dolgozó foglalkoztatott esetében az alábbi 

feladatokat kell beszámítani a kötelező óraszámba: 

o a gyermekek, tanulók pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, logopédiai 

vizsgálatai 

o egyéni ill. csoportos foglalkozás, terápia, gondozás 

o szülőkkel anamnézis, exploráció, interjú felvétele, a terápia részeként konzultáció, 

mentálhigiénés beszélgetés 
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A szakfeladatot ellátó munkakörben egyéb a gyermekekkel összefüggő feladatokat kell a 

munkakörbe tartozóként ellátni a kötelező óraszámon felül: 

o a szakértői véleményhez szükséges vizsgálatok előkészítésével kapcsolatos feladatok 

elvégzése 

o közvetlen foglalkozások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése 

o a vizsgálatok keretében elkészített szakértői vélemények egyeztetése team munka 

keretében 

o szakértői, logopédiai vélemény készítése 

o előadások, tájékoztatók tartása 

 

VI.  A belső ellenőrzés rendje 
 

A tagintézmény vezetője az éves ellenőrzési terv és munkamegosztás alapján a szakmai munka 

eredményessége és a zavartalan működés érdekében segítő szándékkal ellenőrzi és értékeli a 

szakalkalmazottak munkáját. Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzésekről a 

tagintézmény vezetője dönt. Szakmai ellenőrzésre a tagintézmény vezető és a tagintézményi 

tanács írásban megbízott képviselője jogosult.  

Az ellenőrzés célja: 

 

o tervezett feladatok kellő időben és színvonalon történő megvalósítása 

o a tényleges helyzet összehasonlítása a kitűzött céllal 

o hatékony munkavégzés elősegítése 

o információgyűjtés az egyéni erőfeszítések ösztönzése, jutalmazása céljából 

o a vezető tervezői munkájának elősegítése 

Az ellenőrzés formái: 

 

o tervszerű, előre megbeszélt időpontban és szempontok szerint történő ellenőrzés 

o spontán, alkalomszerű ellenőrzés a problémák feltárásának érdekében 

Az ellenőrzés kiterjed: 

 

1. az éves munkaterv megvalósításának ellenőrzésére 

2. szakmai munkával kapcsolatos határidők betartására 

3. szakmai dokumentáció szabályszerű vezetésének ellenőrzésére 

4. munkafegyelemmel kapcsolatos ellenőrzésekre 
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Az ellenőrzés során szerzett tapasztalatokat a vezető az adott dolgozóval személyesen egyezteti. 

A vezető az éves ellenőrzés általános tapasztalatait az alkalmazotti értekezleten elemzi, értékeli. 
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1.1. Bevezető 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat (továbbiakban székhely) Körmendi Tagintézményének (továbbiakban 

tagintézmény) számára a struktúra és a működés alapelveit. A szervezeti és működési 

szabályzat alapja a székhely Szabályzata. 

A Körmendi Tagintézmény Szervezeti – és Működési Szabályzata a Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának kötelező melléklete.   

 

A Szervezeti és Működési szabályzat az intézmény cél-, és feladatrendszerének ésszerű és 

hatékony megvalósítását szabályozza, a tevékenységi csoportok (TEAM-ek) és a különböző 

folyamatok összehangolt működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza.  

 

Tartalmi jegyek 
 a tagintézmény szervezeti felépítése (organogram)  

 a működés rendje 

 az alkalmazotti közösség munkarendje 

 feladatkörök, kompetenciák 

 belső kapcsolatok rendszere 

 külső kapcsolatok, kapcsolattartás  

 balesetvédelemmel kapcsolatok szabályok 

 adatkezelés szabályai 

 iratkezelés szabályai 

 egyéb rendelkezések 

   

 

Törvényi szabályozók  
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatok működéséről 

 20/2012. EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
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 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

1.2. Az intézmény jellemzői 

1.2.1. Az intézmény neve, címe 
 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Körmendi Tagintézménye 

9900 Körmend, Bartók Béla u. 9. 

1.2.2. Az intézmény fenntartója 
Szombathelyi Tankerületi Központ 

9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 11. 

1.2.3. Az intézmény feladatellátási helyei 
 

 9900 Körmend, Bartók Béla u. 9. 

 9900 Körmend, Dienes Lajos u. 1. 

1.3. Az intézmény alaptevékenységei 
 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézménye az alapító okiratának 

megfelelően pedagógiai szakszolgáltató tevékenységet (856011) lát el. 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§. 1. pont q. pontja (továbbiakban Nkt.), 

valamint a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet (továbbiakban rendelet) alapján feladatellátása az 

alábbi tevékenységekre terjed ki: 

 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás  

 fejlesztő nevelés 

 szakértői bizottsági tevékenység 

 nevelési tanácsadás 

 logopédiai ellátás 

 konduktív pedagógiai ellátás 

 gyógytestnevelés 

 iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

A Körmendi Pedagógiai Szakszolgálat alapfeladatainak ellátását végző munkatársak munkájuk 

során kötelesek 

 legjobb szakmai tudásuk szerint, szakmai kompetenciájuk határait betartva végezni 

feladatukat, 

 az általános erkölcsi elvárásoknak, szakmájuk etikai kódexének megfelelően eljárni, 

 a gyermek érdekeit szem előtt tartani, 

 munkatársaikkal együttműködni, 

 a szakszolgálat szakmai jó hírét megőrizni. 
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A pedagógiai szakszolgálat munkatársai csak olyan feladatok ellátására kötelezhetők, amelyek: 

 szerepelnek egyéni munkaköri leírásukban, 

 elvégzéséhez a tárgyi feltételek biztosítottak, 

 a gyermek érdekeit szolgálják. 

1.4. A Körmendi Tagintézmény bélyegzőinek felirata, 
lenyomata, a kiadmányozás rendje 

 

Hosszú bélyegző: 

 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

          Körmendi Tagintézménye 

9900 Körmend, Bartók Béla utca 9. 

 

 

 

 

Körbélyegző: 

 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

        Körmendi Tagintézménye 

9900 Körmend, Bartók Béla utca 9. 

            OM azonosító: 200869 

 

 

 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

- igazgató 

- az igazgató távollétében a helyettesítési rend alapján 

 

A Körmendi Tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra az 

igazgató, távollétében a helyettesítési rend alapján megbízott személy jogosult.  

 

 

1.5. Szervezeti felépítés (organogram) 
 

Az intézmény élén igazgató áll. A pedagógiai munkát egy ügyviteli alkalmazott segíti. 
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2. A működés rendje 
 

2.1 Az intézmény nyitva tartása 
 

Az intézmény nyitva tartási ideje: 

 

 hétfőtől – csütörtökig: 730-1600 

 pénteken: 730-1330  

 

2.2 A szakszolgálat igénybevételének szabályai 
 

2.2.1. TERÜLETI ILLETÉKESSÉG 
 

 A szolgáltatást a Körmendi Járás illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes 

lakóhellyel rendelkező gyermekek, családok vehetik igénybe. 

 A Körmendi Járás területén lévő önkormányzati fenntartású nevelési intézmények, a 

velük tanulói jogviszonyban lévő gyermekek és családjaik, valamint az intézmények 

pedagógusai 

 A Körmendi Járás területén nem állami fenntartású nevelési – oktatási intézmények, a 

velük tanulói jogviszonyban lévő gyermekek és családjaik, valamint az intézmény 

pedagógusai 

 Indokolt esetben más járásból is fogadunk gyermekeket – együttműködve az illetékes 

Pedagógiai Szakszolgálattal 

  

2.2.2. KOROSZTÁLY SZERINTI ILLETÉKESSÉG 
 

Alapszolgáltatásaink 0-18 éves kor közötti gyermekek, fiatalok problémáinak megoldása 

érdekében vehetők igénybe.  

Az ellátást igénybe veheti továbbá egyéb életkorú személy is, aki a területi illetékességi körbe 

tartozik (szülők, pedagógusok stb.).  

Azok a személyek, akik betöltötték 18. életévüket, abban az esetben vehetik igénybe 

szolgáltatásainkat, amennyiben a közoktatás keretén belül nappali tagozatra járnak. 

igazgató 

gyógypedagógus konduktor 

gyógypedagógiai 

asszisztens 
(gyógytestnevelő) 

pszichológus 

szakszolgálati 

titkár 

logopédus 

(gyógytornász) 
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2.3. TELEPÜLÉSEK 
 

Bajánsenye, Csákánydoroszló, Daraboshegy, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, 

Egyházasrádóc, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, 

Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc, Katafa, Kemestaródfa, 

Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, 

Magyarszombatfa, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, 

Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Őriszentpéter, Pankasz, Pinkamindszent, Rádóckölked, 

Szaknyér, Szalafő, Szarvaskend, Szatta, Szőce, Vasalja, Velemér, Viszák 

 

2.4. INTÉZMÉNYEK 

2.4.1. Óvodák 
 

 Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Bajánsenye 

 Csaba József Általános Művelődési Központ Ivánci Tagóvodája, Ivánc 

 Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Egyházashollósi Tagóvodája 

 Egyházasrádóci Meseház Óvoda 

 Zalalövői Napköziotthonos Óvoda Hegyhátszentjakabi Tagóvodája 

 Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Mátyás Király Utcai Tagóvodája 

 Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Horvátnádaljai Tagóvodája 

 Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda, Körmend 

 Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda Dienes Lajos Tagóvodája, Körmend 

 Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Molnaszecsődi Tagóvodája 

 Nádasdi Hétszínvirág Óvoda 

 Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda - Bölcsőde 

 Pankasz, Kisrákos, Viszák Óvodája 

2.4.2. Iskolák 
 

 Csaba József Általános Iskola, Csákánydoroszló 

 Csaba József Általános Iskola Rábagyarmati Tagiskolája 

 Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola 

 Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola 

 Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola Magyarszecsődi Tagiskolája 

 Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola, Körmend 

 Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Hunyadi Utcai Tagozata, Körmend 

 Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola 

 Őriszentpéteri Általános Iskola 

 Őriszentpéteri Általános Iskola Bajánsenyei Tagintézménye 

 Pankaszi Általános Iskola 

 Pankaszi Általános Iskola Viszáki Tagiskolája 

 Kölcsey Ferenc Gimnázium, Körmend 

 Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Rázsó Imre Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája, Körmend 
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2.5. AZ IGÉNYBEVÉTEL LEHETŐSÉGEI 
 

Intézményünk szolgáltatásainak igénybevételéhez minden esetben a szülők, ennek hiányában 

törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.  

Az iskolaérettségi vizsgálatok egyes eseteiben a törvény erejénél fogva nem szükséges a szülő 

beleegyező nyilatkozata.  

Abban az esetben, ha gyámhatósági határozat hívja fel a szülőt az együttműködésre, nem 

szükséges a szülői hozzájárulás.  

 

2.5.1. Szakértői vizsgálat 

 

Szakértői vizsgálatra a „Szakértői vélemény iránti kérelem” kitöltésével lehet. A nyomtatvány 

kötelező melléklete az „Orvosi adatlap”. A vizsgálatot kérheti a szülő és a szülő 

beleegyezésével a gyermek oktatási intézménye, pedagógusa, továbbá a nagykorú gyermek, 

fiatal.  

A vizsgálatra jelentkezőket a szakértői vizsgálat idejéről a kérelem beérkezésétől számítva a 

törvényben megfogalmazott határidők figyelembe vétele alapján értesítjük ki.  

A vizsgálatot követően szakértői véleményt készítünk. 

 

2.5.2. Nevelési tanácsadás 
 

A nevelési tanácsadás előjegyzéses rendszerben nyújt szolgáltatást. Az előjegyzésbe vétel 

személyesen, telefonon vagy írásban is kérhető. Az előjegyzésbe vétel történhet jelentkezés 

vagy beutalás alapján. 

 

Előjegyzést kérhet a gyermek számára:  

 a szülő, a gondviselő 

 a gondviselő írásos hozzájárulásával a nevelésével foglalkozó vagy azt segítő személy 

(külön élő szülő, nevelőszülő, nagyszülő, pedagógus, logopédus, családgondozó, 

gyámügyi intézmény munkatársa stb.) 

 a gondviselő hozzájárulásával az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása 

céljából az óvoda írásban 

 maga a gyermek, gondviselőjétől, nevelőjétől függetlenül, ha 18. életévét betöltötte 

saját maga számára 

 

Előjegyzésbe kerülhet gyermek 

 orvosi kivizsgálást követően beutalása alapján, 

 az illetékes gyámhivatal hivatalos megkeresésére. 

  

2.5.3. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 
 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, 

oktatás és gondozás (a továbbiakban: korai fejlesztés és gondozás) feladata a komplex 

koragyermekkori prevenció, tanácsadás és fejlesztés, az ellátásra való jogosultság 

megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család 
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kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása 

érdekében.  

A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei: 

 komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás,  

 kognitív, a szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése,  

 mozgásfejlesztés  

 pszichológiai segítségnyújtás. 

 

A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot. A szakértői 

bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek 

külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, 

audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális 

medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat 

szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és 

terápiás javaslat alapján is elkészítheti. 

A pedagógiai szakszolgálati intézmény a tanácsadást a szülőn kívül a feladatellátási hely adott 

gyermekkel foglalkozó szakalkalmazottai részére is biztosítja. 

Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és 

gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat be az 

óvodai nevelésbe. 

A korai fejlesztés és gondozás egyéni foglalkozás, vagy legfeljebb hat gyermekből álló 

csoportfoglalkozás keretében valósítható meg.  

A korai fejlesztés és gondozás keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a 

család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete: 

 

 0–3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra, 

 3–5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra. 

 

A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. Az időkeretet a fejlesztést ellátó szakember 

a szakértői bizottság írásbeli egyetértésével módosíthatja. A fejlesztés a gyermek állapota 

alapján egyéni, vagy csoportfoglalkozáson, illetve vegyesen – egyéni és csoportfoglalkozáson 

– is történhet. 

 

A Körmendi Tagintézményben történhet a Megyei Szakértői Bizottság szakértői 

véleménye alapján a Vasvári Tagintézmény valamint a Szentgotthárdi Tagintézmény 

ellátási területén élő gyermekek korai fejlesztése is. 

 

2.5.4. Fejlesztő nevelés 
 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti fejlesztő nevelés a gyermek egyéni nevelési-

fejlesztési terve alapján végzett komplex gyógypedagógiai fejlesztés, melynek feladata a 

gyermek fejlesztő nevelés-oktatásra való felkészítése a szülő bevonásával, a szülő részére 

tanácsadás nyújtásával. 

 

A fejlesztő nevelés keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a család 

terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete legalább heti 

öt óra.  

A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. Az időkeretet a fejlesztést ellátó szakember 

a szakértői bizottság írásbeli egyetértésével módosíthatja. 
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2.5.5. Konduktív pedagógiai ellátás 

 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés g) pontja szerinti konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi 

idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai 

ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni 

fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. 

A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint 

lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. 

A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet. 

A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető. 

 

Ellátásuk a Dienes Lajos utcai feladatellátási helyen történik – az Országos Mozgásvizsgáló 

Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján.  

 

A Körmendi Tagintézményben történhet az Országos Mozgásvizsgáló Szakértői Bizottság 

szakértői véleménye alapján a Vasvári Tagintézmény valamint a Szentgotthárdi 

Tagintézmény ellátási területén élő gyermekek konduktív ellátása is. 

 

2.5.6. Logopédiai ellátás 
 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, 

a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási 

zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, 

állapotmegismerési és terápiás tevékenység. 

 

A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik 

életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és 

ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi 

vizsgálatának kezdeményezését. 

 

Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a 

gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei 

alapján ez szükséges. 

A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló 

csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg. 

 

A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát – mely legfeljebb 

negyvenöt perc – a logopédus határozza meg. 

A logopédiai ellátásban való részvétel a gyermek életkorától függetlenül, az annak 

szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat alapján bármikor megkezdhető. 

2.5.7. Gyógytestnevelés 
 

A gyógytestnevelés az egészségügyi intézményekben működő gyógytorna és az iskolai 

testnevelés gyakorlatanyagát egyesíti, ezekből válogat a gyerekek egészségi állapotának 

megfelelően. A foglalkozásokon a tanulók betegségtípusok szerinti tantervbe foglalt 

differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket a szakorvos javaslatára 

az iskolai gyermekgyógyász gyógytestnevelésre utal.  
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A foglalkozások célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) deformitásokkal és 

belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori hipertónia, endokrin zavarok 

és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a 

gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a 

testnevelés (torna, játék stb.) eszközeivel annak érdekében, hogy alkotó s örömteli felnőtt életet 

éljenek és a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek. 

Kategóriák 
 

A könnyített és gyógytestnevelés szervezésének és a gyógytestnevelési órára történő 

beosztásnak a rendje: 

I. kategória: könnyített testnevelési órán vesz részt a tanuló, ha hosszabb betegség miatt 

fizikai állapota leromlott, kismértékű mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása van, s 

emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. A könnyített testnevelés általában 

a normál testnevelési órán kerül megszervezésre, az adott iskolában tanító testnevelő tanár 

vezetésével. 

 

II. kategória: gyógytestnevelési órán vesz részt a tanuló, ha mozgásszervi, 

belgyógyászati stb. elváltozása miatt sajátos, az állapotát figyelembevevő foglalkozásokat 

javasol a szakorvos. A gyógytestnevelés órákat szakképzett gyógytestnevelő tanár vezeti. 

 

III. kategória: azok a tanulók tartoznak ebbe a kategóriába, akik egészségi 

állapotváltozásuk miatt az egészségügyi intézményrendszerben történő ellátásra (gyógytorna, 

stb.) szorulnak, így iskolai testnevelés alól átmenetileg vagy végleg felmentendők. 

 

A leggyakoribb betegségtípusok, amelyekkel a gyógytestnevelésre kerülnek a diákok: 

 Ortopédiai elváltozások: gerinc deformitások, hanyagtartás, mellkas deformitások, 

lúdtalp, térdproblémák 

 Belgyógyászati problémák: szív- és keringési betegségek, cukorbetegség, gyermekkori 

elhízás, asztma 

A kategóriákba sorolt tanulók névjegyzékét szakorvosi vélemény alapján az iskolaorvos készíti 

el. 

 

A foglalkozások rendje 
 

A foglalkozások rendje adott tanévben egyeztetett időpontban történik, melyről a 

gyógytestnevelő a Körmendi Tagintézmény igazgatójával egyeztetett formában és módon 

értesíti a klienseket. 

 

A foglalkozások a helyi szokásoknak - és megállapodásnak - megfelelően a tankerület által 

kijelölt intézményben történik a törvényben előírt órakeretben, emellett gyógyúszást is 

biztosítunk a nevezett tanulóknak. 

     

Minden tanuló külön tájékoztató füzetet kap, amiben a jelenlétet, esetleges hiányzást kell 

igazolni. Ebben az ellenőrzőben kapják a gyógytestnevelés értékelését is, ami alapján - a 

testnevelés órai eredményekkel összesítve - a félévi és tanév végi érdemjegyet kapják. 
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2.3. Munkarend 
 

A Körmendi Tagintézmény feladatait naptári évhez igazodó munkaterv alapján végzi, melynek 

tartalmaznia kell a feladatok, a továbbképzések és a szabadságok ütemezését is.  

 

Az éves munkaterv elkészítése, a nevelőtestület tagjaival egyeztetve az igazgató feladata. 

 

A nevelőtestület, a feladatokhoz és az ellátandó gyermeklétszámhoz igazodva, a tanév elején 

összeállított éves órarend alapján dolgozik.  

Ambulánsan többnyire délutáni időszakban fogadja a rászorulókat. Az órarendet úgy kell 

összeállítani, hogy az a rendelkezésre álló foglalkoztató szobák kihasználását optimálisan 

biztosítsa, továbbá a főállású dolgozók kötelező óraszámát a hét minden munkanapjára 

arányosan elosztva rögzítse.  

Az órarendet minden év szeptember 15-ig kell leadni, az órarenden változtatni csak előzetes 

igazgatói engedéllyel lehetséges. 

 

A munkarendnek az intézmény szolgáltató jellegéből adódóan az igénybevevők idejéhez kell 

alkalmazkodnia, nyitva tartásunkat a klientúra igényeinek megfelelően alakítjuk ki, szükség 

esetén év közben módosítjuk.  

 

Az intézmény minden munkatársa köteles a takarékossági szempontok figyelembevételével 

szervezni és végezni munkáját.  

 

Az intézmény Házirendjét, szolgáltatásainak konkrét helyét és időrendjét a folyosón jól látható 

helyen kell elhelyezni. 

 

2.3.1. AZ IGAZGATÓ MUNKAIDEJE 
 

Az intézményt a fenntartó által kinevezett igazgató képviseli, munkaideje 40 óra, kötelező 

óraszáma 4 óra.   

Az intézmény igazgatója a hatályos jogszabályoknak, a működésre vonatkozó szabályzatoknak 

megfelelően gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

Munkáját a nevelőtestülettel és az ügyviteli alkalmazott közreműködésével látja el. 

Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra 

vonatkozó rendelkezések, a munkaköri leírás határozzák meg 

Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét 

valamint feladatait a köznevelésről szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvény együttesen állapítja meg. 

Az igazgató helyettesítését szükség esetén az általa meghatározott szakmai csoportot irányító 

munkatárs - az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – látja el.  

Tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására csak külön intézkedéssel adhat 

felhatalmazást. 

 

2.3.2. SZAKALKALMAZOTTAK MUNKAIDEJE 
 

 A szakalkalmazottak heti teljes munkaideje 40 óra, kötelező óraszámuk 21 óra, emellett 

heti 1 óra TEAM – megbeszélés.  

 A kötelező óra a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásokból, azaz a vizsgálatokból, 

csoportos szűrő vizsgálatokból és a gyermekek problémáit kezelő fejlesztő 

foglalkozásokból tevődik össze. Ezen időtartamot a dolgozó köteles az intézmény 
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székhelyén, telephelyein, illetve feladat-ellátási helyein eltölteni, függetlenül attól, hogy 

a berendelt személy megjelenik-e, vagy sem. 

 A nevelő és oktató munkával, vagy a gyermekekkel való foglalkozással összefüggő 

feladatok ellátására fordítható idő a tevékenységhez szükséges felkészülésből, 

vizsgálatok kiértékeléséből, szakvélemények írásából, a gyerekekhez való utazásból, a 

kötelező adminisztráció vezetéséből és TEAM, valamint munkacsoport 

megbeszélésekből áll. 

 Tanítási szünetek ideje alatt, az ellátás igénybevételének lehetőségét fogadónapokon 

kell biztosítani, melynek beosztása az igazgató irányításával a nevelőtestület feladata.  

 A foglalkozási órákat zavarni nem lehet. 

 

2.3.3. A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK MUNKAIDEJE 
 

Az intézményben alkalmazott szakszolgálati titkár és a gyógypedagógiai asszisztens 

munkaideje heti 40 óra. 

Feladatuk ellátását munkaköri leírásuknak megfelelően végzik. 

 

 

2.3.4. A FOGLAKOZÁSOK IDŐTARTAMA 
 

 A foglalkozások előre megbeszélt időpontban zajlanak. Egy-egy foglalkozás időtartama 

általában 45-60 perc, indokolt esetben (pl. családterápia vagy csoportterápia) ettől el 

lehet térni, így 1,5-2 órás foglalkozást is lehet tartani. 

 A logopédiai terápiák időtartamának meghatározása a logopédus kompetenciája, 

melynek meghatározását az órarendben jelöli, az igazgató jóváhagyja 

 A foglalkozások gyakorisága a jogszabályban rögzített. 

 A pszichológiai, gyógypedagógiai ellátás esetében általában heti egy alkalom, ennél 

indokolt esetben több is lehet. 

  

2.3.5. ESETOSZTÁS 
 

A beérkezett esetek elosztása névre szólóan történik a heti szakmai team megbeszélésen, a 

szakmai munkaközösséget vezető irányításával.  

A jelentkezők ezt követően - a sürgős esetek kivételével - az esetforgalomtól függően a törvényi 

előírásoknak megfelelően kapnak időpontot. 

 

Szakmai követelmények 
 

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai az esetkezelésben a szakmai vezetők útmutatása 

szerint kötelesek eljárni. Ezen útmutatásokon belül az alkalmazott módszerek, eljárások 

megválasztásában, szakmai tekintetben teljes mértékben önállóak, döntéseikért, 

tevékenységükért önálló felelősséggel tartoznak. 

Minden munkatárs a szakmai kompetenciáján belüli vizsgálatokat, feladatokat látja el.  

 

A szakmai munka jellege alapvetően team jellegű, a szakemberek együttes munkáján alapul. A 

munka bármely szakaszában lehetőség van az esetek megbeszélésére. Egy eset ellátása 

megfelelő együttműködés mellett akkor fejezhető be, ha a kliens problémája megoldódott, vagy 

ha állapotában további javulás szakmai megfontolások szerint nagy valószínűséggel már nem 

várható a pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásainak keretei között az ellátás folytatása esetén 
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sem, illetve amennyiben más helyen folytatódik az ellátás, pl. szakértői bizottság, kórház vagy 

egyéb (pl. egészségügyi) intézmény. 

 

2.3.6. FELÜGYELET 
 

A gyermek intézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának rendje: 

 a gyermek felügyeletéért a vizsgálatvezető /foglalkozást vezető munkatárs, vagy az 

általa megbízott személy felel 

 azoknak a gyermekeknek a felügyeletét, akikért a szülő a foglalkozás végéig nem 

érkezik meg a vizsgálatvezető/foglalkozást vezető munkatárs köteles ellátni, szükség 

esetén megbízható az asszisztens, adminisztrátor is.  

 vizsgálatot/foglalkozást követően csak azon gyermekek engedhetők el szülői felügyelet 

nélkül az intézményből, akik esetében a szülő erről írásban nyilatkozatot tett. A 

nyilatkozatot a gyermek anyagában kell elhelyezni, a nyilatkozat beszerzéséért az 

esetvezető felel. 

 

 

2.3.7. HIÁNYZÁSOK 
 

A foglalkozásról való hiányzás következményeinek meghatározása: 

 a szülőt az első foglalkozás alkalmával tájékoztatni kell a hiányozások őt és gyermekét 

érintő következményeiről, a hiányzással kapcsolatos értesítési kötelezettségéről 

 első alkalommal történő hiányzás a forgalmi naplóban dokumentálásra kerül 

 második alkalommal történő hiányzás a gyermek anyagában kerül dokumentálásra, 

forgalomnak nem minősül 

 harmadik alkalommal történő hiányzás esetén – ha a szülő nem jelzi a távolmaradás 

okát – a gyermeket törölni kell a forgalomból, helyét a várólistán következő személy 

foglalhatja el. A hely megüresedését a foglalkozásvezető köteles a szakmai 

munkaközösség vezetőnek jelenteni. 

3. A kapcsolattartás rendje 

3.1. Belső kapcsolattartás 
A szakalkalmazottak heti rendszerességgel, meghatározott időben nevelőtestületi megbeszélést 

tartanak (TEAM – megbeszélések).  

A megbeszélések célja a szakmai munka együttes áttekintése, a felmerülő feladatok 

átgondolása, az egyes munkacsoportoknak való átadása. A nevelőtestület tagjai szakmai 

csoportokat is alkotnak, ahol a közvetlen szakmai kérdések megbeszélésére nyílik lehetőség.  

A team megbeszélések része a problémát okozó esetek referálása, együttes átgondolása, a 

legmegfelelőbb kezelés, segítség megtalálása. Az együttgondolkodás által lehetőség nyílik a 

szakmai tapasztalatok átadására, a nevelőtestületi tagok folyamatos fejlődésére, látókörük 

kiszélesítésére. 

Minden munkatársnak kötelessége a hozzá forduló gyermekekkel az anamnézist vagy az első 

interjút úgy elkészíteni, hogy az, intézmény összes tevékenységi körébe tartozó lehetséges 

problémákról képet adjon. 

Amennyiben a szakmai munka során olyan esettel kerülnek kapcsolatba, melynek megoldása 

más munkacsoportok vagy szakemberek részvételét is igényli, kötelesek az érintett 

szakemberrel vagy a másik teammel felvenni a kapcsolatot, és megfelelő szintű információval 
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az esetet részben vagy egészben átadni, és a gondozás, fejlesztés sikere érdekében 

együttműködni. 

Együttműködünk továbbá a Székhellyel, más Tagintézményekkel, valamint a szakmai 

munkaközösségekkel.   

 

3.2. Külső kapcsolattartás 
 

Az intézmény külső kapcsolatainak megszervezéséért az igazgató a felelős, melyet részben a 

szakmai csoportok vezetőire átruházhat. Minden dolgozó köteles a külső munkakapcsolatok 

során feladatát maximális szakmaisággal és intenzitással úgy végezni, hogy az minden esetben 

a gyermekek érdekeit szolgálja, és ezzel az intézmény szakmai hírnevének növekedését segítse 

elő. 

A kapcsolattartás során minden információt köteles az igazgatónak átadni.  

 

3.2.1. TANKERÜLETI IGAZGATÓSÁG 

3.2.1.1. Szombathelyi Tankerületi Központ 
 

Az intézmény fenntartóját képviselő tankerületi igazgatót minden működést érintő kérdésben 

elsődlegesen meg kell kérdezni. Ezen kívül tájékoztatási kötelezettséggel él az Intézmény 

minden olyan kérdésben, mely az Intézményről alkotott külső kép, megítélés szempontjából 

jelentős (média-szereplés, rendezvények stb.) 

 

3.2.2. ÖNKORMÁNYZAT, JEGYZŐ 
 

Az önkormányzati szervekkel a kapcsolatot az igazgató tartja.  

A szakszolgálati intézmény az általa készített szakértői vélemények egy példányát a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően és esetekben megküldi az illetékes jegyzőnek.  

 

3.2.3. Járási Hivatal 
 

A szakszolgálati intézmény az általa készített szakértői vélemények egy példányát megküldi a 

Járási Hivatalnak. 

 

3.2.4. Gyámhivatal 
 

Gyermekelhelyezéssel, szülői, nagyszülői kapcsolattartási ügyekben a Gyámhivatal kérésére 

igyekszünk minél előbb eljárni, a gyermekvédelmi etika követelményeit betartva segítjük 

megtalálni a gyermek számára legmegfelelőbb megoldást. 
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3.2.5. Köznevelési intézmények 
 

Elsődleges feladatunk, hogy a színvonalas szakmai munka érdekében szoros napi kapcsolatot 

tartsunk az ellátási területünkön működő köznevelési intézményekkel.  

Személyes munkakapcsolatot tartunk az osztályfőnökkel, szükség szerint a szaktanárokkal és 

ifjúságvédelmi felelősökkel.  

3.2.6. Megyei és Országos Szakértői Bizottságok 
 

Tanulási zavar vagy fogyatékosság gyanúja esetén a gyermekek vizsgálati anyagait 

továbbküldjük a Megyei Szakértői Bizottságnak.  

Egyes szakmai esetek, illetve szakmai továbbképzések kapcsán rendszeresen tájékoztatja 

egymást a két intézmény. 

Segítséget nyújtunk az országos illetékességű szakértői bizottságok szolgáltatásainak 

igénybevételéhez. 

 

3.2.7. Pető András Főiskola – Pető Intézet 
 

A konduktív ellátásban részesülő gyermekek korszerű ellátása érdekében folyamatos 

kapcsolatot tartunk fent a Pető Intézettel. Lehetőségekhez mérten képviseltetjük magunkat a 

szakmai konferenciákon.  

A kapcsolattartás fő irányítója az igazgató utasításai alapján a konduktor.  

3.2.8. Egyéb 

Védőnői szolgálat 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Vas Megyei Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Gondozó 

4. Szülőkkel való kapcsolattartás  
 

A szülőkkel való kapcsolattartásunk: 

 logopédusaink rendszeresen kapcsolatot tartanak fenn az ellátásban részesülő 

gyermekek szüleivel, szükség esetén fogadóórát tartanak 

 szükség esetén szakembereink szülői értekezleteken tájékoztatják az érintetteket az 

ellátási lehetőségekről, az igénybevétel formáiról 

 a korai fejlesztés, oktatás és gondozást igénybe vevő gyermekek szülei jogaik 

érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői szervezetet 

működtethetnek 

 a vizsgálatra érkező szülőkkel a törvényi szabályozóknak megfelelő kapcsolatrendszert 

ápoljuk 

 a gyógytestnevelésben részesülő gyermekek, fiatalok szüleivel a gyógytestnevelő 

rendszeresen konzultál, fejlődésükről az ellenőrző könyvben rendszeres tájékoztatást ad 

 a terápiás ellátásban lévő gyermekek szüleivel szakembereink szükség szerint 

tájékoztatják a folyamat állapotáról az érintetteket 
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5. Járási szakértői bizottsági tevékenység 
 

A járási szakértői bizottság a harmadik évet betöltött gyermekről komplex pszichológiai, 

pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálat alapján szakértői véleményt készít: 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából 

 a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása 

céljából 

 a járási szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében 

szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő 

és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és 

traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs 

orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, 

illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és 

terápiás javaslat alapján is elkészítheti. 

 

Amennyiben felmerül, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű, a szakértői vélemény megírása 

nélkül a vizsgálati anyagot, az előzetes vizsgálati véleményt, a vizsgálati eredmények 

értelmezését a megyei szakértői bizottság részére továbbítja.  

A szakértői véleményben javaslatot tesz a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás 

módjára, formájára és helyére. 

A szakértői vélemény tartalmát a szülővel, gondviselővel ismertetni kell, a tájékoztatás tényét, 

a tájékoztatási kötelezettség teljesítését írásba kell foglalni és a szülővel alá kell íratni. 

5.1. A szakértői vélemény megírásának folyamata 
 

A szakértői vélemény időben történő megírásáért a vizsgálatban résztvevő kollégák 

felelősek. 

 

 A vizsgálatban résztvevő kollégák az elkészült vizsgálati jegyzőkönyveiket a vizsgálat 

vezetőnek elektronikus formában (e-mail) megküldik.  

 A vizsgálatvezető összesíti a kapott dokumentumokat, elkészíti a szakértői véleményt, 

amit egyeztet a vizsgálatban részt vevő valamennyi szakemberrel.  

 Az elkészült szakértői véleményt ezt követően továbbítja ellenőrzés céljából az 

igazgatónak. 

 Az igazgató jóváhagyás után az elkészült szakértői véleményt kinyomtatja és további 

utasításokkal az adminisztratív munkáért felelős munkatársnak átadja, aki felelős a 

szakértői vélemények megfelelő számban történő sokszorosításáért. 

 A vizsgálatban részt vevő kollégák felelőssége, hogy a jóváhagyott szakértői véleményt 

aláírásukkal ellenjegyezzék.  

 A vizsgálatvezető értesíti a szülőt, hogy átvehetik a szakértői véleményt. 

 

Ha felmerül a gyermeknél sajátos nevelési igény gyanúja, abban az esetben a 15/2013. 

(II.26.) EMMI rendelet 11. §. (2) bekezdése az irányadó, azaz: „Ha a járási szakértői 

bizottság megítélése szerint a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját 

vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, valamint a rendelkezésre álló egyéb 

iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére.” 
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A szakértői véleményt - a vizsgálat lezárását követő huszonegy napon belül – kézbesíteni kell 

a szülőnek. A kézbesítés történhet postai úton, személyesen vagy kézbesítő útján. Az 

intézményben a takarékos munkaszervezés érdekében előnyben kell részesíteni a személyes 

átvételt. Ennek érdekében a szakértői vélemény elkészültekor a szülőnek az intézményi 

telefonon értesítést kell küldeni, hogy mikor veheti át a szakértői véleményt intézményünkben. 

Amennyiben a szülő kétszeri felszólítás esetén sem veszi át a szakértői véleményt, 

tértivevényes levél formájában a vélemény postázásra kerül. 

 

A szülőnek, vagy nagykorú tanuló esetén a tanulónak a szakértői véleményben foglaltakkal 

kapcsolatos egyetértését vagy egyet nem értését írásban kell közölnie. 

 

A szakértői vélemény átvételekor a bizottságvezetőnek vagy a vizsgálatban részt vevő egyik 

munkatársnak jelen kell lennie, szükség esetén tájékoztatni kell a szülőt a szakértői 

véleményben foglaltakról, a szülő kérdéseire kielégítő választ kell adni. 

 

Amennyiben a szülő nem fogadja el a szakértői vélemény tartalmát, úgy tájékoztatás után a 

bizottság vezetője eljárást indít az illetékes Járási Hivatalnál, aki felülvizsgálatot kezdeményez. 

6. Dokumentáció kezelésének szabályai 

6.1. Nevelési tanácsadás 
 

 a vizsgálaton megjelent minden gyermeket, tanulót – forgalmi naplóban – 

nyilvántartásba veszünk 

 képességfejlesztő terápiás, pszichoterápiás, stb. foglalkozáson részt vevő gyermekek, 

tanulók részére nyújtott ellátásról Egyéni foglalkozási naplót vezetünk 

 

Dokumentumaink: 

 Tü. 353. r.sz. – Egyéni nyilvántartási lap és foglalkozási napló a nevelési tanácsadás 

keretében fejlesztő foglalkoztatásban részesített gyermek / tanuló foglalkoztatásához 

 Tü. 354. r.sz. – Foglalkozási napló az ellátásról (belív) 

 

6.2. Logopédiai ellátás 
 

 a vizsgálaton megjelent mindent gyermeket, tanulót – a forgalmi naplóban – 

nyilvántartásba veszünk 

 a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi kommunikációs zavarok javítása, diszlexia 

megelőzését szolgáló foglalkozáson részt vevő gyermekek, tanulók részére nyújtott 

ellátásról munkanaplót vezetünk 

 a súlyos beszédhibás gyermekek, tanulók fejlődését, állapotát logopédiai tasakban 

elhelyezett anyagokon keresztül kísérjük figyelemmel 

 

Dokumentumaink: 

 A.Tü. 344/új. r. sz. – Forgalmi napló logopédiai csoportok részére 

 A. Tü. 345/új. r. sz. – Munkanapló logopédiai csoportok részére (90 főre) 
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6.3. Gyógytestnevelés 
 

 Minden gyógytestnevelés ellátásban részesülő gyermeket, tanulót – forgalmi naplóban 

– nyilvántartásba vesz a gyógytestnevelés ellátására megbízott szakember 

 

Dokumentumaink: 

 A. Tü. 19/N – Gyógytestnevelési napló 

 A. Tü. 19/E – Gyógytestnevelési tájékoztató füzet 

6.4. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 
 

Dokumentumaink: 

 A. Tü. 355. – Forgalmi napló korai fejlesztésben, gondozásban, vagy a fejlesztő 

felkészítésben részt vevő gyermekekről 

 A. Tü. 350. – Egyéni fejlesztő napló 

 A. Tü. 351. – Betétlap az egyéni fejlesztő naplóhoz 

7. A feladatellátás rendje 
 

SZAKALKALMAZOTTAK 

Gyógypedagógus 

 

Szakterületétől függetlenül a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül részt vehet: 

 korai fejlesztés és gondozásban 

 fejlesztő nevelésben 

 szakértői bizottsági tevékenységben 

 nevelési tanácsadásban 

 

Logopédus végzettséggel részt vehet: 

 logopédiai ellátásban 

 nevelési tanácsadásban 

 korai fejlesztés és gondozásban 

 szakértői bizottsági tevékenységben 

Pszichológus 
 

Klinikai gyermek szakpszichológus részt vehet:  

 korai fejlesztés és gondozásban 

 szakértői bizottsági tevékenységben 

 nevelési tanácsadásban 

Klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus részt vehet: 

- nevelési tanácsadásban 

 

Pedagógiai (óvodai- és iskolapszichológiai) szakpszichológus részt vehet:  

 szakértői bizottsági tevékenységben 

 nevelési tanácsadásban 
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 pályaválasztási tanácsadásban 

 iskolapszichológiai koordinációs feladatok ellátásában 

 

Tanácsadó szakpszichológus részt vehet:  

o szakértői bizottsági tevékenységben 

o nevelési tanácsadásban 

o továbbtanulási- pályaválasztási tanácsadói feladatokban  

o iskola- óvodapszichológiai koordinációban 

o kiemelten tehetséges gyermekek ellátásának koordinálásában 

 

Konduktor 
 

Részt vehet: 

 korai fejlesztésben 

 fejlesztő nevelésben 

 konduktív pedagógiai ellátásban 

 szakértői tevékenységben 

 nevelési tancsadásban 

Gyógytestnevelő tanár 
 

Részt vehet: 

 gyógytestnevelés ellátásában 

 

A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRÖKBEN DOLGOZÓK 
 

Szakorvos 

Részt vehet: 

 szakértői bizottsági tevékenységben 

Gyógytornász 
Részt vehet: 

 korai fejlesztés és gondozásban 

 nevelési tanácsadásban 

Gyógypedagógiai asszisztens 
Asszisztensi munkát láthat el: 

 nevelési tanácsadásban 

 korai fejlesztés és gondozásban 

 konduktív ellátásban 
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ÜGYVITEL 

Szakszolgálati titkár 
 

Az intézmény ügyviteli tevékenységét végzi. Az intézményben dolgozó pedagógus 

munkakörben foglalkoztatott, ill. pedagógiai munkát segítő dolgozók részletes feladatait a 

személyre szóló munkaköri leírás tartalmazza. 

 

 

A szakfeladatot ellátó (pedagógus munkakörben) dolgozó foglalkoztatott esetében az alábbi 

feladatokat kell beszámítani a kötelező óraszámba: 

1. a gyermekek, tanulók pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, logopédiai 

vizsgálatai 

2. egyéni ill. csoportos foglalkozás, terápia, gondozás 

3. szülőkkel anamnézis, exploráció, interjú felvétele, a terápia részeként konzultáció, 

mentálhigiénés beszélgetés 

A szakfeladatot ellátó munkakörben egyéb a gyermekekkel összefüggő feladatokat kell a 

munkakörbe tartozóként ellátni a kötelező óraszámon felül: 

1. a szakértői véleményhez szükséges vizsgálatok előkészítésével kapcsolatos feladatok 

elvégzése 

2. közvetlen foglalkozások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése 

3. a vizsgálatok keretében elkészített szakértői vélemények egyeztetése team munka 

keretében 

4. szakértői, logopédiai vélemény készítése 

5. kapcsolattartás az ellátott gyermek pedagógusával 

6. kapcsolattartás a szülővel 

7. előadások, tájékoztatók tartása 

8. A belső ellenőrzés rendje 

8.1. A vezetői ellenőrzés és értékelés elvei 
 

Az ellenőrzés a bizalom elvére épül. Az intézményi belső ellenőrzés operatív irányítója és 

felelőse az igazgató. 

Ellenőrzési joga és kötelessége kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az általuk 

végzett munka helyességére és eredményességére, vagyis az intézmény teljes működésére. 

Az ellenőrzések előre bejelentett időpontban, és szempontok alapján történnek, azok célja a 

segítségnyújtás, közös elemzés, értékelés.  

Az ellenőrzések ütemezését, konkrét időpontját az éves intézményi munkaterv tartalmazza. 

8.2. A vezetői ellenőrzések területei 
 

 szakmai-pedagógiai tevékenység ellenőrzése 

 munkáltatói jogkörből adódó ellenőrzés 
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 tanügy-igazgatási feladatok ellenőrzése 

 

Az ellenőrzésekről írásos feljegyzés készül. 

Az igazgatói ellenőrzésen kívül a pedagógusok írásos értékelése dokumentálja az egyes 

gyermek fejlődését, a fejlesztő feladatok megvalósulását. 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. A szakmai munkát 

segítő dolgozók és a szakmai vezetők ellenőrzése igazgatói feladat. 

Az igazgató munkáját a főigazgató ellenőrzi a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti 

és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.  

8.3. Az ellenőrzés módszerei 
 

 foglalkozások látogatása 

 írásos dokumentumok vizsgálata 

 beszámoltatás szóban, írásban 

 

Az ellenőrzés tapasztalatait a dolgozókkal egyénileg, szükség esetén a nevelőtestület tagjaival 

kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat a feladatok egyidejű meghatározásával 

értekezleten összegezni és értékelni kell. 

9. Rendkívüli esemény esetén teendők 
 

Rendkívüli eseményen kell érteni minden olyan eseményt, amelynek bekövetkeztét előre nem 

lehetett látni. Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt 

jelenteni. Az igazgató dönt a szükséges intézkedésről. Akadályoztatása esetén az igazgató által 

felhatalmazott személy, vagy az ügyviteli alkalmazott köteles a szükséges intézkedést 

megtenni.  

 

Szükséges teendők: 

 illetékes szervek értesítése 

 segítségkérés 

 az intézményvezető értesítése. 

 

Az intézményben tartózkodó pedagógusok vezetésével a gyermekek kivonulásának 

megszervezése, biztonságba helyezése, szükség esetén az intézmény területének elhagyása.  

 

Az épületből a kivonulás a tűzriadó terv szerint történik. 

 

Bombariadó esetén is a rendkívüli eseményeknek megfelelően kell eljárni. A bombariadóról és 

a hozott intézkedésről rendkívüli jelentésben értesíteni kell a fenntartót.  
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6. számú melléklet: A Vas Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi 

Tagintézményének szervezetére és 
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I. Általános rendelkezések 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és tartalma 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) határozza meg a Vas Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézményének szervezeti felépítését, a tagintézmény 

belső működési rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és 

mindazon rendelkezéseket, melyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

  

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézményének - Szervezeti és Működési 

Szabályzata – a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

kötelező melléklete. 

 

Az SZMSZ biztosítja a szervezeti struktúra működés közben megvalósítandó rendezettségét, 

az alkalmazottak, a tevékenységi csoportok számára követendő eljárásrendet, magatartási 

szabályokat. A pedagógiai szakszolgálat rögzített cél és feladatrendszerének racionális és 

hatékony megvalósítását szabályozza. 

 

1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok: 

 

 Magyarország Alaptörvénye  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet: A pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről - hatályos 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról  

 20 /2012 (VIII.) EMMI rendelet A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 

 A mindenkor hatályos költségvetési törvény 

 A munka törvénykönyve 

 1992. évi XXXXIII. Törvény: A közalkalmazottak jogállásáról 

 

2. A szabályzat személyi és időbeli hatálya:  

 

A tagintézményi SZMSZ betartása az tagintézmény valamennyi közalkalmazottjára és a 

szerződéses jogviszonyban állókra kötelező érvényű.  

Az SZMSZ hatálya kiterjed: a szakalkalmazottakra, alkalmazottakra, a gyermekek, tanulók 

szüleire, törvényes képviselőire, nevelőire, a szakszolgálatot igénybevevő gyermekekre, 

tanulókra (nappali rendszerű oktatásban részesülő köznevelési intézményben tanulókra) 

egyaránt. 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézménye, mint köznevelési intézmény 

szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot a tagintézmény vezetőjének, 

igazgatójának előterjesztése után a szakalkalmazotti testület 2017. .március 30.-án fogadta el.  

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az előző SZMSZ. 



 102 

II. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézményének  

     általános jellemzői 

 
1. A tagintézmény neve, címe:  

 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézménye 

9730. Kőszeg, Sigray Jakab u. 3. 

 

2. A tagintézmény fenntartója:  

 

Szombathelyi Tankerületi Központ 

9730 Szombathely, Kossuth Lajos u.11. 

 

3. A tagintézmény feladatellátási helyei:  

 

Ügyviteli telephelye: 9730 Kőszeg, Sigray Jakab utca 3. 

Tagintézményi telephelye: 9730 Kőszeg, Kiss János utca 31. 

 

4. Előzmények:  

 

2005. szeptemberétől kezdődött el a pedagógiai szakszolgálat működése Kőszeg Város és 

Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása az 1993. évi LXXIX. törvény 34. §-ában 

megjelölt közoktatási szakszolgálati feladataival: nevelési tanácsadással és a logopédiai 

ellátással. 2007. szeptembertől Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása 

Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézményének Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálataként működtette. 2008. szeptember 1-től Bersek József KIKI Általános Iskola, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Nevelési Tanácsadás, Logopédiai Ellátás néven láttuk el a 

szakszolgálati feladatokat. Majd a szakszolgálati feladataink bővültek a sajátos nevelési igényű 

integráltan nevelt tanulók ellátásával. 2009. szeptember 1-től Bersek József KIKI Általános 

Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Nevelési Tanácsadás, Logopédiai Ellátás, Utazó 

Gyógypedagógiai Szolgáltatás néven működtünk. 2013. szeptember 1-től Vas Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézménye vagyunk.  

 

5. A tagintézmény működési területe, területi illetékessége: 

 

2013. január 1-től a Kőszegi Járás településeire és területére terjed ki működési területünk.  

Kőszegi Járás települései: Bozsok, Bük, Cák, Csepreg, Gyöngyösfalu, Horvátzsidány, 

Iklanberény, Kiszsidány, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lócs, 

Lukácsháza, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Tormásliget, Tömörd, Velem 

közigazgatási területe.  

A Pedagógiai Szakszolgálat ellátja azokat a gyermeket és tanulókat, akiknek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye a Kőszegi Járás működési körzetében van, illetőleg aki a Kőszegi 

járás területén járnak óvodába, iskolába. 

 

6. Jogállása 

 

A tagintézmény részben önálló jogi személy. A tagintézmény vezetője, igazgatója jogosult a 

tagintézmény nevében eljárni. A tagintézmény szakmailag önállóan végzi tevékenységét, a 

szakszolgálati feladatok ellátását.  
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7. Gazdálkodási jogköre 

 

A tagintézmény fenntartási és működési költségei a fenntartót terhelik. Az évenként 

jóváhagyott költségvetés irányozza elő a feladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket. 

 

8. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézményének bélyegzőinek 

felirata és lenyomata, a kiadmányozás rendje 

 

 

Hosszú bélyegző:   

 Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 Kőszegi Tagintézménye 

 9730 Kőszeg, Sigray Jakab utca 3. 

 

 

  

Körbélyegző:  

 Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 Kőszegi Tagintézménye 

 9730 Kőszeg, Sigray Jakab utca 3. 

 OM: 200869 

 

 

 

Kiadmányozás rendje: 

 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra az igazgató, 

távollétében a helyettesítési rend szerint az igazgatót helyettesítő pszichológus, pedagógus 

jogosult. 

  

III. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézményének 

 szakfeladatai 
 

1. Szakfeladat számok:  85601 Pedagógiai szakszolgáltatások 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 

 

2. Pedagógiai szakszolgálati feladatok1: 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 

- fejlesztő nevelés, 

- szakértői bizottsági tevékenység, 

- nevelési tanácsadás, 

- logopédiai ellátás, 

- konduktív pedagógiai ellátás, 

- gyógytestnevelés, 

- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 

- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

                                                 
1 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 
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3. Szakfeladatok köre, jogosultsága:  

 

A tagintézmény szakszolgálati tevékenységei a legújabb rendelet szerint2  

 

a) Gyógypedagógiai tanácsadás és korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

 

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás feladata korai és komplex 

prevenció, felismerés, intervenció. A gyermek ellátásra való jogosultságának megállapításától 

kezdődően, a fejlesztését, a család kompetenciáinak erősítését, a gyermek és a család társadalmi 

inklúziójának támogatását biztosítja. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységeit a 

gyógypedagógiai fejlesztést, tanácsadást, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek 

fejlesztését, a mozgásfejlesztést és a pszichológiai segítségnyújtást szakmai team látja el.  

Esetenként a 0-18 hónapos kisgyermekek terápiás ellátását a járási szakértői szakvélemény 

alapján, illetve a három év alatti korai fejlesztés és gondozást igénylő gyermek terápiás ellátását 

a megyei szakértői bizottság szakértői véleménye alapján fejlesztési tervben kell megtervezni. 

Az ellátás több formában is megvalósítható: otthoni ellátás keretében, bölcsődei gondozásban, 

fogyatékosokat ápoló, gondozó otthonban, korai fejlesztő központokban, konduktív pedagógiai 

ellátás keretében. A korai fejlesztés minimális óraszáma a gyermek korától (legfeljebb ötéves 

korig) függően legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra. A korai fejlesztés és gondozás 

feladatait a szakértői vélemény alapján a fejlesztő szakember (gyógypedagógus és, vagy 

konduktor és, vagy logopédus) által kidolgozott egyéni fejlesztési terv szerint végzi, minden 

esetben a szülő gondozásba történő bevonásával. A szülővel, gyermekkel való közös fejlesztő 

folyamatban segíthet nevelési tanácsaival a pszichológus. Ha a gyermek a harmadik életévét 

betöltötte, akkor vehet rész a korai fejlesztésben, ha a megyei szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján nem mehet óvodába. 

 

b) Fejlesztő nevelés 

 

A fejlesztő nevelés a gyermek ötödik életévétől kezdődő egyéni nevelési-fejlesztési terv alapján 

végzett komplex gyógypedagógiai fejlesztés, amelynek feladata a fejlesztő nevelésre-oktatásra 

való felkészítés. A sajátos nevelési igényű, súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek 

állapotának és szükségleteinek, valamint a család terhelhetőségének függvényében legalább 

heti öt órában szorulhat fejlesztésre. Ha a fejlesztő nevelés pl. gyermekotthoni ellátásban, 

fogyatékosok nappali intézményében, a fogyatékosok ápoló-gondozó bentlakó intézményében, 

a pszichológiai megsegítést, tanácsadást a szülőn kívül az intézmény szakalkalmazottainak is 

biztosítani kell.  

 

c) Szakértői bizottsági tevékenység 

 

A sajátos nevelési igényt a szakértői bizottság diagnosztizálhatja. A szakértői bizottsági 

tevékenység a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi 

vizsgálatai alapján szakértői vélemény készítését jelenti.  

A „Szakértői vélemény iránti kérelem” című nyomtatvány, és az „Orvosi adatlap” megfelelő 

kitöltésével kérhetik a vizsgálatokat a szülők, és a szülők beleegyezésével az intézmények, 

valamint a nagykorú nappali tagozatos tanuló. 

A komplex alapvizsgálatokat a szülők kérésére, mindkét szülő beleegyezésével a 

tagintézményben kell elvégezni.  
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A szakértői vélemény készítése elengedhetetlen az iskolához szükséges fejlettség 

megállapításakor, akkor, ha a gyermek nem járt előzőleg óvodába, vagy ha hétévesen még egy 

évig óvodai fejlesztést igényel, illetve, ha hatéves kora előtt kezdené meg a 

tankötelezettségének teljesítését. Akkor is szakértői véleményt kell készíteni, ha a szülő nem 

ért egyet az óvoda vezetőjének azzal a döntésével, hogy a hatodik életévét augusztus 31-ig 

betöltő gyermek további óvodai foglalkoztatását javasolja. 

A tagintézmény szakértői bizottságában kerül sor a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási 

nehézség megállapítására, vagy kizárására. A szakértői tevékenység legfontosabb célja az 

értelmi képességek, az intellektus feltérképezése, a sajátos nevelési igény gyanújának (pl. 

fogyatékossági típusok, halmozott fogyatékosság, autizmus spektrum zavar, vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavar, súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavar) 

megállapítása, vagy kizárása. 

A diagnózistól függően a bizottság kijelöli a gyermek, a tanuló számára leginkább megfelelő, 

inkluzív nevelési intézményt, ahol a speciális rehabilitációs ellátást megkaphatja. A szakértői 

véleménynek az intézmény kijelölésén túl tartalmaznia kell, fejlesztés óraszámát, a fejlesztési 

területeket, módszereket, eszközöket és a fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógiai 

szakembert.  

A szakértői vizsgálatokat követően kezdeményezhető a gyermek óvodapszichológiai, 

iskolapszichológiai, vagy logopédiai ellátásba vétele.  

A tevékenység fontos része a sajátos nevelési igényű tanulók, fejlődésének nyomon követése, 

kontroll vizsgálata, mely a törvény értelmében először két, majd három év fejlesztés után 

kötelező.  

 

d) Nevelési tanácsadás 

 

A nevelési tanácsadás feladata komplex pszichológiai gyógypedagógiai, pedagógiai ellátás, 

folyamatdiagnosztikai célú vizsgálattal, gondozással, a fejlesztés indikálta változás 

értékelésével, tanácsadással, konzultációs lehetőség biztosításával.  

Feladata a szakszolgálatnál jelentkező gyermek, tanuló előjegyzésbe, nyilvántartásba vétele, 

adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, szakszolgálati ellátás 

szükségességének meghatározása.  

A nevelési tanácsadás segítséget nyújt a gyermek családi-, óvodai, iskolai neveléséhez és 

oktatásához, ha azt a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége, képessége indokolja. 

A szakemberek a 3-18 éves gyermekek, tanulók komplex pszichológiai, pedagógiai fejlesztését 

és terápiás gondozását végzik, melynek során támogatják a pedagógus nevelő-oktató munkáját 

és segítik a családdal való kapcsolattartást is.  

A nevelési tanácsadást végző pszichológus az anamnézisen és az exploráción túl a gyermek 

pszichés állapotát tárja fel, a szülő, a gyámhivatal, a gyermekjóléti alapellátást végző 

intézmények kérésére.  

A pszichológus, gyógypedagógus szakemberek a prevenciós tevékenység keretében 

együttműködnek a gyermekorvossal a védőnői hálózattal, hogy teljes körű mentálhigiénés 

intervenciót biztosítsanak a családok számára. Az óvodai nevelésben részesülő negyedik 

életévüket betöltött gyermekeknél a tanulási és beilleszkedési nehézség megelőzésére szűrést 

végez. Igény szerint szűrést végeznek, és segítséget nyújtanak az iskolai pedagógusoknak is az 

egyéni fejlesztési tervek készítéséhez. 

 

e) Logopédiai ellátás 

 

A logopédiai szolgáltatás ellátja óvodákban nevelkedő, iskolákban tanuló a gyermekek, tanulók 

logopédiai fejlesztését és terápiáját. Alapfeladata a beszédindítás, a beszédhibák javítása, a 
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nyelvi kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése, és prevenciója. Feladata az 

óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi 

fejlettségének alapvizsgálata, a logopédiai szűrő vizsgálatok elvégzése, majd a logopédiai 

csoportokat kialakítása. A lehetőségekhez képest heti két alkalommal logopédiai fejlesztő 

foglalkozások szervezése a Kőszegi Járás óvodáiban, iskoláiban, közvetlenül a gyermekek 

intézményeiben. A logopédusok abba az intézménybe utaznak, ahol a gyermekek nevelési, 

tanulói jogviszonya van. Lehetőséget nyújtunk tagintézményünkben az ambuláns logopédiai 

ellátásra. 

 

f) Konduktív pedagógiai ellátás 

 

A konduktív pedagógiai ellátás rávezetést, tanítást jelent. A konduktív pedagógia a gyermek 

szemléletének, aktivitásának, küzdeni tudásának, tanulási képességeinek, értékrendszerének 

kialakítási programja. A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek 

nevelése, fejlesztése, gondozása. Az ellátás az óvodai, az iskolai neveléshez, oktatáshoz 

kapcsolódóan egyéni fejlesztés keretében valósul meg. A fejlesztő foglalkozás a szakértői 

vélemény alapján egyéni, vagy csoportos formában valósulhat meg. Szakemberigénye: a 

konduktor. 

 

g) Gyógytestnevelés 

 

A gyógytestnevelés feladata a gyermek, tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési 

foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi, vagy szakorvosi vizsgálat meghatározza. A 

gyógytestnevelés megszervezése, a személyi feltételek biztosítása a pedagógiai 

szakszolgálatunk feladata. Ha mód van rá heti egy tanórán úszást is szervezünk a rászorultak 

számára Kőszegi Úszodában. Szakemberigénye: a gyógytestnevelő. 

 

h) Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

feladata a nevelési oktatási intézményekben (iskolák, óvodák) dolgozó pszichológusok 

munkájának összefogása és segítése. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai feladatok 

koordinátora3: pszichológus. A koordinátor feladata sokrétű. Az óvodai, iskolai preventív 

szűrések tankerületi szintű koordinálása, az eredmények kommunikálása. Havi 

rendszerességgel szakmai konzultáció szervezése. Esetvezetői segítségnyújtás, kettős vezetést 

igénylő csoportfoglalkozás, tanári készségfejlesztő tréning megszervezése, megvalósítása. 

Komplex szakértői, egészségügyi, nevelési tanácsadásra, vizsgálatra utalás elősegítése. Egyéni 

tanácsadás, konzultáció a nevelési oktatási intézmények pedagógusai számára.  

 

i) Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása során figyelembe kell venni a korai 

tehetség felismerését, a tehetség azonosítását, tehetség életkori megjelenését. A tehetséges 

gyermek személyiségfejlődését figyelemmel kell kísérni, reális önismeretét meg kell erősíteni, 

a szülőket támogatni, segíteni kell, tanáccsal, speciális tehetségprogramban való részvételi 

javaslattal. A tehetséggondozó koordinátor segíti a tehetséges tanulót, és kapcsolatot tart fenn 

a Nemzeti Tehetségfejlesztési Központtal. A tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus 
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együttműködik iskolapszichológussal, óvodapszichológussal és a járásában működő 

tehetségprogramok vezetőivel. 

 

4. Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: 

 

A munkatársak, a team tagjai tapasztalatukkal, ismeretanyagukkal tanácsot nyújtanak, segítik 

az őket felkérő szakmai műhelyek, nevelőtestületek munkáját, a szülők közösségeit. Felkérés 

eseten együttműködnek a pedagógusok tájékoztatásában, képzésében. Pszichológiai, 

pedagógiai szemléletformáló tevékenységet végeznek a gyermekek érdekében a működési 

terület intézményeiben. 

 

IV. A tagintézmény szervezeti rendje 
 

A szakszolgálat munkatársai a szakszolgálati feladatoknak megfelelően teamben dolgoznak. A 

teamnek tagja lehet: pszichológus, gyógypedagógus, pedagógus, logopédus, konduktor, 

gyógytestnevelő. A szakértői vélemények kialakításakor, a döntéseknél a vélemények 

egyeztetésével alakítanak ki javaslatokat. 

 

Szervezeti ábra: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGAZGATÓ 

Helyettes-szóbeli, írásbeli 
megbízással 

 

Pszichológusok Gyógypedagógusok Logopédusok 

Gyógytornász 

Szakszolgálati titkár 

Gyógytestnevelő Konduktor 
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V. A tagintézmény vezetése 
 

1. A tagintézmény élén igazgató áll.  

A Nemzeti köznevelési törvény alapján felelős a tagintézmény szakszerű és törvényes 

működéséért és az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, dönt a tagintézmény működésével 

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, vagy a közalkalmazotti szabályzat 

nem utal más hatáskörbe. 

2. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézményét a tagintézmény 

vezető az igazgató képviseli.  

3. Az igazgató a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait a tagintézmény-vezetői 

tanács közreműködésével láthatja el. Az igazgató munkáját – a jogszabályi feltételek fennállása 

esetén – a tagintézmény egy vagy több feladatának szakmai irányítását ellátó helyettes, illetve 

a helyettesítési rend szerint az igazgatót helyettesítő pszichológus, pedagógus segíti.  

 

Az igazgató feladatkörébe tartozik: 

 

 Kapcsolatot tart a Főigazgatósággal, és a Székhelyintézmény vezetőivel, 

 Adatszolgáltatást végez a Főigazgatóság felé, 

 Ellenőrzési feladatokat lát el, 

 Ellátja a Főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 A team szakmai vezetése. 

 A szakfeladatok ellátása: szakértői, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, 

diagnosztikai munka, fejlesztések, gondozások, terápiás munka szervezése, 

koordinálása, ellenőrzése. 

 A szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezése, ellenőrzése. 

 A felügyeleti és fenntartó szervekkel, a köznevelési intézmények vezetőivel 

együttműködik a magas szintű pedagógiai szakellátás érdekében. 

 Kapcsolatot tart a társintézményekkel, munkája során szorosan együttműködik a 

Kőszegi Járás működési területéhez tartozó nevelési-oktatási intézményekkel, 

óvodákkal, iskolákkal, gyermekjóléti szolgálatokkal, gyámhivatalokkal, 

gyermekorvosokkal, védőnőkkel, Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Gondozóval.  

 Közvetlen munkakapcsolatot tart fenn a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok 

Tagintézményeivel, és más megyei gyermeknevelési intézményekkel és vezetőikkel. 

 A munkatársak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 

tekintetében jogkörét a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával 

gyakorolja.  

 

Az igazgatót helyettesítő feladatkörébe tartozik: 

 általános jelleggel helyettesíti az igazgatót, 

 ellátja az igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény-vezetői tanács:  

 Az igazgató a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettes, és 

a tagintézmény egyes telephelyeinek választott képviselőiből álló – tagintézmény-

vezetői tanács közreműködésével látja el.  

 A szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek. 
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 A tagintézmény-vezetői tanács ülésének időpontját és tervezett napirendi pontjait 

tartalmazó meghívót, a testület tagjainak és a szakmai munkaközösségek vezetőinek 

legkésőbb az ülés előtt nyolc munkanappal meg kell küldeni.  

 A tagintézmény-vezetői tanács üléseit legalább kéthavonta tartja. Az ülést az igazgató 

vezeti, az ülésről jegyzőkönyv és emlékeztető készül. 

 

VI. A vezetők közti feladatmegosztás 

 
Az igazgatót távollétében, az általa megbízott a helyettesítési rend szerinti pszichológus, 

pedagógus helyettesíti.  

 

- Az igazgató hosszabb távolléte esetén az azonnali döntést igénylő ügyben fentiektől eltérő 

eseti helyettesítési megbízás is adható. A helyettesítési megbízást írásban kell foglalni, s 

benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát. 

 

VII. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézményének 

        szakmai team tagjai 
 

Pszichológus: 

A gyermekek pszichológiai diagnosztikáját, terápiáját, fejlesztését, gondozását végzi különös 

tekintettel kiemelt figyelmet igénylő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, 

a kiemelten tehetséges gyermekek esetében. Szakértői véleményt készít. Egyéni és csoportos 

tanácsadást, terápiát végez. Pszichomotoros fejlesztést, relaxációt tart. Részt vesz az iskola 

fejlettségi vizsgálatokban. 

 

Gyógypedagógus:  

A gyermekek pedagógiai vizsgálatát, korrekcióját, fejlesztését, gondozását végzi különös 

tekintettel kiemelt figyelmet igénylő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, 

a kiemelten tehetséges gyermekek esetében. Szakértői véleményt készít. Mozgásfejlesztést, 

pszichomotoros fejlesztést végez. Részt vesz az iskola fejlettségi vizsgálatokban. 

 

Logopédus 

Végzi a gyerekek beszédállapotának vizsgálatát, korrekcióját, fejlesztését a gyermekek 

intézményeiben. Pszichés eredetű beszédhibák esetében a nevelési tanácsadás teamjével 

együttműködve terápiás munkát végez. Dyslexia prevencióval és reedukációval segíti a 

rászoruló gyermekeket. Részt vesz az iskola fejlettségi vizsgálatokban. 

 

Mozgásfejlesztő gyógypedagógus  

A gyermekek gyógypedagógiai, pedagógiai vizsgálatát, tanulási korrekcióját, terápiáját végzi. 

Mozgásállapot vizsgálatot, szükség esetén pszichomotoros fejlesztést végez (AYRES, TSMT). 

 

Konduktor 

A konduktor a sérült idegrendszerű gyerekek mozgásterápiáját, nevelését végzi. Speciális 

módszerekkel, csoportos mozgásterápia keretében fejleszti a mozgássérült gyerekek 

mozgásfunkcióit, (pl. járásra, fogásra, kapaszkodásra stb. tanítja őket), gyerekeknek 

foglalkozásokat tart (pl. mese, rajzolás, festés stb.), valamint szükség esetén gondozói 

feladatokat lát el. 
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Gyógytestnevelő 

 

A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt nevelési-

oktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három tanóra keretében. A 

gyógytestnevelés „célja, hogy sajátos eszközeivel elősegítse a mozgásszervi és belgyógyászati 

panaszokkal az orvos által a gyógytestnevelésre utalt tanulók egészségszintjének emelését, a 

testi deformitások javításával, a szív és a keringési szervek munkaképességének növelésével 

alkalmassá téve a gyermekeket az óvodai, iskolai munkában és életben adódó feladatok 

teljesítésére. 

 

Szakszolgálati titkár 

Ellátja az adminisztratív teendőket, vezeti a nyilvántartásokat, az iktatást. Feladata a gyermekek 

beregisztrálása (INYR), kiértesítések gépelése, postázás, kapcsolattartás (telefonos ügyintézés). 

Biztosítja a kis értékű tárgyi eszközök beszerzését, és leltárba veszi azokat. Részt vesz az 

eszközök leltározásában. 

 

Etikai előírások: 

A pedagógiai szakszolgálatunk minden munkatársát a titoktartás kötelezi. A szakembereknek 

biztosítani kell a személyiségi jogok tiszteletben tartását, a szülőkkel való együttműködést. A 

vizsgálat, a gondozás, a terápia során mindenkor a kiskorú érdekét kell szem előtt tartani. A 

személyi anyagok, információk ismeretében a gyermekek, a kliensek emberi méltóságát és 

személyiségi jogait tiszteletben kell tartania. Az információkat, a személyi anyagokat, adatokat 

bizalmasan kell kezelni.  

 

Szakmai munkaközösségek: 

A pedagógiai szakszolgálatunk szakemberei egy-egy szakfeladathoz kapcsolódó megyei 

munkaközösségekben tevékenykednek. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben 

segítséget ad a pedagógiai szakszolgálatunkban folyó diagnosztizáló, terápiás, fejlesztő, 

tanácsadó, nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és 

ellenőrzéséhez.  

 

Munkaközösségek:  nevelési tanácsadói munkaközösség 

   szakértői munkaközösség 

   logopédiai munkaközösség 

   korai fejlesztés és gondozás munkaközösség 

 

 

VIII. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézményének 

    működési rendje 
 

1. Nyitvatartási rend 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézménye folyamatosan tevékenykedik 

és az alábbi nyitva tartással biztosítja a szakszolgáltatásait.  

 

Hétfő-csütörtök 8-16 óra (szerda 8-18) 

Péntek 8-14 óráig 

 

A tagintézmény nyitását és zárását az első érkező. ill. az utolsó távozó munkatárs végzi, 

folyamatos nyitva tartást biztosítva. Valamennyi alkalmazott kulccsal rendelkezik. Az utoljára 
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távozó munkatárs köteles meggyőződni a tagintézmény biztonságos zárásáról (ablakok zárása, 

elektromos készülékek kikapcsolása).  

 

2. A munkarend 

 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézményének munkatársai éves 

munkaterv alapján dolgoznak, amely a tanév rendjéhez igazodik. A helyi adottságoknak 

legjobban megfelelő, a helyi igényekhez és a folyamatos megkeresésekhez rugalmasan 

alkalmazkodó munkarendet alakítunk ki. 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkatársak munkaideje heti 40 óra. A munkaidő 

kötelező óraszámból, valamint a szakfeladatnak megfelelő tevékenységgel összefüggő 

feladatok ellátásához szükséges időből áll. A főállású dolgozók heti munkaidejét, ezen belül a 

kötelező óraszámot az ide vonatkozó rendelet szabályozza.  

 

3. Kötelező óraszám 

 

A kötelező óraszámban kell elvégezni a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni és csoportos 

foglalkoztatásával, fejlesztésével, a tanácsadással, vagyis a közvetlen foglalkozással 

kapcsolatos feladatokat. 

 

4. Kötelező óraszám feletti tevékenység 

 

A közvetlen foglalkozásra megállapított időn kívül kell elvégezni munkaköri feladatként a 

tesztek kiértékelését, a szakértői vélemények elkészítését, az elkészített vélemények 

egyeztetését, (heti esetmegbeszélés) ill. a fejlesztő foglalkozások előkészítését. A gyermekek 

fejlődéséhez szükséges munkahelyen kívüli tevékenységek, az intézmények látogatása, a 

gyermekekhez, tanulókhoz való utazási idő is ide tartozik. 

 

5. Munkavégzés szabályai 

 

A munkatársak kötelesek munkavégzés megkezdése előtt min. 10 perccel a munkahelyen 

tartózkodni. A gyermekkel, tanulókkal való fogalakozás a pszichés állapottól és az életkortól 

függően maximum 45-50 perc. A foglalkozások között szüneteket célszerű tartani.  

A munkából való távolmaradás okáról az tagintézmény igazgatóját tájékoztatni kell. A 

távolmaradás esetén, a munkatárs lehetőség szerint gondoskodik a fejlesztésre, vizsgáltra 

behívott szülő és a gyermek tájékoztatatásáról is.  

 

A munkarend átszervezését a tagintézmény igazgatójának kell jóváhagyni. 

 

A terápiás légkör biztosításához, a hatékony szakmai munka elvégzéséhez megfelelő 

körülményeket kell biztosítani. A helységek célszerű kihasználásával biztosítani szükséges a 

nyugodt, csendes és megfelelő nagyságú fejlesztési, vizsgálati, terápiás körülményeket.  

 

IX. A Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatásainak igénybe vétele 
 

A Pedagógiai Szakszolgálatunk kiemelt figyelemben részesítheti nevelési tanácsadásra, vagy a 

tankerületi szakértői bizottsági vizsgálatra önként jelentkező szülőt és gyermeket. A nevelési-

oktatási intézményekből érkező megkeresések során kritérium, hogy a vizsgálatot, a terápiát 

mind a két szülő kérje, és ezt aláírásával kinyilvánítsa. A Gyámhatóság, a Gyermekjóléti 

Szolgálat javasolhatja a törvényes képviselőnek, hogy a kiskorúval keresse fel a nevelési 
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tanácsadást és működjön közre a gyermek fejlesztésében. Kérheti a vizsgálatot az óvoda, ha 

iskolafejlettségi vizsgálat elvégzését javasolja. A vizsgálatkérés, a beutalás történhet szóban, 

telefonon, e-mailben, írásban.  

 

1. A vizsgálatot, terápiát kérheti:a.) szülő vagy törvényes képviselő 

 b.) a nevelési-oktatási intézmény 

       c.) gyermekjóléti szolgálat 

 d.) gyermekideg-gondozó, gyermekorvos 

 e.) gyámhatóság 

 f.) a serdülő  

 

2. Nyilvántartás 

 

A nevelési tanácsadás, a szakértői tevékenység vizsgálatain, terápiáin, fejlesztésén megjelent 

gyermekeket, tanulókat – az INYR-be, és a forgalmi naplóban - nyilvántartásba kell venni. A 

forgalmi napló tartalmazza a kliens nevét, születési dátumát, a jelentkezés időpontját, a hozott 

problémát, a beküldő nevét, a gyermek nyilvántartási számát.  

A képességfejlesztő terápiás, pszichoterápiás stb. - foglalkozásokon részt vevő gyermekek, 

tanu1ók részére nyújtott ellátásról munkanaplót kell vezetni: a Tü. 353 rsz. Egyéni 

nyilvántartási lapot, és a belívét a Tü. 354 rsz.  

A vizsgálatvezető az új gyermek felvételekor dossziét nyit, a vizsgálati anyagokat, mely 

tartalmazza a foglalkozások rendjét, eredményét, egyéb tapasztalatokat a dossziéba rendszerezi. 

Vezeti az INYR-t. Megszűnik a gondozás, ha nem indokolt tovább a terápia. Ha a kiváltó ok 

megszűnt vagy a gondozott nagykorú lett, esetleg házasságot kötött, vagy elköltözött, vagy a 

gondozott ellenállása megakadályozza a további fejlesztést. 

 

X. A szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 
 

A Pedagógiai Szakszolgálat szakfeladatait minden esetben a szülők egyetértésével, 

engedélyével látja el. Kivétel, ha serdülő-ifjúkori problémák, valamint azoknak a gyerekeknek 

a gondozása, akiknél a szülő magatartása súlyos testi, lelki, életveszélyes sérelmet okoz. (ENSZ 

Egyezmény a gyermekek jogairól. 1989.) Ilyen esetben a Pedagógiai Szakszolgálat jelez a 

Gyermekjóléti Szolgálatnak és a jegyző, illetve a Gyámhivatal kötelezheti a szülőt a 

szakszolgálat igénybevételére. 

A gyermekek kíséretét pl. a Nevelési tanácsadásra a szülőknek kell biztosítaniuk. A szülő 

felelősségére a gyermekek önállóan is jöhetnek a foglalkozásokra. 

A szülő részletes tájékoztatásra jogosult a gyermekével végzett vizsgálatokról, azok 

eredményéről, valamint a gyermekkel folyó foglalkozásokról. Az elvégzett vizsgálatok 

eredményéről információ csak a szülő írásbeli hozzájárulásával, illetve törvény felhatalmazása 

alapján adható ki. 

Ha a szülő együttműködésre képtelen, vagy a gyermek súlyosan veszélyeztetett, a Nevelési 

Tanácsadó a Gyermekjóléti szolgálatnál vagy a Gyámhivatalnál intézkedést kezdeményez. 

Elvált szülők esetében - a gyermek életét jelentősen befolyásoló szakvéleményről - a Nevelési 

Tanácsadó szakdolgozója a körülmények gondos mérlegelése után, a másik szülőt is 

tájékoztatja (pl. iskolaváltoztatás, magántanulóság stb.) 

A szülő írásos hozzájárulását kell kérni tudományos, oktatási, publikációs célokra történő kép- 

és hanganyag készítéséhez és minden olyan esetben, amely a szülő vagy a gyermek személyi 

jogait érinti. 
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Az együttműködés formái: szülői konzultáció, esetmegbeszélés, tanácsadás, anamnézis, 

családterápia, fogadóóra, vizsgálaton való részvétel. 

 

XI. Belső ellenőrzés 

 
A tagintézmény éves munkaterve tartalmazza az igazgató éves ellenőrzési (vezetői 

ellenőrzések, belső auditok) tervét. Az ellenőrzési tervben az igazgató feltünteti a tervezett 

ellenőrzések célját, szempontjait, jellegét és formáit havi bontásban, valamint az ellenőrzést 

végző kolléga(ák) nevét. Az ellenőrzésről az ellenőrzést végző jegyzőkönyvet készít, melyet 

aláír. A jegyzőkönyvet az ellenőrzéstől számított három napon belül az ellenőrzött dolgozóval 

megismerteti. 

A vezetői ellenőrzés során a vezetőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a vezetése alatt 

álló szakemberek és a „munkaterület(ek)” egész tevékenységét. Meg kell győződnie a 

munkavégzés színvonaláról. Biztosítania kell a folyamatos szakmai továbbképzés lehetőségét. 

Informálódnia kell a jelentkező problémákról, gondoskodni azok lehetséges megoldását. 

 

A belső ellenőrzés általános követelményei:  

 a.) Segítse elő a pedagógiai szakszolgálat szakfeladatainak - a gyermekek mindenek felett álló 

érdekében - a minél szakszerűbb és színvonalasabb megvalósítását.  

b.) A munkatervben kitűzött célok, feladatok időbeni ellátását. Korszerű tesztek, módszerek, 

eszközök használatát.  

c.) A szakértői tevékenység, a szakértői vélemény, a pedagógiai szakszolgálati ellátás, 

tevékenységek törvényi szabályozásnak megfelelő megvalósítása. 

d.) A munkaköri leírásnak, és a munkarendnek megfelelő munkavégzés. Empatikus, toleráns, 

esélyegyenlőséget nyújtó, segítő attitűddel végzett munka megvalósítása.  

f. Járuljon hozzá az elmaradások, a hiányosságok időbeli felismeréséhez, a gyors korrekciók 

végrehajtásához.  

 

Az ellenőrzés területei  

 Pedagógiai, pszichológiai diagnosztika, fejlesztés, terápia 

 Pedagógiai szakszolgálati ellátás  

 Kapcsolattartás: szülők, intézmények 

 Szervezési, koordinálási feladatok 

 Adminisztratív feladatok (INYR) 

 Időszakos, állandó, speciális, és folyamatellenőrzések  

Az ellenőrzés formái:  

 óralátogatás, foglalkozás,  

 félévi, év végi beszámolók 

 esetmegbeszélések 

 eredményvizsgálatok, szakértői vélemények 

 naplók, iratvezetés  

 

XII. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 
 

 A gyermekekkel és a pedagógusokkal az egészségük és testi épségük védelmére 

vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 

magatartásformát a szorgalmi idő megkezdésekor ismertetni kell. 

 A pedagógiai szakfeladatok végzése során, pl. fejlesztő foglalkozások, gyógytestnevelés 

esetében a gyermekek számára tűz-, baleset-, munkavédelemről tájékoztatót kell tartani, 
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amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívjuk a figyelmüket a 

veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az intézmény környékének 

közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről. Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót 

kell tartani a diákok számára minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények 

között végeznek valamely tevékenységet pl.. gyógyúszás. A tájékoztatást a foglalkozást vezető 

pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni. 

 Ha a megelőzés ellenére előfordul gyermek-, illetve tanulóbaleset, erről jegyzőkönyvet 

készítünk, nyilvántartást vezetünk, a törvényi előírásoknak megfelelően.  

 Minden munkavállaló számára, a munkába lépésének napján, illetve minden tanév 

elején tűz-, baleset-, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani az intézmény munkavédelmi 

felelősének. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell a tűz-, baleset-, 

munkavédelemi naplóban. Az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal 

igazolják.  

 

XIII. A külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 
 Kapcsolattartás a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal 

A tanév kezdetekor tagintézmény javaslatot tesz az éves munkatervre, októberben elkészíti a 

statisztikát. Folyamatosan tájékoztatja a Főigazgatót (pl. vezetőségi értekezlet), beszámol a 

Kőszegi Tagintézményben végzett munkáról. 

 Kapcsolat a Fenntartóval 

Igény és kérés szerint tájékoztatja a Fenntartót pl. éves munkaterv. Beszámol a munkáról, 

elkészíti az éves statisztikát. 

 Kapcsolat a társintézményekkel, állami szervekkel 

A Kőszegi Tagintézmény munkája során szorosan együttműködik a Kőszegi Járás működési 

területéhez tartozó nevelési-oktatási intézményekkel, óvodákkal, iskolákkal, gyermekjóléti 

szolgálatokkal, gyámhivatalokkal és más tagintézménnyel. 

 A rendszeres kapcsolatot tart fenn a Kőszegi Járásban dolgozó gyermekorvosokkal, 

védőnőkkel a gyermekek testi, lelki egészségének megóvása érdekében. 

 A Kőszegi Tagintézményünk kapcsolatban áll az önkormányzatok gyermekvédelmi 

előadóival, a jegyzőkkel és a gyermekvédelem más képviselőivel. Esetenként a Gyermek- és 

Ifjúsági Pszichiátriai Gondozóval. Az országos és megyei szakértői bizottságokkal szakmai 

tapasztalatcsere, konzultáció kapcsán. 

 

XIV. Az intézményegység ügyvitele, dokumentációja 
 

1. Minden hivatalos küldeményt iktatni kell.   

2. Az iktatókönyv rovatait pontosan ki kell tölteni, naptári évenként újrakezdődő növekvő 

sorszámos sorrendben a beérkezés szerint. 

3. Az iktatókönyv több éven át használható. 

4. A VMPSZ Kőszegi Tagintézményéből kimenő iratot a tagintézmény igazgatója, vagy az 

általa megbízott személy írja alá és a tagintézmény bélyegzőjével, pecsételi le.  

5. A nyilvántartás számozását a tanév első napján kell megkezdeni.  

6. A jogszabályban meghatározott módon és időben a statisztikai adatok szolgáltatása kötelező. 

7. Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálni, papíralapú formában kell 

előállítani. Az elektronikus nyomtatványt el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és a 

tagintézmény bélyegzőjével, az iraton fel kell tüntetni a dokumentum kiállításának dátumát, 

eredetét: „elektronikus nyomtatvány” és a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint 

meghatározott ideig az irattárazási szabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni. 
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8. A papír alapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 

követelmények megtartásáért a tagintézmény-vezető felel, valamint a hitelesítésről az 

tagintézmény-vezetőnek kell gondoskodnia. 

 

 

 

 

Kőszeg, 2017. március      . 
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1.Bevezető 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat (továbbiakban székhely) Sárvári Tagintézménye (továbbiakban tagintézmény) 

számára a struktúra és a működés alapelveit. A szervezeti és működési szabályzat alapja a 

székhely Szabályzata. 

A Sárvári Tagintézmény Szervezeti – és Működési Szabályzata a Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának kötelező melléklete.   

 

A Szervezeti és Működési szabályzat az intézmény cél-, és feladatrendszerének ésszerű és 

hatékony megvalósítását szabályozza, a tevékenységi csoportok és a különböző folyamatok 

összehangolt működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza.  

 

 Tartalmi jegyek 
 a tagintézmény szervezeti felépítése  

 a működés rendje 

 az alkalmazotti közösség munkarendje 

 feladatkörök, kompetenciák 

 belső kapcsolatok rendszere 

 külső kapcsolatok, kapcsolattartás  

 egyéb rendelkezések 

   

 

Törvényi szabályozók  
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatok működéséről 

 20/2012. EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 
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Az intézmény jellemzői 

 

Az intézmény neve, címe 

 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Sárvári Tagintézménye 

9600 Sárvár Batthyány u. 29. 

 

Az intézmény fenntartója 

Szombathelyi Tankerületi Központ  

9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.  

 

Az intézmény feladatellátási helye 

 

 Ügyviteli telephely: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári 

Tagintézménye 9600 Sárvár Batthyány u. 29. 

 Tagintézményi telephely: Sárvári Cseperedő Bölcsőde, 9600 Sárvár, Petőfi 

Sándor u. 23. 

 

A Sárvári Tagintézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata, a kiadmányozás rendje 

 

 

Hosszú bélyegző: 

 

 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Sárvári Tagintézménye 

9600 Sárvár Batthyány u. 29 
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Körbélyegző: 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

                                                     Sárvári Tagintézménye 

9600 Sárvár Batthyány u. 29. 

OM azonosító: 200869 

 

 
 

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

- igazgató 

- az igazgató távollétében a helyettesítési rend alapján 

 

A Sárvári Tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra az igazgató, 

távollétében a helyettesítési rend alapján megbízott személy jogosult.  

 

1.1.  Az intézmény alaptevékenységei 
 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézménye az alapító okiratának 

megfelelően pedagógiai szakszolgáltató tevékenységet (856011) lát el. 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§. 1. pont q. pontja (továbbiakban Nkt.), 

valamint a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet (továbbiakban rendelet) alapján feladatellátása az 

alábbi tevékenységekre terjed ki: (jelenleg a kiemelt területeken nyújtunk ellátást.) 

 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  

 fejlesztő nevelés 

 szakértői bizottsági tevékenység 

 nevelési tanácsadás 

 logopédiai ellátás 

 konduktív pedagógiai ellátás 

 gyógytestnevelés 

 iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 
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1.2. Szervezeti felépítés  
 

Az tagintézmény élén tagintézmény-vezető áll. A pedagógiai munkát egy szakszolgálati titkár 

segíti. 

 

 Pszichológusok 

 Gyógypedagógusok 

 Gyógytestnevelő 

 Gyógytornász 

 

 

Feladatellátás: jelenleg a kiemelt területeket látjuk el. 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, és gondozás  

 fejlesztő nevelés 

 szakértői bizottsági tevékenység 

 nevelési tanácsadás 

 logopédiai ellátás 

 konduktív pedagógiai ellátás 

 gyógytestnevelés 

 iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

2. A működés rendje 
 

2.1.  Az intézmény nyitva tartása 

 

Az intézmény a tanév folyamán a hét öt munkanapján nyitva tart, a kliensek fogadása 

folyamatos. A nyitva tartás a felmerülő igények alapján változhat, ennek rögzítése az éves 

munkatervben történik. Nyári nyitva tartás: a hét egy napján ügyelet,  

2.2.  A szakszolgálat igénybevételének szabályai 

2.2.1. TERÜLETI ILLETÉKESSÉG 
 

 A szolgáltatást a Sárvári Járás illetékességi területén állandó lakhellyel, vagy ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek, családok vehetik igénybe. 

 A Sárvári Járás területén lévő önkormányzati fenntartású nevelési intézmények, oktatási 

– nevelési intézmények, a velük tanulói jogviszonyban lévő gyermekek és családjaik, 

valamint az intézmények pedagógusai; 

 A Sárvári Járás területén nem állami fenntartású nevelési – oktatási intézmények, a 

velük tanulói jogviszonyban lévő gyermekek és családjaik, valamint az intézmény 

pedagógusai; 

 Indokolt esetben más tankerületekben élő gyermekek és családjaik, pedagógusok. 

 

2.2.2. KOROSZTÁLY SZERINTI ILLETÉKESSÉG 
 

Alapszolgáltatásaink a gyermekek, fiatalok problémáinak megoldása érdekében a nappali 

rendszerű köznevelésben töltött időtartam végéig, 21 éves korig vehetők igénybe.  
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Az ellátást igénybe veheti más életkorú személy is, aki a területi illetékességi körbe tartozik 

konzultációs jelleggel (szülők, pedagógusok stb.).  

 

2.3. TELEPÜLÉSEK 
 

A kötelezően ellátandó települések köre: 

Bejcgyertyános Bő Bögöt Bögöte Chernelházadamonya Csánig Csénye Egervölgy Gérce Gór 

Hegyfalu Hosszúpereszteg Ikervár Jákfa Káld Megyehíd Meggyeskovácsi Mesterháza 

Nagygeresd Nemesládony Nick Nyőgér Ölbő Pecöl Porpác Pósfa Rábapaty Répcelak 

Répceszentgyörgy Sajtoskál Sárvár Simaság Sitke Sótony Szeleste Tompaládony Uraiújfalu 

Vámoscsalád Vásárosmiske Vasegerszeg Vashosszúfalu Zsédeny  

 

2.4. INTÉZMÉNYEK  
 A tankerület területén 35 intézmény található, melyek ellátása a feladatellátást érinti. 

2.4.1. Óvodák 
 

Az óvodák száma (telephelyekkel együtt): 18 

2.4.2. Iskolák 

 

Az általános iskolák száma (tagintézményekkel együtt): 15 

A középiskolák száma: 2 

 

2.5. AZ IGÉNYBEVÉTEL LEHETŐSÉGEI 
 

Intézményünk szolgáltatásainak igénybevételéhez minden esetben a szülők, ennek hiányában 

törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.  

Az iskolaérettségi vizsgálatok egyes eseteiben a törvény erejénél fogva nem szükséges a szülő 

beleegyező nyilatkozata.  

Abban az esetben, ha gyámhatósági határozat hívja fel a szülőt az együttműködésre, nem 

szükséges a szülői hozzájárulás.  

Az intézmény előjegyzéses rendszerben nyújt szolgáltatást. Az előjegyzésbe vétel személyesen, 

telefonon vagy írásban (elektronikusan) is kérhető. Az előjegyzésbe vétel történhet jelentkezés 

vagy beutalás alapján. 

Jelenleg működő szolgáltatások: 

 járási szakértői bizottsági tevékenység 

 nevelési tanácsadás 

 logopédiai ellátás 

 gyógytestnevelés 

 gyógypedagógia tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

Célunk a 2011. évi CXC törvény 18. §-a alapján meghatározott feladatok ellátása, ami abban 

az esetben tud megvalósulni, ha a megfelelő személyi és tárgyi feltételek a rendelkezésünkre 

állnak. 

2.5.1 Járási Szakértői Bizottsági tevékenység 
 
A járási szakértői bizottság a harmadik évet betöltött gyermekről komplex pszichológiai, 

pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálat alapján szakértői véleményt készít: 
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 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából. 

 A beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása 

céljából.  

 Amennyiben felmerül, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű, a szakértői 

vélemény megírása nélkül a vizsgálati anyagot, a vizsgálatokról szóló 

jegyzőkönyveket, a vizsgálati eredmények értelmezését a megyei szakértői 

bizottság felé továbbítja.  

 A szakértői véleményben javaslatot tesz a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő 

ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére. 

 A szakértői vélemény tartalmát a szülővel, gondviselővel ismertetni kell, a 

tájékoztatás tényét, a tájékoztatási kötelezettség teljesítését írásba kell foglalni és a 

szülővel alá kell íratni. 

 Szakértői vizsgálatot a „Szakértői vélemény iránti kérelem” kitöltésével (15/2013 

sz. EMMI rendelet 1. sz. melléklet) lehet kérni, így a gyermeket, tanulót nevelő, 

oktató intézmény pedagógusainak együttműködése szükséges. Továbbá csatolni 

kell az „Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” 

c. 4. mellékletet. (15/2013 sz. EMMI rendelet) 

 A vizsgálatot kérheti a szülő és a szülő beleegyezésével a gyermek oktatási 

intézménye, pedagógusa, továbbá a nagykorú gyermek, fiatal.  

 A járási szakértői bizottság szakértői véleményt készít a 18 hónapnál fiatalabb, 

szakorvosi javaslattal rendelkező gyermek gyógypedagógiai tanácsadásra, korai 

fejlesztésre, nevelésre való jogosultságával kapcsolatban. 

A vizsgálatra jelentkezők a szakértői vizsgálat idejéről a kérelem beérkezésétől számítva a 

törvényben megfogalmazott határidők figyelembe vétele kapnak értesítést.  

A vizsgálatot követően szakértői vélemény készül. 

 

2.5.2. Nevelési tanácsadás 

E szolgáltatás igénybe vétele többféle módon történhet. 

Előjegyzést kérhet a gyermek számára:  

 A szülő, a gondviselő saját elhatározása alapján, akár a gyermeket, tanulót nevelő, 

oktató intézmény bevonása nélkül. 

 A gondviselő írásos hozzájárulásával a nevelésével foglalkozó vagy azt segítő 

személy, intézmény (külön élő szülő, nevelőszülő, nagyszülő, pedagógus, 

logopédus, családgondozó, gyámügyi intézmény munkatársa stb.). 

 Maga a gyermek, gondviselőjétől, nevelőjétől függetlenül, ha 18. életévét betöltötte 

saját maga számára. 

 

Előjegyzésbe kerülhet gyermek 

 Orvosi kivizsgálást követően beutalása alapján. 

 Az illetékes gyámhivatal, gyermekjóléti szolgálat hivatalos megkeresésére. 

 

2.5.3. Logopédia 

 

„(1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a hangképzés, 

a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus 

tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, 

állapotmegismerési és terápiás tevékenység.”  „(3) A  logopédiai ellátás keretében el kell 
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végezni a  harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének 

szűrését. A  hároméves kori logopédiai szűrés a  nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív 

nyelv), az  ötéves kori szűrés elsősorban a  beszédartikulációra, illetve az  írott nyelvi (írás és 

olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni 

a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, 

pszichológiai, orvosi vizsgálatokat. (4) A  részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati 

vélemény alapján kell a  gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha a szűrés és 

a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.” 

A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló 

csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg. 

A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát – mely legfeljebb 

negyvenöt perc – a logopédus határozza meg. 

A logopédiai ellátásban való részvétel a gyermek életkorától függetlenül, az annak 

szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat alapján bármikor megkezdhető. 

Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a 

gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei 

alapján ez szükséges. 

A logopédiai foglalkozások az oktatási-nevelési intézményekben folynak. 

2.5.4. Gyógytestnevelés 
 

A gyógytestnevelés az egészségügyi intézményekben működő gyógytorna és az iskolai 

testnevelés gyakorlatanyagát egyesíti, ezekből válogat a gyerekek egészségi állapotának 

megfelelően. A foglalkozásokon a tanulók betegségtípusok szerinti tantervbe foglalt 

differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket a szakorvos javaslatára 

az iskolai gyermekgyógyász gyógytestnevelésre utal.  

A foglalkozások célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) deformitásokkal és 

belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori hipertónia, endokrin zavarok 

és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a 

gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a 

testnevelés (torna, játék stb.) eszközeivel annak érdekében, hogy alkotó s örömteli felnőtt életet 

éljenek és a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek. 

A gyógytestnevelés ellátása a tankerület gyermekei számára mindhárom ellátási kategóriában 

a kijelölt általános iskolákban történik.  

A foglalkozások rendje adott tanévben egyeztetett időpontban történik, melyről a 

gyógytestnevelő a Sárvári Tagintézmény igazgatójával egyeztetett formában és módon értesíti 

a klienseket.  

Minden tanuló külön tájékoztató füzetet kap, amiben a jelenlétet, esetleges hiányzást kell 

igazolni. Ebben az ellenőrzőben kapják a gyógytestnevelés értékelését is, ami alapján - a 

testnevelés órai eredményekkel összesítve - a félévi és tanév végi érdemjegyek születnek. 

 

2.5.5. Korai fejlesztés és gondozás 

 
Az Nkt. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 

gondozás (a továbbiakban: korai fejlesztés és gondozás) feladata a komplex koragyermekkori 

intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától 

kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek 

és a család társadalmi inklúziójának támogatása.  

A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei: 

 a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás 
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 a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése 

 a mozgásfejlesztés és  

 a pszichológiai segítségnyújtás. 

 

A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a Megyei Szakértői Bizottság illetve a 

jogszabályban meghatározottak szerin a Járási Szakértői Bizottság tesz javaslatot.  

A pedagógiai szakszolgálati intézmény a tanácsadást a szülőn kívül, a feladatellátási hely adott 

gyermekkel foglalkozó szakalkalmazottai részére is biztosítja. 

Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és 

gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat be az 

óvodai nevelésbe. 

A korai fejlesztés és gondozás egyéni foglalkozás, vagy legfeljebb hat gyermekből álló 

csoportfoglalkozás keretében valósítható meg.  

A korai fejlesztés és gondozás keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a 

család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete: 

 

 0–3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra, 

 3–5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra. 

 5–6 éves kor között legalább heti öt óra. 

A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. Az időkeretet a fejlesztést ellátó szakember 

a szakértői bizottság írásbeli egyetértésével módosíthatja. A fejlesztés a gyermek állapota 

alapján egyéni, vagy csoportfoglalkozáson, illetve vegyesen – egyéni és csoportfoglalkozáson 

– is történhet. 

 

2.5.6. Konduktív pedagógiai ellátás 

 
Az Nkt. 18. § (2) bekezdés g) pontja szerinti konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi 

idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai 

ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni 

fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. 

A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint 

lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. 

A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet. 

A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető. 

 

2.5.7. Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 
Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata az Nkt. 18 § (2) bekezdés i) pontja 

szerint a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása, 

segítése, amelyet az iskola-és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.  

A koordinátor feladatai: 

 Preventív szűrések tankerületi szintű koordinációja 

 Havi rendszerességgel szakmai konzultációs foglalkozások, egyéni szakmai 

megsegítés, esetmegbeszélő csoportfoglalkozás megszervezése intézményben dolgozó 

pszichológusok részére 

 Egyéni tanácsadás, konzultációs pedagógusok részére 

 A szakszolgálat és a nevelés-oktatási intézmények közti kapcsolat, kommunikáció 

segítése 

 Kapcsolatot tart az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázissal 
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Az iskolapszichológia, óvodapszichológia koordinálása jelenleg a Szombathelyi 

Tagintézményben valósul meg.  

 

2.5.8. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 
Az Nkt. 18. § (2) bekezdés j) pontja szerinti, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 

gondozása keretében az Intézmény feladata: 

a) korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori 

megjelenését figyelembe kell venni, 

b) a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további 

megsegítésre irányítás, 

c) önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére, 

d) tanácsadás, támogatás a szülőnek, 

e) konzultáció a pedagógus részére, 

f) közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése, 

g) speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása, 

h) a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai 

kapcsolatot tart a feladatellátási körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel 

és az iskolapszichológussal, óvodapszichológussal, 

i) javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra, 

j) kimeneti mérések elvégzése, 

k) tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőség biztosítása, melyet 

a tehetséggondozó koordinátor lát el. 

(2) A tehetséggondozó koordinátor 

a) kapcsolatot tart a nevelési-oktatási intézmények iskolapszichológusaival, 

óvodapszichológusaival, 

b) kapcsolatot tart a Nemzeti Tehetségponttal, 

c) ismeri, figyelemmel kíséri a Nemzeti Tehetségügyi Adatbázist, 

d) ismeri, figyelemmel kíséri a Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásait, 

e) kapcsolatot tart az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben működő Nemzeti 

Tehetségfejlesztési Központtal. 

 

2.5.9. Fejlesztő nevelés 

 
Az Nkt. 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti fejlesztő nevelés a gyermek egyéni nevelési-

fejlesztési terve alapján végzett komplex gyógypedagógiai fejlesztés, melynek feladata a 

gyermek fejlesztő nevelés-oktatásra való felkészítése a szülő bevonásával, a szülő részére 

tanácsadás nyújtásával. 

 Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az 

évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben vesz részt. 

 A fejlesztő nevelés keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a 

család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának 

időkerete legalább heti öt óra. A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. 

Az időkeretet a fejlesztést ellátó szakember a szakértői bizottság írásbeli 

egyetértésével módosíthatja. 

 A fejlesztő nevelés egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből álló 

csoportfoglalkozás, illetve vegyesen - egyéni és csoportfoglalkozás keretében - 

valósítható meg. 

 Ha a gyermek bölcsődei nevelésben, gyermekotthoni ellátásban, fogyatékosok 

nappali intézményében, fogyatékosok ápoló-gondozó bentlakásos intézményében 
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intézményi ellátásban részesül, a fejlesztő nevelést - amennyiben a feladat 

ellátásához szükséges feltételek biztosítottak - az intézményben kell ellátni, és a 

tanácsadást a szülőn kívül az intézménynek a gyermekkel foglalkozó 

szakalkalmazottal részére is biztosítani kell. 

 Ha a fejlesztő nevelés igénybevétele az intézményben nem oldható meg, a 

gyermek fejlesztésére otthoni ellátás keretében kerül sor. Otthoni ellátás esetén a 

(3) bekezdésben meghatározott időkeretet - a szülő egyetértésével és a gondozásba 

történő bevonásával - a fejlesztési év átlagában kell teljesíteni. 

 

 

2.6. Munkarend 
 

A Sárvári Tagintézmény a feladatait tanévhez igazodó munkaterv alapján végzi, melynek 

tartalmaznia kell a feladatok, a továbbképzések és a szabadságok ütemezését is. Szabadság 

elsősorban a nyári időszakban vehető igénybe. Július 1.- augusztus 20. között egybefüggő két 

hét szabadság, melynek konkrét időpontját a Munkaterv tartalmazza. A fennmaradó napok az 

igazgatóval történő előzetes egyeztetés útján vehetők igénybe. Az éves munkaterv elkészítése, 

a munkatársakkal egyeztetve az igazgató feladata. 

 

A szakalkalmazottak, a feladatokhoz és az ellátandó gyermeklétszámhoz igazodva, a tanév 

elején összeállított éves órarend alapján dolgozik.  

Ambulánsan rendszeres foglalkozásra a gyermekek, tanulók iskolai elfoglaltságát figyelembe 

véve - a tanórák látogatását nem akadályozva - fogadja a rászorulókat. Az órarendet úgy kell 

összeállítani, hogy az a rendelkezésre álló foglalkoztató szobák kihasználását optimálisan 

biztosítsa, továbbá a főállású dolgozók kötelező óraszámát a hét minden munkanapjára 

arányosan elosztva rögzítse.  

Az órarendet minden év szeptember 15-ig kell leadni, az órarenden változtatni csak előzetes 

igazgatói engedéllyel lehetséges. 

 

A munkarendnek az intézmény szolgáltató jellegéből adódóan az igénybevevők idejéhez kell 

alkalmazkodnia, a nyitvatartás a klientúra igényeinek megfelelően alakul, szükség esetén év 

közben módosítható.  

 

Az intézmény minden munkatársa köteles a takarékossági szempontok figyelembevételével 

szervezni és végezni munkáját.  

 

2.6.1. AZ IGAZGATÓ MUNKARENDJE 
 

Az intézményt a fenntartó által kinevezett igazgató képviseli, munkaideje 40 óra, a 

gyermekekkel, tanulókkal közvetlen foglalkozással töltendő kötelező óraszáma 4 óra.  

Munkáját a pedagógiai munkát végző, és pedagógiai munkát segítő alkalmazottak 

közreműködésével látja el. 

Az intézmény igazgatója a hatályos jogszabályoknak, a működésre vonatkozó szabályzatoknak, 

valamint munkaköri leírásának megfelelően végzi. 

Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra 

vonatkozó rendelkezések határozzák meg 

Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét 

valamint feladatait a köznevelésről szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
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törvény és a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységét szabályozó rendelet együttesen állapítja 

meg. 

Az igazgató helyettesítését a szükség esetén az általa meghatározott munkatárs - az igazgató 

kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – látja el.  

Tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására csak külön intézkedéssel adhat 

felhatalmazást. 

 

2.6.2. SZAKALKALMAZOTTAK MUNKARENDJE 
 

A szakalkalmazottak heti teljes munkaideje 40 óra, a gyermekekkel, tanulókkal közvetlen 

foglalkozással töltendő kötelező óraszám: pedagógus I. fokozatban lévők: 21 óra, gyakornok 

fokozatban lévő: 20 óra, emellett heti 1-1 óra esetosztás, esetmegbeszélés, peerszupervízió, 

szakmai ismeretbővítés.  

A kötelező óra a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásokból, azaz a vizsgálatokból, 

csoportos szűrő vizsgálatokból és a gyermekek problémáit kezelő fejlesztő foglalkozásokból 

tevődik össze. Ezen időtartamot a dolgozó köteles az intézmény székhelyén, illetve feladat-

ellátási helyein eltölteni, függetlenül attól, hogy a berendelt személy megjelenik-e, vagy sem. 

A heti 40 óra magában foglalja a diagnosztikai és terápiás, fejlesztő munkát, a gyermekekkel 

való foglalkozással összefüggő feladatok ellátására fordítható időt, a tevékenységhez szükséges 

felkészülést, vizsgálatok kiértékelését, szakvélemények írását, a gyerekekhez való utazást, a 

kötelező adminisztráció vezetését és team, valamint munkacsoport megbeszéléseket. 

A foglalkozási órákat zavarni nem lehet.  

Feladatuk ellátását munkaköri leírásuknak megfelelően végzik. 

Azoknak a kollégáknak, akik szerepelnek a továbbképzési tervben a konzultációs napokra, és 

vizsganapokra eső óráikat nem kell ledolgozni. Minden tanévben három egynapos 

konferencián, továbbképzésen a munkanapok ledolgozása nélkül részt vehetnek a kollégák. 

 

2.6.3. A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK MUNKARENDJE 
 

Az intézményben alkalmazott gyógypedagógiai asszisztensek munkaideje heti 40 óra. 

Feladatuk ellátását munkaköri leírásuknak megfelelően végzik. 

 

 

2.6.4. A foglalkozások időtartama 
 

 A foglalkozások előre megbeszélt időpontban zajlanak. Egy-egy foglalkozás 

időtartama általában 45-60 perc, indokolt esetben (pl. családterápia vagy 

csoportterápia) ettől el lehet térni, így 1,5-2 órás foglalkozást is lehet tartani. 

 A logopédiai terápiák időtartamának meghatározása a logopédus kompetenciája 

(a rendeletnek megfelelően maximum 45 perc a gyermek teherbírásának 

függvényében), melynek meghatározását az órarendben jelöli, az igazgató 

jóváhagyja 

 A foglalkozások gyakorisága a jogszabályban rögzített. 

 A nevelési tanácsadás területén az ellátás esetében heti egy alkalom, ennél -

indokolt esetben - több is lehet. 
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TAGINTÉZMÉNYI TANÁCS MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 
 

Időpontja: hétfő 12.00.-14.00. óra 

 

 Esetosztás 

A beérkezett esetek elosztása névre szólóan történik a heti esetosztó megbeszélésen, a 

szakszolgálati titkár előkészítő munkája támogatásával, a munkatársak szakmai 

együttműködése mentén.  

A jelentkezők ezt követően - a sürgős esetek kivételével, melyek előnyt élveznek - az 

esetforgalomtól függően a törvényi előírásoknak megfelelően, a problémájuk megoldásában 

kompetens szakemberhez kapnak időpontot. 

 aktualitások megbeszélése 

 esetmegbeszélés 

 peerszupervízió 

 szakmai ismeretbővítés 

 

Szakmai követelmények 

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai az esetkezelésben a szakmai felelősök útmutatása 

szerint kötelesek eljárni. Az alkalmazott módszerek, eljárások megválasztásában kötelesek 

tekintetbe venni a szakmai és vizsgálati protokoll előírásait, a módszerek választásában pedig 

szakmai kompetenciájuk határait betartani. Szakmai döntéseikért, tevékenységükért önálló 

felelősséggel tartoznak. 

A szakmai munka jellege alapvetően team jellegű, a szakemberek együttes munkáján alapul. A 

munka bármely szakaszában lehetőség van az esetek megbeszélésére. Egy eset ellátása 

megfelelő együttműködés mellett akkor fejezhető be, ha a kliens problémája megoldódott, vagy 

ha az állapotában bekövetkezett változás azt lehetővé teszi, illetve amennyiben más ellátási 

helyen folytatódik az ellátás, pl. szakértői bizottság, kórház vagy egyéb (pl. egészségügyi) 

intézmény. 

 

2.6.6. FELÜGYELET 
 

A gyermek intézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának rendje: 

 a gyermek felügyeletéért a vizsgálatvezető /foglalkozást vezető munkatárs, vagy az 

általa megbízott személy felel 

 azoknak a gyermekeknek a felügyeletét, akikért a szülő a foglalkozás végéig nem 

érkezik meg a vizsgálatvezető/foglalkozást vezető munkatárs köteles ellátni, 

megszervezni. 

 vizsgálatot/foglalkozást követően csak azon gyermekek engedhetők el szülői felügyelet 

nélkül az intézményből, akik esetében a szülő erről írásban nyilatkozatot tett. A 

nyilatkozatot a gyermek anyagában kell elhelyezni, a nyilatkozat beszerzéséért az 

esetvezető felel. 

 

2.6.7. HIÁNYZÁSOK 
 

A foglalkozásról való hiányzás következményeinek meghatározása: 

 a szülőt az első foglalkozás alkalmával tájékoztatni kell a hiányozások őt és 

gyermekét érintő következményeiről, a hiányzással kapcsolatos értesítési 

kötelezettségéről 
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 első alkalommal történő hiányzás a forgalmi naplóban, a gyermek anyagában 

dokumentálásra kerül, szülő fele jelzés történik, amennyiben intézményi beutalásra 

került volna rá sor, az intézmény értesítést kap. 

 második alkalommal történő hiányzás a forgalmi naplóban, a gyermek anyagában 

kerül dokumentálásra, szakértői bizottsági vizsgálatok esetén az intézmény a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően jár el. 

 Ellátásba vett gyermek, tanuló esetében a harmadik alkalommal történő hiányzás 

esetén – ha a szülő nem jelzi a távolmaradás okát – a gyermeket törölni kell a 

forgalomból, helyét a várólistán következő személy foglalhatja el. A hely 

megüresedését a foglalkozásvezető köteles az esetosztás során jelenteni. 

3. A kapcsolattartás rendje 

3.1. Belső kapcsolattartás 

A szakalkalmazottak heti rendszerességgel, meghatározott időben munkatársi megbeszélést 

tartanak (team – megbeszélések).  

Az esetvezető a vizsgálatok lezárásakor, a diagnosztikus folyamat végén köteles a vizsgálatban 

együttműködő többi szakemberrel konzultációs megbeszélést folytatni a gyerek érdekében 

leghatékonyabb megoldás találása céljából. 

A megbeszélések célja a szakmai munka együttes áttekintése, a felmerülő feladatok 

átgondolása, az egyes munkacsoportoknak való átadása. A munkatársak ad hoc szakmai 

csoportokat is alkotnak, ahol a közvetlen szakmai kérdések megbeszélésére nyílik lehetőség.  

A team megbeszélések része a problémát okozó esetek referálása, együttes átgondolása, a 

legmegfelelőbb kezelés, segítség megtalálása. Az együttgondolkodás által lehetőség nyílik a 

szakmai tapasztalatok átadására, a szakemberek folyamatos fejlődésére, látókörük 

kiszélesítésére. 

Minden munkatársnak kötelessége a hozzá forduló gyermekekkel az anamnézist vagy az első 

interjút úgy elkészíteni, hogy az, intézmény összes tevékenységi körébe tartozó lehetséges 

problémákról képet adjon. 

Amennyiben a szakmai munka során olyan esettel kerülnek kapcsolatba, melynek megoldása 

más munkacsoportok vagy szakemberek részvételét is igényli, kötelesek az érintett 

szakemberrel vagy a másik teammel felvenni a kapcsolatot, és megfelelő szintű információval 

az esetet részben vagy egészben átadni, és a gondozás, fejlesztés sikere érdekében 

együttműködni. 

3.2.Külső kapcsolattartás 

 

Az intézmény külső kapcsolatainak megszervezéséért az igazgató a felelős, melyet részben a 

szakmai csoportok vezetőire átruházhat. Minden dolgozó köteles a külső munkakapcsolatok 

során feladatát maximális szakmaisággal és intenzitással úgy végezni, hogy az minden esetben 

a gyermekek érdekeit szolgálja, és ezzel az intézmény szakmai hírnevének növekedését segítse 

elő. 

A kapcsolattartás során minden szakmai információt köteles az igazgatónak átadni.  

 

3.2.1. TANKERÜLETI IGAZGATÓSÁG 

                      Szombathelyi Tankerületi Központ 
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Az intézmény fenntartóját képviselő tankerületi igazgatót minden működést érintő kérdésben 

elsődlegesen meg kell kérdezni. Ezen kívül tájékoztatási kötelezettséggel él az Intézmény 

minden olyan kérdésben, mely az Intézményről alkotott külső kép, megítélés szempontjából 

jelentős (média-szereplés, rendezvények stb.) 

 

3.2.2.ÖNKORMÁNYZAT 
 

A működést biztosító önkormányzati szervekkel a kapcsolatot az igazgató tartja. 

 

3.2.3. JÁRÁSI HIVATAL 
 

A szakszolgálati intézmény az általa készített szakértői vélemények egy példányát megküldi a 

Járási Hivatalnak. 

 

3.2.4. GYÁMHIVATAL 
 

Gyermekelhelyezéssel, szülői, nagyszülői kapcsolattartási ügyekben az Igazságügyi 

Pszichológiai Szakértő illetékes a szakértői véleményezésre. A gyermekek, tanulók támogatása, 

pszichológiai ellátása megkeresésre az intézményben történhet, minek eredményéről a 

gyámhivatal kérésére összefoglaló készülhet. Továbbá a gyermek pszichés állapotát célzó 

vizsgálat végzése és szakértői vélemény készítése is történhet. Ezek során, valamint a szükséges 

tájékoztatások alkalmával mindig a kiskorú érdekét szükséges szem előtt tartani. Gyámhivatal 

kérésére kívánatos minél előbb eljárni, a gyermekvédelmi etika követelményeit betartva 

megtalálni a gyermek számára legmegfelelőbb megoldást. 

 

3.2.5. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 
 

A Sárvári Tagintézmény a Sárvári Járáshoz tartozó intézményekkel szoros kapcsolatot tart fenn.  

Minden tekintetben cél a jó kapcsolat kialakítása és annak fenntartására. Az együttműködés 

során a jogszerűségre, a szakszolgálati feladatellátás szakszerűségére szükséges törekedni. 

Elsődleges feladatunk, hogy a színvonalas szakmai munka érdekében szoros napi kapcsolatot 

tartsunk az ellátási területünkön működő köznevelési intézményekkel.  

Személyes munkakapcsolatot tartunk az osztályfőnökkel, szükség szerint a szaktanárokkal és 

ifjúságvédelmi felelősökkel.  

 

3.2.6. MEGYEI ÉS ORSZÁGOS SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGOK 
 

Sajátos nevelési igény gyanúja esetén a gyermekek vizsgálati dokumentációja és annak 

eredményei, valamint a rendelkezésre álló egyéb iratok továbbításra kerülnek a Megyei 

Szakértői Bizottság felé. A szakértői bizottsági szakmai munkaközösségen belül hatékonyan 

együttműködés, a Megyei Szakértői Bizottság koordinációs munkájában való aktív részvétel 

szükséges az egyes szakmai esetek, illetve szakmai továbbképzések, megbeszélések kapcsán. 

A tagintézmény munkatársai segítséget nyújtanak az országos illetékességű szakértői 

bizottságok szolgáltatásainak igénybevételéhez. 
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3.2.7. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT, SÁRVÁRI 

KISTÉRSÉGI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
 

A Gyermekjóléti Szolgálatokkal a prevenciós tevékenység keretében együttműködés valósul 

meg. Az általuk gondozásba vett gyermekek, tanulók számára kérhet vizsgálatot, illetve 

szakértői vélemény készítését. Szükség esetén közös esetmegbeszéléseket tart a két 

intézmény.  

 

3.2.8. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIAI GONDOZÓ   
 

A pszichiátriai gondozó munkatársaival tartott szakmai kapcsolat a speciális problémával 

küzdő gyermekek, tanulók ellátása során igénybe veendő. Szükséges egyaránt a kiegészítő 

vizsgálatok igénybe vétele, lehetőség szerint szakmai konzultáció kérése, illetve bizonyos 

esetekben sor kerülhet az esetátadásra, amennyiben a probléma mélysége indokolja. Ebben az 

esetben a családdal való egyeztetés mellett a felelős esetvezető köteles kérése mellé írásbeli 

tájékoztatást (vizsgálati összefoglaló) adni a pszichiátriai gondozó szakemberének. A 

véleményt a szülővel ismerteti, és átadja számára. 

3.2.9. Szülőkkel való kapcsolattartás  
 

A szülőkkel való kapcsolattartás: 

 a logopédus, gyógypedagógus munkatársak rendszeresen kapcsolatot tartanak az 

ellátásban részesülő gyermekek szüleivel, szükség esetén fogadóórát vezetnek 

 szükség esetén az intézmény szakemberei szülői értekezleteken tájékoztatják az 

érintetteket az ellátási lehetőségekről, az igénybevétel formáiról, illetve a szülőket 

érdeklő, érintő témákban előadásokat tartanak 

 a vizsgálatra érkező szülőkkel a törvényi szabályozóknak megfelelő 

kapcsolatrendszer épül ki, mely az empátia, pozitív odafordulás és a meglévő erők 

hangsúlyozására alapoz 

 a gyógytestnevelésben részesülő gyermekek, fiatalok szüleivel a gyógytestnevelő 

rendszeresen konzultál, fejlődésükről az ellenőrző könyvben tájékoztatást ad 

 a terápiás ellátásban lévő gyermekek szüleit a szakemberek rendszeresen 

tájékoztatják a folyamat alakulásáról ennek intervallumát szükség szerint 

megállapítva 

4. Dokumentáció kezelésének szabályai 

4.1. A szakértői vélemény megírásának folyamata 

A szakértői vélemény időben történő megírásáért a vizsgálatban résztvevő kollégák felelősek. 

 

 A vizsgálatban résztvevő kollégák az elkészült vizsgálati jegyzőkönyveiket a 

vizsgálat vezetőnek megküldik.  

 A vizsgálatvezető összesíti a kapott dokumentumokat, elkészíti a szakértői 

véleményt, amit egyeztet a vizsgálatban részt vevő valamennyi szakemberrel.  

 Az elkészült szakértői véleményt ezt követően továbbítja ellenőrzés céljából az 

igazgatónak. 
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 Az igazgató jóváhagyás után további utasításokkal az adminisztratív munkáért 

felelős munkatársnak átadja, aki felelős a szakértői vélemények megfelelő számban 

történő sokszorosításáért, és a postázásért. 

 A vizsgálatban részt vevő kollégák felelőssége, hogy a jóváhagyott szakértői 

véleményt aláírásukkal ellenjegyezzék.  

 A vizsgálatvezető értesíti a szülőt, amennyiben személyesen szeretné átvenni a 

szakértői véleményt, annak aktuálissá válásáról. 

 

Ha felmerül a gyermeknél sajátos nevelési igény gyanúja, abban az esetben a 15/2013. (II.26.) 

EMMI rendelet 11. §. (2) bekezdése az irányadó, azaz: „Ha a tankerületi szakértői bizottság 

megítélése szerint a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának 

dokumentációját és annak eredményeit, valamint a rendelkezésre álló egyéb iratokat megküldi 

a megyei szakértői bizottság részére.” 

 

A szakértői véleményt - a vizsgálat lezárását követő huszonegy napon belül – kézbesíteni kell 

a szülőnek. A kézbesítés történhet postai úton, személyesen vagy kézbesítő útján.  

A szülőnek, vagy nagykorú tanuló esetén a tanulónak a szakértői véleményben foglaltakkal 

kapcsolatos egyetértését vagy egyet nem értését írásban kell közölnie. 

 

Amennyiben a szülő nem fogadja el a szakértői vélemény tartalmát, nem ért egyet annak 

továbbításával, úgy tájékoztatás után a bizottság vezetője eljárást indít az illetékes Járási 

Hivatalnál, aki felülvizsgálatot kezdeményez.  

4.2. Nevelési tanácsadás 

 

 a vizsgálaton megjelent minden gyermeket, tanulót – forgalmi naplóban – 

nyilvántartásba veszünk 

 képességfejlesztő terápiás, pszichoterápiás, stb. foglalkozáson részt vevő gyermekek, 

tanulók részére nyújtott ellátásról Egyéni fejlesztési, foglalkozási naplót vezet 

 

Kötelező dokumentumok: 

 Tü. 353. r.sz. – Egyéni nyilvántartási lap és foglalkozási napló a nevelési tanácsadás 

keretében fejlesztő foglalkoztatásban részesített gyermek / tanuló 

foglalkoztatásához (külív) 

 Tü. 354. r.sz. – Foglalkozási napló az ellátásról (belív) 

 

4.3. Logopédiai ellátás 

 

 a vizsgálaton megjelent mindent gyermeket, tanulót – a forgalmi naplóban – a 

logopédus nyilvántartásba vesz 

 a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi kommunikációs zavarok javítása, 

diszlexia megelőzését és gyógyítását szolgáló foglalkozáson részt vevő gyermekek, 

tanulók részére nyújtott ellátásról munkanaplót vezet 

 

Kötelező dokumentumok: 

 A.Tü. 344/új. r. sz. – Forgalmi napló logopédiai csoportok részére 

 A. Tü. 345/új. r. sz. – Munkanapló logopédiai csoportok részére (90 főre) 
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4.4. Gyógytestnevelés 

 

 Minden gyógytestnevelés ellátásban részesülő gyermeket, tanulót – forgalmi 

naplóban – nyilvántartásba vesz a gyógytestnevelés ellátására megbízott szakember 

 

Kötelező dokumentumok: 

 A. Tü. 19/N – Gyógytestnevelési napló 

 A. Tü. 19/E – Gyógytestnevelési tájékoztató füzet 

 

5. A feladatellátás rendje 
 

 1. Gyógypedagógus 

o korai fejlesztésben (szomatopedagógus, oligofrénpedagógus, TANAK szakos) 

o fejlesztő nevelésben (szomatopedagógus, oligofrénpedagógus, TANAK 

szakos) 

o szakértői bizottsági tevékenységben (szomatopedagógus, oligofrénpedagógus, 

TANAK szakos) 

o nevelési tanácsadásban(szomatopedagógus, oligofrénpedagógus, TANAK 

szakos, pszichopedagógus) 

2.            Logopédus végzettséggel: 

o logopédiai ellátásban 

o nevelési tanácsadásban 

o korai fejlesztésben 

o szakértői bizottsági tevékenységben 

Pszichológus 

1. Klinikai gyermek szakpszichológus részt vehet: 

o korai fejlesztésben 

o szakértői bizottsági tevékenységben 

o nevelési tanácsadásban 

 

2. Klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus részt vehet: 

o nevelési tanácsadásban 

 

3. Pedagógiai óvodai-és iskolapszichológiai szakpszichológus részt vehet: 

o szakértői bizottsági tevékenységben 

o nevelési tanácsadásban 

o pályaválasztási tanácsadásban 

o iskolapszichológiai koordinációs feladatok ellátásában 

 

4. Tanácsadó szakpszichológus részt vehet: 

o szakértői bizottsági tevékenységben 

o nevelési tanácsadásban 

o pályaválasztási tanácsadásban 

o iskolapszichológiai koordinációs feladatok ellátásában 

o kiemelten tehetséges gyermekek ellátásának koordinálásában 

Konduktor részt vehet: 

o korai fejlesztésben 

o konduktív pedagógiai ellátásban 
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Gyógytestnevelő tanár részt vehet: 

o gyógytestnevelés ellátásában 

 

A pedagógiai munkát segítő munkakörökben dolgozók: 

 

Szakorvos részt vehet: 

o szakértői bizottsági tevékenységben 

 

Gyógytornász részt vehet: 

o korai fejlesztésben 

 

Szakszolgálati titkár: 

Asszisztensi munkát láthat el: 

o nevelési tanácsadásban 

o korai fejlesztésben 

Adminisztratív munkát láthat el 

                         szakértői bizottsági tevékenységben 

                         nevelési tanácsadás 

                         korai fejlesztés     

Az intézményben dolgozó pedagógus munkakörben foglalkoztatott ill. pedagógiai munkát 

segítő dolgozók részletes feladatait a személyre szóló munkaköri leírás tartalmazza. 

A pedagógus munkakörben dolgozó foglalkoztatottak esetben az alábbi feladatokat kell 

beszámítani a kötelező óraszámba: 

1. gyermek, tanulók pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, logopédiai vizsgálatai 

2. egyéni, ill. csoportos foglalkozás, terápia, gondozás 

3. szülőkkel anamnézis, exploráció, interjú felvétele, a terápia részeként konzultáció, 

mentálhigiénés beszélgetés 

A szakfeladatot ellátó munkakörben egyéb, gyermekkel összefüggő feladatokat kell a 

munkakörbe tartozóként ellátni a kötelező óraszámon felül: 

1. szakértői véleményhez szükséges vizsgálatok előkészítésével kapcsolatos feladatok 

elvégzése 

2. közvetlen foglalkozások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése 

3. a vizsgálat keretében elkészített szakértői vélemények egyeztetése team munka 

keretében 

4. szakértői, logopédiai vélemény, vizsgálati összefoglaló készítése 

5. kapcsolattartás az ellátott gyermek pedagógusaival 

6. kapcsolattartás szülőkkel 

7. előadások, tájékoztatók tartása 

6. A belső ellenőrzés rendje 
 

6.1. A vezetői ellenőrzés és értékelés elvei 
 

Az ellenőrzés a bizalom elvére épül. Az intézményi belső ellenőrzés operatív irányítója és 

felelőse az igazgató. 

Ellenőrzési joga és kötelessége kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az általuk 

végzett munka helyességére és eredményességére, vagyis az intézmény teljes működésére. 
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Az ellenőrzések előre bejelentett időpontban, és szempontok alapján történnek, azok célja a 

segítségnyújtás, közös elemzés, értékelés.  

Az ellenőrzések ütemezését, konkrét időpontját az éves intézményi munkaterv tartalmazza. 

6.2. A vezetői ellenőrzések területei 
 

 szakmai-pedagógiai tevékenység ellenőrzése 

 munkáltatói jogkörből adódó ellenőrzés 

 tanügy-igazgatási feladatok ellenőrzése 

 

Az ellenőrzésekről írásos feljegyzés készül. 

Az igazgatói ellenőrzésen kívül a pedagógusok írásos értékelése dokumentálja az egyes 

gyermek fejlődését, a fejlesztő feladatok megvalósulását. 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. A szakmai munkát 

segítő dolgozók és a szakmai vezetők ellenőrzése igazgatói feladat. 

Az igazgató munkáját a főigazgató ellenőrzi a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti 

és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.  

6.3. Az ellenőrzés módszerei 
 

 fejlesztő foglalkozások látogatása 

 írásos dokumentumok vizsgálata 

 beszámoltatás szóban, írásban 

 

Az ellenőrzés tapasztalatait a dolgozókkal egyénileg, szükség esetén a szakmai team tagjaival 

kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat a feladatok egyidejű meghatározásával 

értekezleten összegezni és értékelni kell. 

7. Rendkívüli esemény esetén teendők 
 

Rendkívüli eseményen kell érteni minden olyan eseményt, amelynek bekövetkeztét előre nem 

lehetett látni. Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt 

jelenteni. Az igazgató dönt a szükséges intézkedésről. Akadályoztatása esetén az igazgató által 

felhatalmazott személy, vagy az ügyviteli alkalmazott köteles a szükséges intézkedést 

megtenni.  

 

Szükséges teendők: 

 illetékes szervek értesítése 

 segítségkérés 

 az intézményvezető értesítése. 

 

Az intézményben tartózkodó pedagógusok vezetésével a gyermekek kivonulásának 

megszervezése, biztonságba helyezése, szükség esetén az intézmény területének elhagyása.  

 

Az épületből a kivonulás a tűzriadó terv szerint történik. 

 

Bombariadó esetén is a rendkívüli eseményeknek megfelelően kell eljárni. A bombariadóról és 

a hozott intézkedésről rendkívüli jelentésben értesíteni kell a fenntartót.  
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Bombariadó esetére készített terv a Szervezeti és Működési Szabályzat kötelező melléklete. 

8. Záró rendelkezések 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény alkalmazotti közössége fogadja el.  

 

Az intézmény feladataiban, működésében, vagy struktúrájában, a jogszabályozásban történt 

változásokat az igazgató köteles a Szervezeti és Működési Szabályzatban rendszeresen 

átvezetni.  

 

Az Szervezeti és Működési Szabályzat megtalálható az alábbi helyeken:  

 a fenntartónál  

 a Sárvári Tagintézmény igazgatói irodájában  

 irattárban  
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8. számú melléklet: A Vas Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi 

Tagintézményének szervezetére és 

működésére vonatkozó külön szabályok 
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1.1. Bevezető 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat (továbbiakban székhely) Szentgotthárdi Tagintézményének (továbbiakban 

tagintézmény) számára a struktúra és a működés alapelveit. A szervezeti és működési 

szabályzat alapja a székhely Szabályzata. 

A Szentgotthárdi Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzata a Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának kötelező melléklete.   

 

A Szervezeti és Működési szabályzat az intézmény cél-, és feladatrendszerének ésszerű és 

hatékony megvalósítását szabályozza, a tevékenységi csoportok (TEAM-ek) és a különböző 

folyamatok összehangolt működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza.  

 

Tartalmi jegyek 
 a tagintézmény szervezeti felépítése (organogram)  

 a működés rendje 

 az alkalmazotti közösség munkarendje 

 feladatkörök, kompetenciák 

 belső kapcsolatok rendszere 

 külső kapcsolatok, kapcsolattartás  

 balesetvédelemmel kapcsolatok szabályok 

 adatkezelés szabályai 

 iratkezelés szabályai 

 egyéb rendelkezések 

   

 

Törvényi szabályozók  
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatok működéséről 

 20/2012. EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 
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4.2. Az intézmény jellemzői 

4.2.1. Az intézmény neve, címe 
 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Szentgotthárdi Tagintézménye 

9970 Szentgotthárd, Arany János u. 3. 

4.2.2. Az intézmény fenntartója 
 

Szombathelyi Tankerületi Központ 

9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 11 

4.2.3. Az intézmény feladatellátási helyei 
 

9970 Szentgotthárd, Arany János u. 3. 

4.3. Az intézmény alaptevékenységei 
 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye az alapító okiratának 

megfelelően pedagógiai szakszolgáltató tevékenységet (856011) lát el. 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§. 1. pont q. pontja (továbbiakban Nkt.), 

valamint a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet (továbbiakban rendelet) alapján feladatellátása az 

alábbi tevékenységekre terjed ki: 

 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás  

 fejlesztő nevelés 

 szakértői bizottsági tevékenység 

 nevelési tanácsadás 

 logopédiai ellátás 

 konduktív pedagógiai ellátás 

 gyógytestnevelés 

 iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

Tagintézményünkben a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és 

gondozás, valamint a konduktív pedagógiai ellátás – az intézmények közötti 

megállapodás alapján - a Megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján 

történik. 

 

A Szentgotthárdi Pedagógiai Szakszolgálat alapfeladatainak ellátását végző munkatársak 

munkájuk során kötelesek 

 legjobb szakmai tudásuk szerint, szakmai kompetenciájuk határait betartva végezni 

feladatukat, 

 az általános erkölcsi elvárásoknak, szakmájuk etikai kódexének megfelelően eljárni, 

 a gyermek érdekeit szem előtt tartani, 

 munkatársaikkal együttműködni, 

 a szakszolgálat szakmai jó hírét megőrizni. 
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A pedagógiai szakszolgálat munkatársai csak olyan feladatok ellátására kötelezhetők, amelyek: 

 szerepelnek egyéni munkaköri leírásukban, 

 elvégzéséhez a tárgyi feltételek biztosítottak, 

 a gyermek érdekeit szolgálják. 

 

4.4. A Tagintézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata, a 
kiadmányozás rendje  

 

Hosszú bélyegző:  

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Szentgotthárdi Tagintézménye 

9970 Szentgotthárd, Arany János u. 3. 

 

 

Kör bélyegző:  

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Szentgotthárdi Tagintézménye 

9970 Szentgotthárd, Arany János u. 3. 

OM azonosító: 200869 

 

 

 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

- igazgató 

- igazgató távollétében a helyettesítési rend alapján 

 

A Tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra az igazgató, 

távollétében a helyettesítési rend alapján megbízott személy jogosult. 

4.5. Szervezeti felépítés (organogram)                     
 

 

Az intézmény élén igazgató áll. A pedagógiai munkát egy ügyviteli alkalmazott segíti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igazgató 

gyógypedagógus 

 
pszichológus szakszolg. titkár 

 

logopédus 



 147 

2. A működés rendje 
 

2.1 Az intézmény nyitva tartása 
 

Az intézmény nyitva tartási ideje: 

hétfő - szerda: 730-1530 

      csütörtök: 730-1800  

pénteken: 730-1300 

 

2.2. A szakszolgálat igénybevételének szabályai 
 

2.2.1. TERÜLETI ILLETÉKESSÉG 
 

- A szolgáltatást a Szentgotthárdi Járás illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes 

lakóhellyel rendelkező gyermekek, családok vehetik igénybe. 

- A Szentgotthárdi Járás területén lévő önkormányzati fenntartású nevelési 

intézmények, a velük tanulói jogviszonyban lévő gyermekek és családjaik, valamint 

az intézmények pedagógusai. 

- A Szentgotthárdi Járás területén nem állami fenntartású nevelési – oktatási 

intézmények, a velük tanulói jogviszonyban lévő gyermekek és családjaik, valamint 

az intézmény pedagógusai. 

 

2.2.2. KOROSZTÁLY SZERINTI ILLETÉKESSÉG 
 

Alapszolgáltatásaink 0-18 éves kor közötti gyermekek, fiatalok problémáinak megoldása 

érdekében vehetők igénybe. Azok a 0-3 év közötti gyermekek, akik a Megyei Szakértői 

Bizottság szakértői véleménye alapján gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és 

gondozásra, valamint a konduktív pedagógiai ellátásra jogosultak, ellátásuk a szakértői 

véleményben kijelölt tagintézményben történik. 

Az ellátást igénybe veheti továbbá egyéb életkorú személy is, aki a területi illetékességi körbe 

tartozik (szülők, pedagógusok stb.).  

Azok a személyek, akik betöltötték 18. életévüket, abban az esetben vehetik igénybe 

szolgáltatásainkat, amennyiben a közoktatás keretén belül nappali tagozatra járnak. 

 

2.2.3. TELEPÜLÉSEK 
 

Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu, Rábatótfalu, Szentgotthárd, Rábafüzes, Jakabháza, 

Rönök, Rátót, Vasszentmihály, Nemesmedves, Gasztony, Rábagyarmat, Csörötnek, 

Magyarlak, Kondorfa, Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu 

 

2.2.4. INTÉZMÉNYEK 

2.2.4.1. Óvodák 
 

Alsószölnök – Mesesziget Óvoda – Fő u. 31. Tel.: 445-175 

Apátistvánfalva – Kéttannyelvű Ált. Isk. és Óvoda - Fő út 84. Tel.: 436-066 
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Csörötnek – SZEOB Csillagvirág Tagóvoda – Vasúti u. 16. Tel.: 440-014 

Felsőszölnök – Kossics J. Kéttanny. Ált. Isk. és Óvoda - Templom út 5. Tel.: 434-307 

Gasztony – SZEOB Tapsifüles Óvoda – Fő út 22. Tel.: 438-214 

Magyarlak – SZEOB Micimackó Tagóvoda – Temető u. 1. Tel.: 440-253 

Rábagyarmat – Manó Óvoda – Város u. 1. - Tel.: 440-357 

Rönök – SZEOB Kerekerdő Tagóvoda – Petőfi S. u. 16. Tel.: 438-312 

Szakonyfalu – Mesesziget Tagóvoda – Fő út 120. Tel.: 445-176 

Szentgotthárd – SZEOB Játékvár Óvoda – Kossuth u. 12. Tel.: 554-059, 554-069 

 

2.2.4.2. Iskolák 

 

Általános iskolák 

 

Apátistvánfalva – Kéttannyelvű Általános Iskola – Fő út 117. Tel.: 436-006 

Felsőszölnök – Kossics J. Kéttannyelvű Ált. Isk. – Templom út 10. Tel.: 534-016, 534-017 

Magyarlak – Szentgotthárd és Térsége Iskolája Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola – 

Kossuth L. u. 236. Tel.: 541-003 

Szentgotthárd – Szentgotthárd és Térsége Iskolája Arany János 1-4. Évfolyamos Ált. Isk. – 

Arany J. u. 2. Tel.: 554-173 

Szentgotthárd – Szentgotthárd és Térsége Iskolája Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Ált. Isk. 

– Füzesi u. 7. Tel.: 554-146, ig.: 554-138 

 

KÖZÉPISKOLÁK 
 

Vörösmarty Mihály Gimnázium és Kollégium – Széll Kálmán tér 1. – Tel.: 554-227, ig.:554-

226 

SZMSZC III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium – Honvéd u. 10. – Tel.: 554-217 

 

2.2.5. AZ IGÉNYBEVÉTEL LEHETŐSÉGEI 
 

Intézményünk szolgáltatásainak igénybevételéhez minden esetben a szülők, ennek hiányában 

törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.  

Az iskolaérettségi vizsgálatok egyes eseteiben a törvény erejénél fogva nem szükséges a szülő 

beleegyező nyilatkozata.  

Abban az esetben, ha gyámhatósági határozat hívja fel a szülőt az együttműködésre, nem 

szükséges a szülői hozzájárulás.  
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2.2.5.1. Szakértői vizsgálat 

 

Szakértői vizsgálatra a „Szakértői vélemény iránti kérelem” kitöltésével lehet. A nyomtatvány 

kötelező melléklete az „Orvosi adatlap”. A vizsgálatot kérheti a szülő és a szülő 

beleegyezésével a gyermek oktatási intézménye, pedagógusa, továbbá a nagykorú gyermek, 

fiatal.  

A vizsgálatra jelentkezőket a szakértői vizsgálat idejéről a kérelem beérkezésétől számítva a 

törvényben megfogalmazott határidők figyelembe vétele alapján értesítjük ki.  

A vizsgálatot követően szakértői véleményt készítünk. 

 

2.2.5.2. Nevelési tanácsadás 
 

A nevelési tanácsadás előjegyzéses rendszerben nyújt szolgáltatást. Az előjegyzésbe vétel 

személyesen, telefonon vagy írásban is kérhető. Az előjegyzésbe vétel történhet jelentkezés 

vagy beutalás alapján. 

 

Előjegyzést kérhet a gyermek számára:  

 a szülő, a gondviselő 

 a gondviselő írásos hozzájárulásával a nevelésével foglalkozó vagy azt segítő személy 

(külön élő szülő, nevelőszülő, nagyszülő, pedagógus, logopédus, családgondozó, 

gyámügyi intézmény munkatársa stb.) 

 a gondviselő hozzájárulásával az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása 

céljából az óvoda, írásban 

 maga a gyermek, gondviselőjétől, nevelőjétől függetlenül, ha 18. életévét betöltötte, 

saját maga számára 

 

Előjegyzésbe kerülhet gyermek 

 orvosi kivizsgálást követően beutalása alapján, 

 az illetékes gyámhivatal hivatalos megkeresésére. 

2.2.5.3. Korai fejlesztés és gondozás 
 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 

gondozás (a továbbiakban: korai fejlesztés és gondozás) feladata a komplex koragyermekkori 

prevenció, tanácsadás és fejlesztés, az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától 

kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a 

gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása érdekében.  

 

A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei: 

 a komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás 

 a kognitív, a szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése 

 a mozgásfejlesztés és  

 a pszichológiai segítségnyújtás. 

 

A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot.  

A pedagógiai szakszolgálati intézmény a tanácsadást a szülőn kívül a feladatellátási hely adott 

gyermekkel foglalkozó szakalkalmazottai részére is biztosítja. 
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Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és 

gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat be az 

óvodai nevelésbe. 

A korai fejlesztés és gondozás egyéni foglalkozás, vagy legfeljebb hat gyermekből álló 

csoportfoglalkozás keretében valósítható meg.  

A korai fejlesztés és gondozás keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a 

család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete: 

 

 0–3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra, 

 3–5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra, 

 5-6 éves kor között legalább heti öt óra (2017. szept.1-től) 

 

A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. Az időkeretet a fejlesztést ellátó szakember 

a szakértői bizottság írásbeli egyetértésével módosíthatja. A fejlesztés a gyermek állapota 

alapján egyéni, vagy csoportfoglalkozáson, illetve vegyesen – egyéni és csoportfoglalkozáson 

– is történhet. 

 

A Szentgotthárdi Tagintézmény ellátási területén élő gyermekek korai fejlesztése és 

gondozása a Körmendi Tagintézményben történhet a Megyei Szakértői Bizottság 

szakértői véleménye alapján. 

2.2.5.4. Konduktív pedagógiai ellátás 

 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés g) pontja szerinti konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi 

idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai 

ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni 

fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. 

A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint 

lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. 

A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet. 

A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető. 

 

A Szentgotthárdi Tagintézmény ellátási területén élő gyermekek konduktív ellátása a 

Körmendi Tagintézményben történhet a Megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye 

alapján. 

  

2.2.5.5. Logopédia 
 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- 

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

javítása, a dyslexia, a dysortographia, a dysgraphia, a dyscalculia kialakulásának megelőzése a 

beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. 

A 15/2013. (II.26.) EMMI módosítása szerint „ (3) A logopédiai ellátás keretében el kell 

végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének 

szűrését. A hároméves kori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív 

nyelv), az ötéves kori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és 

olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a 

gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, 

pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.” 
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Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a 

gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei 

alapján ez szükséges. 

A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló 

csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg. 

A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát – mely legfeljebb 

negyvenöt perc – a logopédus határozza meg. 

A logopédiai ellátásban való részvétel a gyermek életkorától függetlenül, az annak 

szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat alapján bármikor megkezdhető. 

2.2.5.6. Gyógytestnevelés 

 

A gyógytestnevelés az egészségügyi intézményekben működő gyógytorna és az iskolai 

testnevelés gyakorlatanyagát egyesíti, ezekből válogat a gyerekek egészségi állapotának 

megfelelően. A foglalkozásokon a tanulók betegségtípusok szerinti tantervbe foglalt 

differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket a szakorvos javaslatára 

az iskolai gyermekgyógyász gyógytestnevelésre utal.  

A foglalkozások célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) deformitásokkal és 

belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori hipertónia, endokrin zavarok 

és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a 

gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a 

testnevelés (torna, játék stb.) eszközeivel annak érdekében, hogy alkotó s örömteli felnőtt életet 

éljenek és a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek. 

 

Kategóriák 

A könnyített és gyógytestnevelés szervezésének és a gyógytestnevelési órára történő 

beosztásnak a rendje: 

I. kategória: könnyített testnevelési órán vesz részt a tanuló, ha hosszabb betegség miatt 

fizikai állapota leromlott, kismértékű mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása van, s 

emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. A könnyített testnevelés általában 

a normál testnevelési órán kerül megszervezésre, az adott iskolában tanító testnevelő tanár 

vezetésével. 

           II. kategória: gyógytestnevelési órán vesz részt a tanuló, ha mozgásszervi, 

belgyógyászati stb. elváltozása miatt sajátos, az állapotát figyelembevevő foglalkozásokat 

javasol a szakorvos. A gyógytestnevelés órákat szakképzett gyógytestnevelő tanár vezeti. 

          III. kategória: azok a tanulók tartoznak ebbe a kategóriába, akik egészségi 

állapotváltozásuk miatt az egészségügyi intézményrendszerben történő ellátásra (gyógytorna, 

stb.) szorulnak, így iskolai testnevelés alól átmenetileg vagy végleg felmentendők. 

 

A leggyakoribb betegségtípusok, amelyekkel a gyógytestnevelésre kerülnek a diákok: 

 Ortopédiai elváltozások: gerinc deformitások, hanyag tartás, mellkas deformitások, 

lúdtalp, térdproblémák 

 Belgyógyászati problémák: szív- és keringési betegségek, cukorbetegség, gyermekkori 

elhízás, asztma 

A kategóriákba sorolt tanulók névjegyzékét szakorvosi vélemény alapján az iskolaorvos készíti 

el. 

 

A foglalkozások rendje adott tanévben egyeztetett időpontban történik, melyről a 

gyógytestnevelő értesíti a klienseket. 
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A foglalkozások a helyi szokásoknak - és megállapodásnak - megfelelően a Szentgotthárd és 

Térsége Iskolája Arany János 1-4. Évfolyamos Ált. Isk., a Szentgotthárd és Térsége Iskola 

Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Ált. Iskolájában, valamint a gyógyúszás a Gotthárd-Therm 

Kft. által üzemeltetett uszodában történnek.  

Minden tanuló külön tájékoztató füzetet kap, amiben a jelenlétet, esetleges hiányzást kell 

igazolni. Ebben az ellenőrzőben kapják a gyógytestnevelés értékelését is, ami alapján - a 

testnevelés órai eredményekkel összesítve - a félévi és tanév végi érdemjegyet kapják. 

 

2.2.5.7. Fejlesztő nevelés 

A Nkt. 18. § (2) b) pontja szerinti fejlesztő nevelés a gyermek egyéni nevelési-fejlesztési terve 

alapján végzett komplex gyógypedagógiai fejlesztés, melynek feladata a gyermek fejlesztő 

nevelés-oktatásra való felkészítése a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás 

nyújtásával. 

 

   

2.3. Munkarend 
 

A Szentgotthárdi Tagintézmény feladatait naptári évhez igazodó munkaterv alapján végzi, 

melynek tartalmaznia kell a feladatok, a továbbképzések és a szabadságok ütemezését is. 

Szabadság szorgalmi időben (szept. 1- jún. 15-ig terjedő időszak) csak rendkívüli esetben 

vehető igénybe. Az éves munkaterv elkészítése a nevelőtestület tagjaival egyeztetve az igazgató 

feladata. 

Az Intézmény egész évben folyamatosan működik. 

A nevelőtestület a feladatokhoz és az ellátandó gyermeklétszámhoz igazodva a tanév elején 

összeállított éves órarend alapján dolgozik.   

Az órarendet úgy kell összeállítani, hogy az a rendelkezésre álló foglalkoztató szobák 

kihasználását optimálisan biztosítsa, továbbá a főállású dolgozók kötelező óraszámát a hét 

minden munkanapjára arányosan elosztva rögzítse.  

Az órarendet minden év szeptember 15-ig kell leadni, az órarenden változtatni csak előzetes 

igazgatói engedéllyel lehetséges. 

 

A munkarendnek az intézmény szolgáltató jellegéből adódóan az igénybevevők idejéhez kell 

alkalmazkodnia, nyitva tartásunkat a klientúra igényeinek megfelelően alakítjuk ki, szükség 

esetén év közben módosítjuk.  

 

Az intézmény minden munkatársa köteles a takarékossági szempontok figyelembevételével 

szervezni és végezni munkáját.  

 

Az intézmény Házirendjét, szolgáltatásainak konkrét helyét és időrendjét a folyosón jól látható 

helyen kell elhelyezni. 

 

2.3.1. AZ IGAZGATÓ MUNKAIDEJE, MUNKARENDJE 
 

Az intézményt a fenntartó által kinevezett igazgató képviseli, munkaideje 40 óra, kötelező 

óraszáma 4 óra.   

Az intézmény igazgatója a hatályos jogszabályoknak, a működésre vonatkozó szabályzatoknak 

megfelelően gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
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Munkáját a nevelőtestülettel és az ügyviteli alkalmazott közreműködésével látja el. 

Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra 

vonatkozó rendelkezések, a munkaköri leírás határozzák meg. 

Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét 

valamint feladatait a köznevelésről szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvény együttesen állapítja meg. 

Az igazgató helyettesítését szükség esetén az általa meghatározott szakmai csoportot irányító 

munkatárs - az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – látja el.  

Tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására csak külön intézkedéssel adhat 

felhatalmazást. 

 

2.3.2. SZAKALKALMAZOTTAK MUNKAIDEJE 
 

 A szakalkalmazottak heti teljes munkaideje 40 óra, kötelező óraszámuk 21 óra, emellett 

heti 1 óra TEAM – megbeszélés.  

 A kötelező óra a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásokból, azaz a vizsgálatokból, 

csoportos szűrő vizsgálatokból és a gyermekek problémáit kezelő fejlesztő 

foglalkozásokból tevődik össze. Ezen időtartamot a dolgozó köteles az intézmény 

székhelyén, telephelyein, illetve feladat-ellátási helyein eltölteni, függetlenül attól, hogy 

a berendelt személy megjelenik-e vagy sem. 

 A nevelő és oktató munkával, vagy a gyermekekkel való foglalkozással összefüggő 

feladatok ellátására fordítható idő a tevékenységhez szükséges felkészülésből, 

vizsgálatok kiértékeléséből, szakvélemények írásából, a gyerekekhez való utazásból, a 

kötelező adminisztráció vezetéséből és TEAM, valamint munkacsoport 

megbeszélésekből áll. 

 Tanítási szünetek ideje alatt, az ellátás igénybevételének lehetőségét fogadónapokon 

kell biztosítani, melynek beosztása az igazgató irányításával a nevelőtestület feladata.  

 A foglalkozási órákat zavarni nem lehet. 

 

2.3.3. A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK MUNKAIDEJE 
 

Az intézményben alkalmazott szakszolgálati titkár munkaideje heti 40 óra. 

Feladata ellátását munkaköri leírásának megfelelően végzi. 

 

2.3.4. A FOGLAKOZÁSOK IDŐTARTAMA 
 

 A foglalkozások előre megbeszélt időpontban zajlanak. Egy-egy foglalkozás időtartama 

általában 45-60 perc, indokolt esetben (pl. családterápia vagy csoportterápia) ettől el 

lehet térni, így 1,5-2 órás foglalkozást is lehet tartani. 

 A logopédiai terápiák időtartamának meghatározása a logopédus kompetenciája, 

melynek meghatározását az órarendben jelöli, az igazgató jóváhagyja. 

 A foglalkozások gyakorisága a jogszabályban rögzített. 

 A pszichológiai, gyógypedagógiai ellátás esetében általában heti egy alkalom, indokolt 

esetben ennél több is lehet. 

A szakdolgozók a munkaidejüket a közvetlen vezetők által előírt munkaidő elrendelés alapján 

teljesítik, mely a dolgozók kötelező óraszámát, a gyermekekkel/tanulókkal való közvetlen 

foglalkozással töltött munkaidőt és az intézményben való kötelező benntartózkodást 

szabályozza. 
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2.3.5. ESETOSZTÁS 
 

A beérkezett esetek elosztása névre szólóan történik a heti szakmai team megbeszélésen, a 

szakmai munkaközösséget vezető irányításával.  

A jelentkezők ezt követően - a sürgős esetek kivételével - az esetforgalomtól függően a törvényi 

előírásoknak megfelelően kapnak időpontot. 

 

2.3.6. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai az esetkezelésben a szakmai vezetők útmutatása 

szerint kötelesek eljárni. Ezen útmutatásokon belül az alkalmazott módszerek, eljárások 

megválasztásában, szakmai tekintetben teljes mértékben önállóak, döntéseikért, 

tevékenységükért önálló felelősséggel tartoznak. Minden munkatárs a szakmai kompetenciáján 

belüli vizsgálatokat, feladatokat látja el. 

 

A szakmai munka jellege alapvetően team jellegű, a szakemberek együttes munkáján alapul. A 

munka bármely szakaszában lehetőség van az esetek megbeszélésére. Egy eset ellátása 

megfelelő együttműködés mellett akkor fejezhető be, ha a kliens problémája megoldódott, vagy 

ha állapotában további javulás szakmai megfontolások szerint nagy valószínűséggel már nem 

várható a pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásainak keretei között az ellátás folytatása esetén 

sem, illetve amennyiben más helyen folytatódik az ellátás, pl. szakértői bizottság, kórház vagy 

egyéb (pl. egészségügyi) intézmény. 

 

2.3.7. FELÜGYELET 
 

A gyermek intézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának rendje: 

 a gyermek felügyeletéért a vizsgálatvezető /foglalkozást vezető munkatárs, vagy az 

általa megbízott személy felel 

 azoknak a gyermekeknek a felügyeletét, akikért a szülő a foglalkozás végéig nem 

érkezik meg a vizsgálatvezető/foglalkozást vezető munkatárs köteles ellátni, szükség 

estén megbízható a szakszolgálati titkár 

 vizsgálatot/foglalkozást követően csak azon gyermekek engedhetők el szülői felügyelet 

nélkül az intézményből, akik esetében a szülő erről írásban nyilatkozatot tett - a 

nyilatkozatot a gyermek anyagában kell elhelyezni, a nyilatkozat beszerzéséért az 

esetvezető felel. 

 

2.3.8. HIÁNYZÁSOK 
 

A foglalkozásról való hiányzás következményeinek meghatározása: 

 a szülőt az első foglalkozás alkalmával tájékoztatni kell a hiányozások őt és gyermekét 

érintő következményeiről, a hiányzással kapcsolatos értesítési kötelezettségéről 

 első alkalommal történő hiányzás a forgalmi naplóban dokumentálásra kerül 

 második alkalommal történő hiányzás a forgalmi naplóban, a gyermek anyagában kerül 

dokumentálásra, szakértői bizottsági vizsgálatok esetén az intézmény a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően jár el. 

 harmadik alkalommal történő hiányzás esetén – ha a szülő nem jelzi a távolmaradás 

okát – a gyermeket törölni kell a forgalomból, helyét a várólistán következő személy 

foglalhatja el. A hely megüresedését a foglalkozásvezető köteles a szakmai 

munkaközösség vezetőnek jelenteni. 
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3. A kapcsolattartás rendje 

3.1. Belső kapcsolattartás 
 

A szakalkalmazottak heti rendszerességgel, meghatározott időben nevelőtestületi megbeszélést 

tartanak (TEAM – megbeszélések).  

A megbeszélések célja a szakmai munka együttes áttekintése, a felmerülő feladatok 

átgondolása, az egyes munkacsoportoknak való átadása. A nevelőtestület tagjai szakmai 

csoportokat is alkotnak, ahol a közvetlen szakmai kérdések megbeszélésére nyílik lehetőség.  

A team megbeszélések része a problémát okozó esetek referálása, együttes átgondolása, a 

legmegfelelőbb kezelés, segítség megtalálása. Az együttgondolkodás által lehetőség nyílik a 

szakmai tapasztalatok átadására, a nevelőtestületi tagok folyamatos fejlődésére, látókörük 

kiszélesítésére. 

Minden munkatársnak kötelessége a hozzá forduló gyermekekkel az anamnézist vagy az első 

interjút úgy elkészíteni, hogy az az intézmény összes tevékenységi körébe tartozó lehetséges 

problémákról képet adjon. 

Amennyiben a szakmai munka során olyan esettel kerülnek kapcsolatba, melynek megoldása 

más munkacsoportok vagy szakemberek részvételét is igényli, kötelesek az érintett 

szakemberrel vagy a másik teammel felvenni a kapcsolatot, és megfelelő szintű információval 

az esetet részben vagy egészben átadni, és a gondozás, fejlesztés sikere érdekében 

együttműködni. 

Együttműködünk továbbá a Székhellyel, más Tagintézményekkel, valamint a szakmai 

munkaközösségekkel. 

3.2.Külső kapcsolattartás 
 

Az intézmény külső kapcsolatainak megszervezéséért az igazgató a felelős, melyet részben a 

szakmai csoportok vezetőire átruházhat. Minden dolgozó köteles a külső munkakapcsolatok 

során feladatát maximális szakmaisággal és intenzitással úgy végezni, hogy az minden esetben 

a gyermekek érdekeit szolgálja, és ezzel az intézmény szakmai hírnevének növekedését segítse 

elő. 

A kapcsolattartás során minden információt köteles az igazgatónak átadni.  

 

3.2.1. SZOMBATHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT 

 
Az intézmény fenntartóját képviselő tankerületi igazgatót minden működést érintő kérdésben 

elsődlegesen meg kell kérdezni. Ezen kívül tájékoztatási kötelezettséggel él az Intézmény 

minden olyan kérdésben, mely az Intézményről alkotott külső kép, megítélés szempontjából 

jelentős (média-szereplés, rendezvények stb.). 

3.2.2.ÖNKORMÁNYZAT 

 
Az épületet biztosító önkormányzati szervekkel a kapcsolatot az igazgató tartja. 

3.2.3. Járási Hivatal 
 

A szakszolgálati intézmény az általa készített szakértői vélemények egy példányát megküldi a 

Járási Hivatalnak. 
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3.2.4. Gyámhivatal 
 

Gyermekelhelyezéssel, szülői, nagyszülői kapcsolattartási ügyekben az Igazságügyi 

Pszichológiai Szakértő illetékes a szakértői véleményezésre. A gyermekek, tanulók támogatása, 

pszichológiai ellátása megkeresésre az intézményben történhet, minek eredményéről a 

gyámhivatal kérésére összefoglaló készülhet. Továbbá a gyermek pszichés állapotát célzó 

vizsgálat végzése és szakértői vélemény készítése is történhet. Ezek során, valamint a szükséges 

tájékoztatások alkalmával mindig a kiskorú érdekét szükséges szem előtt tartani. Gyámhivatal 

kérésére kívánatos minél előbb eljárni, a gyermekvédelmi etika követelményeit betartva 

megtalálni a gyermek számára legmegfelelőbb megoldást. 

 

3.2.5. Köznevelési intézmények 
 

Elsődleges feladatunk, hogy a színvonalas szakmai munka érdekében szoros napi kapcsolatot 

tartsunk az ellátási területünkön működő köznevelési intézményekkel.  

Személyes munkakapcsolatot tartunk az osztályfőnökkel, szükség szerint a szaktanárokkal és 

ifjúságvédelmi felelősökkel.  

3.2.6. Megyei és Országos Szakértői Bizottságok 
 

Tanulási zavar vagy sajátos nevelési igény gyanúja esetén a gyermekek vizsgálati anyagait 

továbbküldjük a Megyei Szakértői Bizottságnak.  

Egyes szakmai esetek, illetve szakmai továbbképzések kapcsán rendszeresen tájékoztatja 

egymást a két intézmény. 

Segítséget nyújtunk az országos illetékességű szakértői bizottságok szolgáltatásainak 

igénybevételéhez. 

3.2.7. Egyéb 

   - Védőnői szolgálat 
A korai fejlesztés és gondozás mielőbbi megkezdésének feltétele, hogy a védőnői hálózattal 

szoros kapcsolatot ápoljunk. Az általuk kiszűrt gyermekek a háziorvoshoz, onnan 

szakorvoshoz, majd a Pedagógiai Szakszolgálathoz kerülnek. 

 

  - Család- és Gyermekjóléti Központ 
A Család – és Gyermekjóléti Központtal a prevenciós tevékenység keretében együttműködés 

valósul meg. Az általuk gondozásba vett gyermekek, tanulók számára kérhetnek vizsgálatot, 

illetve szakértői vélemény elkészítését. Szükség esetén közös esetmegbeszéléseket tart a két 

intézmény.  

 

  - Vas Megyei Gyermek és Ifjúság Pszichiátriai Gondozó 
A pszichiátriai gondozó munkatársaival a speciális problémával küzdő gyermekek, tanulók 

ellátása során szükséges felvenni a kapcsolatot. Szükséges lehet a kiegészítő vizsgálatok 

igénybe vételére, szakmai konzultáció kérésére, illetve bizonyos esetekben sor kerülhet az 

esetátadásra, amennyiben a probléma mélysége indokolja. Ebben az esetben a családdal való 

egyeztetés mellett a felelős esetvezető köteles kérése mellé írásbeli tájékoztatást (vizsgálati 

összefoglaló) adni a pszichiátriai gondozó szakemberének. A véleményt a szülővel ismerteti 

és átadja számára. 
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3.2.8. Szülőkkel való kapcsolattartás 
 
A szülőkkel való kapcsolattartásunk: 

 logopédusaink, gyógypedagógusaink rendszeres kapcsolatot tartanak fenn az ellátásban 

részesülő gyermekek szüleivel, szükség esetén fogadóórát tartanak 

 szükség esetén szakembereink szülői értekezleteken tájékoztatják az érintetteket az 

ellátási lehetőségekről, az igénybevétel formáiról 

 a korai fejlesztést és gondozást igénybe vevő gyermekek szülei jogaik érvényesítése, 

illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői szervezetet működtetnek 

 a vizsgálatra érkező szülőkkel a törvényi szabályozóknak megfelelő kapcsolatrendszert 

ápoljuk 

 a gyógytestnevelésben részesülő gyermekek, fiatalok szüleivel a gyógytestnevelő 

rendszeresen konzultál, fejlődésükről az ellenőrző könyvben rendszeres tájékoztatást ad 

 a terápiás ellátásban lévő gyermekek szüleivel szakembereink szükség szerint 

tájékoztatják a folyamat állapotáról az érintetteket 

4. Járási szakértői bizottsági tevékenység 
 

A járási szakértői bizottság a harmadik évet betöltött gyermekről komplex pszichológiai, 

pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálat alapján szakértői véleményt készít: 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából 

 a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása 

céljából.  

2017. március 1-től a „A szakértői bizottság a 18 hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői 

véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-

gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia, és traumatológia, gyermek-és 

ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- 

és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított 

diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.” 

Amennyiben felmerül, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű, a szakértői vélemény megírása 

nélkül a vizsgálati anyagot, az előzetes vizsgálati véleményt, a vizsgálati eredmények 

értelmezését a megyei szakértői bizottság részére továbbítja.  

A szakértői véleményben javaslatot tesz a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás 

módjára, formájára és helyére. 

A szakértői vélemény tartalmát a szülővel, gondviselővel ismertetni kell, a tájékoztatás tényét, 

a tájékoztatási kötelezettség teljesítését írásba kell foglalni és a szülővel alá kell íratni. 

4.1. A szakértői vélemény megírásának folyamata 
 

A szakértői vélemény időben történő megírásáért a vizsgálatban résztvevő kollégák 

felelősek. 

 

 A vizsgálatban résztvevő kollégák az elkészült vizsgálati jegyzőkönyveiket a vizsgálat 

vezetőnek elektronikus formában (e-mail) megküldik.  

 A vizsgálatvezető összesíti a kapott dokumentumokat, elkészíti a szakértői véleményt, 

amit egyeztet a vizsgálatban részt vevő valamennyi szakemberrel.  
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 Az elkészült szakértői véleményt ezt követően továbbítja ellenőrzés céljából az 

igazgatónak. 

 Az igazgató jóváhagyás után az elkészült szakértői véleményt kinyomtatja és további 

utasításokkal az adminisztratív munkáért felelős munkatársnak átadja, aki felelős a 

szakértői vélemények megfelelő számban történő sokszorosításáért. 

 A vizsgálatban részt vevő kollégák felelőssége, hogy a jóváhagyott szakértői véleményt 

aláírásukkal ellenjegyezzék.  

 A vizsgálatvezető értesíti a szülőt, hogy átvehetik a szakértői véleményt. 

 

Ha felmerül a gyermeknél sajátos nevelési igény gyanúja, abban az esetben a 15/2013. 

(II.26.) EMMI rendelet 11. §. (2) bekezdése az irányadó, azaz: „Ha a járási szakértői 

bizottság megítélése szerint a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját 

vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, valamint a rendelkezésre álló egyéb 

iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére.” 

 

A szakértői véleményt - a vizsgálat lezárását követő huszonegy napon belül – kézbesíteni kell 

a szülőnek. A kézbesítés történhet postai úton, személyesen vagy kézbesítő útján. Az 

intézményben a takarékos munkaszervezés érdekében előnyben kell részesíteni a személyes 

átvételt. Ennek érdekében a szakértői vélemény elkészültekor a szülőnek az intézményi 

telefonon értesítést kell küldeni, hogy mikor veheti át a szakértői véleményt intézményünkben. 

Amennyiben a szülő kétszeri felszólítás esetén sem veszi át a szakértői véleményt, 

tértivevényes levél formájában a vélemény postázásra kerül. 

 

A szülőnek, vagy nagykorú tanuló esetén a tanulónak a szakértői véleményben foglaltakkal 

kapcsolatos egyetértését vagy egyet nem értését írásban kell közölnie. 

 

A szakértői vélemény átvételekor a bizottságvezetőnek vagy a vizsgálatban részt vevő egyik 

munkatársnak jelen kell lennie, szükség esetén tájékoztatni kell a szülőt a szakértői 

véleményben foglaltakról, a szülő kérdéseire kielégítő választ kell adni. 

 

Amennyiben a szülő nem fogadja el a szakértői vélemény tartalmát, úgy tájékoztatás után a 

bizottság vezetője köteles erről a tényről a 15/2013. EMMI rendelet 40.§ (3) bekezdés b. pontja 

alapján az illetékes Járási Hivatalt tájékoztatni, aki felülvizsgálatot kezdeményez. 

5. Dokumentáció kezelésének szabályai 

5.1. Nevelési tanácsadás 
 

 a vizsgálaton megjelent minden gyermeket, tanulót – forgalmi naplóban – 

nyilvántartásba veszünk 

 képességfejlesztő terápiás, pszichoterápiás, stb. foglalkozáson részt vevő gyermekek, 

tanulók részére nyújtott ellátásról Egyéni foglalkozási naplót vezet 

 

Dokumentumaink: 

 Tü. 353. r.sz. – Egyéni nyilvántartási lap és foglalkozási napló a nevelési tanácsadás 

keretében fejlesztő foglalkoztatásban részesített gyermek / tanuló foglalkoztatásához 

 Tü. 354. r.sz. – Foglalkozási napló az ellátásról (belív) 
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5.2. Logopédiai ellátás 
 

 a vizsgálaton megjelent mindent gyermeket, tanulót – a forgalmi naplóban – 

nyilvántartásba vesz 

 a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi kommunikációs zavarok javítása, diszlexia 

megelőzését szolgáló foglalkozáson részt vevő gyermekek, tanulók részére nyújtott 

ellátásról munkanaplót vezet 

 a súlyos beszédhibás gyermekek, tanulók fejlődését, állapotát logopédiai tasakban 

elhelyezett anyagokon keresztül kíséri figyelemmel 

 

Dokumentumaink: 

 A. Tü. 344/új. r. sz. – Forgalmi napló logopédiai csoportok részére 

 A. Tü. 345/új. r. sz. – Munkanapló logopédiai csoportok részére (90 főre) 

 

5.3. Gyógytestnevelés 
 

 Minden gyógytestnevelés ellátásban részesülő gyermeket, tanulót – forgalmi naplóban 

– nyilvántartásba vesz a gyógytestnevelés ellátására megbízott szakember 

 

Dokumentumaink: 

 A. Tü. 19/N – Gyógytestnevelési napló 

 A. Tü. 19/E – Gyógytestnevelési tájékoztató füzet 

5.4. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
 

Dokumentumaink: 

 A. Tü. 355. – Forgalmi napló korai fejlesztésben, gondozásban, vagy a fejlesztő 

felkészítésben részt vevő gyermekekről 

 A. Tü. 350. – Egyéni fejlesztő napló 

 A. Tü. 351. – Betétlap az egyéni fejlesztő naplóhoz 

6. A feladatellátás rendje 
 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és pedagógiai munkát segítők 

részvétele az intézmény egységes feladataiban a 15/2013.(II.26.) EMMI 

rendelet 6. mellékletében előírt képesítési előírásoknak megfelelően: 
 

Gyógypedagógus: 
          

1. Szakterületétől függetlenül a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül részt vehet: 

 

○  korai fejlesztésben 

                        ○ fejlesztő nevelésben 

  ○ szakértői bizottsági tevékenységben 

  ○ nevelési tanácsadásban 
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2. Logopédus végzettséggel részt vehet: 

 

  ○ logopédiai ellátásban 

  ○ nevelési tanácsadásban 

  ○ korai fejlesztésben 

  ○ szakértői bizottsági tevékenységben 

 

Pszichológus: 

 

1. Klinikai gyermek szakpszichológus részt vehet: 

 

○  korai fejlesztésben 

○ szakértői bizottsági tevékenységben 

○ nevelési tanácsadásban 

 

2.  Klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus részt vehet: 

 

 ○ nevelési tanácsadásban 

 

3. Pedagógiai (óvodai- és iskolapszichológiai) szakpszichológus részt vehet: 

 

○ szakértői bizottsági tevékenységben 

○ nevelési tanácsadásban 

 ○ pályaválasztási tanácsadásban 

 ○ iskolapszichológiai koordinációs feladatok ellátásában 

 4. Tanácsadó szakpszichológus részt vehet: 

○ szakértői bizottsági tevékenységben 

○ nevelési tanácsadásban 

○ továbbtanulási-pályaválasztási tanácsadói feladatokban 

○ iskolai-óvodapszichológiai koordinációban 

○ kiemelten tehetséges gyermekek ellátásának koordinálásában 

Konduktor: 

Részt vehet: 

 ○  korai fejlesztésben 

 ○ konduktív pedagógiai ellátásban 

 

Gyógytestnevelő tanár: 

Részt vehet: 

○ gyógytestnevelés ellátásában 
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A pedagógiai munkát segítő munkakörökben dolgozók: 

Szakorvosok: 

Részt vehet: 

 ○ szakértői bizottsági tevékenységben 

Gyógytornász: 

Részt vehet: 

 ○  korai fejlesztésben 

Gyógypedagógiai asszisztens: 

Asszisztensi munkát láthat el: 

○ bármely szakfeladatban   

 

Az intézményben dolgozó pedagógus munkakörben foglalkoztatott, illetve pedagógiai munkát 

segítő dolgozók részletes feladatait a személyre szóló munkaköri leírás tartalmazza. 

A szakfeladatot ellátó (pedagógus munkakörben) dolgozó foglalkoztatott esetében az alábbi 

feladatokat kell beszámítani a kötelező óraszámba: 

1. a gyermekek, tanulók pedagógiai gyógypedagógiai, pszichológiai, logopédiai 

vizsgálatai 

2. egyéni illetve csoportos foglalkozás, terápia, gondozás 

3. szülőkkel anamnézis, exploráció, interjú felvétele, a terápia részeként konzultáció, 

mentálhigiénés beszélgetés. 

A szakfeladatot ellátó munkakörben egyéb a gyermekekkel összefüggő feladatokat kell a 

munkakörbe tartozóként ellátni a kötelező óraszámon felül: 

1. a szakértői véleményhez szükséges vizsgálatok előkészítésével kapcsolatos 

      feladatok elvégzése 

2.   közvetlen foglalkozások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése 

3.   a vizsgálatok keretében elkészített szakértői vélemények egyeztetése team munka 

      keretében 

4.  szakértői, logopédiai vélemény készítése 

5.  kapcsolattartás az ellátott gyermek pedagógusával 

6.  kapcsolattartás a szülővel 

7. előadások, tájékoztatók tartása 
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7. A tagintézmény igazgató feladat- és hatásköre 
 közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel 

o a szakmai munkáért 

o a szakalkalmazotti testület vezetéséért 

o a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért 

végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért 

o a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséért 

o a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő 

együttműködésért 

o a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért 

 kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel 

 adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé 

 ellenőrzési feladatokat lát el 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat 

A tagintézmény-igazgató önállóan dönthet az alábbiakról:  

 tagintézményi szinten a beiskolázási kérvények elbírálása 

 szabadságok engedélyezése 

8. A tagintézmény vezető testületei 
 

Igazgatótanács: 

Tagjai: a főigazgató, az általános főigazgató helyettes, a székhelyintézmény vezető főigazgató-

helyettes, a tagintézmény-igazgatók 

 a főigazgató az Igazgatótanács közreműködésével látja el a vezetői feladatai közül azon 

irányítási, szervezési, vezetési tevékenységeket, melynek eredményeképpen felel 

o  az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért 

o önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel 

kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért 

o  működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök 

tőle elvárható gondossággal való kezeléséért  

o az intézményi szabályzatok elkészítéséért 
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Az igazgatótanács működésének rendje 

Az igazgatótanács ülésének időpontját és tervezett napirendi pontjait tartalmazó meghívót, a 

testület tagjainak, a szakmai munkaközösségek vezetőinek és a közalkalmazotti tanácsnak 

legkésőbb az ülés előtt nyolc munkanappal meg kell küldeni. 

Az igazgatótanács üléseit az intézmény éves munkaterve szerint, általában havonta, de legalább 

hathavonta tartja. Az ülést a főigazgató vezeti, az ülésről jegyzőkönyv és emlékeztető készül.  

A szakmai munkaközösségek vezetői, illetve a közalkalmazotti tanács tagjai az igazgatótanács 

ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 

A tagintézményi tanács  

A tagintézmény-igazgatóból és helyetteséből, a tagintézményben működő szakmai 

munkaközösségek képviselőiből álló testület.  

Tekintettel az alacsony dolgozói létszámra, a Szentgotthárdi Tagintézményben tagintézményi 

tanács nem működik. A tagintézmény- igazgató a tagintézmény vezetésével összefüggő 

feladatait valamennyi dolgozó közreműködésével látja el, melynek eredményeképpen felel 

o a tagintézményi szabályzatok elkészítéséért 

o a munkaterv elkészítéséért és a betartásáért 

o a beszámoló elkészítéséért 

o jelentéstételi, adatszolgáltatási feladatok teljesítéséért 

 

Szakmai munkaközösség:  

A szakmai munkaközösség megyei szinten valósul meg. A Szentgotthárdi Tagintézmény 

valamennyi dolgozója minimum egy munkaközösség tagja. 

Az intézmény szakmai munkaközösségei a pedagógiai szakszolgálat feladatai szerint 

szerveződő testületeket alkotnak. Tagjai az alapdokumentumban megnevezett pedagógiai 

szakszolgálati feladatokat ellátó szakalkalmazottak.  

A szakmai munkaközösség vezetőjének megbízása, feladatai: A szakmai munkaközösséget 

munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az 

Intézmény vezetője bíz meg legfeljebb öt évre. A szakmai munkaközösség vezetője az 

igazgatótanács, a tagintézmény-vezetői tanács ülésein tanácskozási joggal részt vehet. 

Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

- szakértői bizottsági tevékenység 

- nevelési tanácsadás 
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- logopédiai ellátás 

A munkaközösség létrehozatala, tagsága, feladatai 

Az Intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget, az azonos 

feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre.  

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakalkalmazottai teljes jogkörű tagsági jogviszonnyal 

rendelkeznek egy szakmai munkaközösségben. Részt vesznek az Intézmény munkaközösség 

által képviselt szakszolgáltatásának biztosításában, szakmai munkájának irányításában, 

tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleményük figyelembe vehető a 

pedagógusok minősítési eljárásában. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső 

értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. 

A szakmai munkaközösség gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 

munkájának szakmai segítéséről.  

Azon szakszolgálati alkalmazottak, akik egy munkaközösség teljes jogú tagjai, tanácskozási 

joggal részt vehetnek az Intézmény más szakmai munkaközösségeinek értekezletein. Ott 

felszólalhatnak, javaslattételi és tanácskozási joggal rendelkeznek. 

 

Szakalkalmazotti értekezlet 

A szakalkalmazotti közösség tagjai, feladataik, felelősségük 

A vezetőkből és az Intézmény alapító okiratában meghatározott alapfeladatra létesített 

pedagógus munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében 

foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazottak közössége. 

A szakalkalmazotti értekezlet dönt 

 az SZMSZ elfogadásáról 

 az Intézmény éves munkatervének elfogadásáról 

 az Intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról 

 a továbbképzési program elfogadásáról 

 az Intézmény képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról 

 az Intézményvezetői, tagintézmény-vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról 

A szakalkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az Intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.  
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Alkalmazotti közösség 

Az alkalmazotti közösség tagjai, feladataik, felelősségük 

A szakalkalmazotti értekezlet tagjaiból és a nem pedagógus munkakörökben közalkalmazotti 

jogviszony vagy munkaviszony keretében foglalkoztatottakból állók közössége. Az 

alkalmazotti közösség véleményt formál az alábbi kérdésekkel kapcsolatban: 

 az Intézmény megszüntetése 

 átszervezése 

 feladatának megváltoztatása 

 nevének megállapítása 

 vezetőjének megbízása és megbízásának visszavonása 

 

Közalkalmazotti tanács: az intézményben dolgozó közalkalmazottak által, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvényben meghatározott választás 

keretében választott testület. A munkáltatóval való kapcsolattartás módját a Közalkalmazotti 

Szabályzat határozza meg. 

9. A helyettesítés rendje: 
 

A tagintézmény- igazgató helyettesítésének rendje 

- A tagintézmény-igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést 

igénylő valamennyi ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti. A Szentgotthárdi 

Tagintézményben nincs igazgató- helyettes, így akadályoztatása esetén a feladat-és 

hatáskörök gyakorlására a vezető megítélése alapján legnagyobb szakmai tapasztalattal 

rendelkező alkalmazott jogosult – Sásdi Csilla. 

- A tagintézmény-igazgató tartós távolléte, váratlan lemondása esetén feladatait megbízott 

vezetőként a tagintézmény-igazgatóhelyettes veszi át. Amennyiben a tagintézményben 

nincsen igazgatóhelyettes, a főigazgató jelöli ki a megbízott vezető személyét. 

- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes 

jogkörére. 

- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható, azonban a helyettesítési 

megbízást írásban kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és 

tartalmát. 
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10. A belső ellenőrzés rendje 

10.1. A vezetői ellenőrzés és értékelés elvei 
 

Az ellenőrzés a bizalom elvére épül. Az intézményi belső ellenőrzés operatív irányítója és 

felelőse az igazgató. 

Ellenőrzési joga és kötelessége kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az általuk 

végzett munka helyességére és eredményességére, vagyis az intézmény teljes működésére. 

Az ellenőrzések előre bejelentett időpontban és szempontok alapján történnek, azok célja a 

segítségnyújtás, közös elemzés, értékelés.  

Az ellenőrzések ütemezését, konkrét időpontját az éves intézményi munkaterv tartalmazza. 

10.2. A vezetői ellenőrzések területei 
 

 szakmai-pedagógiai tevékenység ellenőrzése 

 munkáltatói jogkörből adódó ellenőrzés 

 tanügy-igazgatási feladatok ellenőrzése 

 

Az ellenőrzésekről írásos feljegyzés készül. 

Az igazgatói ellenőrzésen kívül a pedagógusok írásos értékelése dokumentálja az egyes 

gyermek fejlődését, a fejlesztő feladatok megvalósulását. 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. A szakmai munkát 

segítő dolgozók és a szakmai vezetők ellenőrzése igazgatói feladat. 

Az igazgató munkáját a főigazgató ellenőrzi a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti 

és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.  

10.3. Az ellenőrzés módszerei 
 

 foglalkozások látogatása 

 írásos dokumentumok vizsgálata 

 beszámoltatás szóban, írásban 

 

Az ellenőrzés során alkalmazandó általános szabályok: 

 szakmai titoktartás kritériumainak betartása 

 vizsgálati helyzet intimitása 

 előre bejelentés kötelezettsége 

 munkatervhez való igazodás 

 az ellenőrzés alá vont alkalmazott tájékoztatása az ellenőrzés várható 

időpontjáról, az ellenőrzést végző személyéről, az ellenőrzés céljáról 

A napi munkavégzéssel kapcsolatos ellenőrzés területei: 

 létszámellenőrzés 

 munkaidő ellenőrzése 

 munkabiztonsági, tűzvédelmi szempontú ellenőrzés 
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 szabadság-nyilvántartás ellenőrzése 

A szakmai munka belső ellenőrzésének területei: 

 az Intézmény jogszabályban előírt szakmai eljárásrendjének betartása 

 szakmai-etikai elvek alkalmazása 

 a gyermek és gondviselője személyiségének tiszteletben tartása 

 korszerű, gyermekközpontú eljárások alkalmazása 

 munkafegyelem  

 foglalkozások pontos betartása 

 terápiás foglakozás felépítése 

 adminisztráció pontos betartása 

 vizsgálati és terápiás helyiségek berendezése, elrendezése, rendezettsége 

 foglakozás szakmai színvonala 

 felkészültség, tervszerűség 

 célszerűség, eredményesség 

 a pedagógus egyénisége, magatartása 

 

Az ellenőrzés tapasztalatait a dolgozókkal egyénileg, szükség esetén a szakalkalmazotti 

közösség tagjaival kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat a feladatok egyidejű 

meghatározásával értekezleten összegezni és értékelni kell. 

Az intézmény alkalmazottai a belső ellenőrzésen kívül az öt évre szóló intézményi önértékelési 

tervben meghatározott módon és időben is értékelésen vesznek részt. 

11. Rendkívüli esemény esetén teendők 
 

Rendkívüli eseményen kell érteni minden olyan eseményt, amelynek bekövetkeztét előre nem 

lehetett látni. Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt 

jelenteni. Az igazgató dönt a szükséges intézkedésről. Akadályoztatása esetén az igazgató által 

felhatalmazott személy, vagy az ügyviteli alkalmazott köteles a szükséges intézkedést 

megtenni.  

 

Szükséges teendők: 

 illetékes szervek értesítése 

 segítségkérés 

 az intézményvezető értesítése. 

 

Az intézményben tartózkodó pedagógusok vezetésével a gyermekek kivonulásának 

megszervezése, biztonságba helyezése, szükség esetén az intézmény területének elhagyása.  

 

Az épületből a kivonulás a tűzriadó terv szerint történik. 
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12. Záró rendelkezések 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény alkalmazotti közössége fogadja el.  

 

Az intézmény feladataiban, működésében, vagy struktúrájában, a jogszabályozásban történt 

változásokat az igazgató köteles a Szervezeti és Működési Szabályzatban rendszeresen 

átvezetni.  

 

Az Szervezeti és Működési Szabályzat megtalálható az alábbi helyeken:  

 a fenntartónál  

 a Szentgotthárdi Tagintézmény igazgatói irodájában  

 irattárban  
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1. Általános adatok 

1.1 Bevezető 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat (továbbiakban székhely) Szombathelyi Tagintézménye (továbbiakban 

tagintézmény) számára a struktúra és a működés alapelveit. A szervezeti és működési 

szabályzat alapja a székhely Szabályzata. 

A Szombathelyi Tagintézmény Szervezeti – és Működési Szabályzata a Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának kötelező melléklete.   

 

A Szervezeti és Működési szabályzat az intézmény cél-, és feladatrendszerének ésszerű és 

hatékony megvalósítását szabályozza, a tevékenységi csoportok és a különböző folyamatok 

összehangolt működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza.  

 

Tartalmi jegyek 
 a tagintézmény szervezeti felépítése (organogram)  

 a működés rendje 

 az alkalmazotti közösség munkarendje 

 feladatkörök, kompetenciák 

 belső kapcsolatok rendszere 

 külső kapcsolatok, kapcsolattartás  

 balesetvédelemmel kapcsolatok szabályok 

 adatkezelés szabályai 

 iratkezelés szabályai 

 egyéb rendelkezések 

   

 

Törvényi szabályozók  
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatok működéséről 

 20/2012. EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 
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1.2.Az intézmény jellemzői 

AZ INTÉZMÉNY NEVE, CÍME 
 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Szombathelyi Tagintézménye 

9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 

 

AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÓJA 
Szombathelyi Tankerületi Központ  

9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.  

 

AZ INTÉZMÉNY FELADATELLÁTÁSI HELYEI 
 

 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 

 9700 Szombathely, Pázmány Péter krt 26/B 

 9700 Szombathely, Paragvári utca 2. 

1.3. A Szombathelyi Tagintézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata, a 
kiadmányozás rendje 
 

Hosszú bélyegző: 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Szombathelyi Tagintézménye 

9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.  

 
Körbélyegző: 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Szombathelyi Tagintézménye 

9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.  

OM azonosító: 200869 

 
 

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

- igazgató 

- tagintézményvezető helyettes 

- távollétében a helyettesítési rend alapján 



 175 

 

A Szombathelyi Tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra az 

igazgató, távollétében a helyettesítési rend alapján megbízott személy jogosult.  

 

1.4. Az intézmény alaptevékenységei 
 

 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye az alapító okiratának 

megfelelően pedagógiai szakszolgáltató tevékenységet (856011) lát el. 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 18.§. (továbbiakban Nkt.), valamint a 

15/2013. (II.26.) EMMI rendelet (továbbiakban rendelet) alapján feladatellátása az alábbi 

tevékenységekre terjed ki: 

 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás  

 fejlesztő nevelés 

 szakértői bizottsági tevékenység 

 nevelési tanácsadás 

 logopédiai ellátás 

 konduktív pedagógiai ellátás 

 gyógytestnevelés 

 iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

A Tagintézmény alapfeladatainak ellátását végző munkatársak munkájuk során kötelesek 

 legjobb szakmai tudásuk szerint, szakmai kompetenciájuk határait betartva végezni 

feladatukat, 

 az általános erkölcsi elvárásoknak, szakmájuk etikai kódexének megfelelően eljárni, 

 a gyermek érdekeit szem előtt tartani, 

 munkatársaikkal együttműködni, 

 a szakszolgálat szakmai jó hírét megőrizni. 

 

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai csak olyan feladatok ellátására kötelezhetők, amelyek: 

 szerepelnek egyéni munkaköri leírásukban, 

 elvégzéséhez a tárgyi feltételek biztosítottak, 

 a gyermek érdekeit szolgálják. 

 

 

1.5. Szervezeti felépítés (organogram) 
 

Az intézmény élén igazgató áll. A pedagógiai munkát egy ügyviteli alkalmazott segíti. 
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2. A működés rendje 
 

2.1 Az intézmény nyitvatartása 
 

Az intézmény nyitva tartási ideje: 

 

 hétfőtől – csütörtökig  730- 18 óra 

 pénteken: 730-1300 

 

2.2 A szakszolgálat igénybevételének szabályai 

2.2.1. TERÜLETI ILLETÉKESSÉG 
 

 A szolgáltatást a Szombathelyi Járás illetékességi területén állandó lakhellyel, vagy 

ennek hiányában tartózkodási hellyel  rendelkező gyermekek, családok vehetik igénybe. 

Feladatellátás: 

 nevelési tanácsadás „A” és „E” épület 

 logopédiai ellátás 

 iskolapszichológiai, óvodapszichológiai 

ellátás „D”épület 

 kiemelten tehetséges gyermekek, 

tanulók gondozása 

 

igazgató 

 
pszichológusok 

konduktor 

Szakszolgálati 

titkárok 

gyógytestnevelő 

Feladatellátás: 

 gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés, oktatás és 

gondozás  

 fejlesztő nevelés 

 konduktív pedagógiai 

ellátás 

ügyviteli telephely 

telephely 

feladatellátási helyek 

Feladatellátás: 

 gyógytestnevelés 

 logopédia  

 járási szakértői bizottsági tevékenység 

 

 

 

gyógypedagógus 

gyógytornászok 

logopédusok 
pszichológus 

konduktor 

pszichológusok 
 

logopédusok 
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 A Szombathelyi Járás területén lévő önkormányzati fenntartású valamint a 

Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában levő nevelési intézmények, oktatási 

– nevelési intézmények, a velük tanulói jogviszonyban lévő gyermekek és családjaik, 

valamint az intézmények pedagógusai; 

 A Szombathelyi Járás területén nem állami fenntartású nevelési – oktatási intézmények, 

a velük tanulói jogviszonyban lévő gyermekek és családjaik, valamint az intézmény 

pedagógusai; 

 Indokolt esetben más tankerületekben élő gyermekek és családjaik, pedagógusok. 

2.2.1.1.Települések 

 

A kötelezően ellátandó települések köre: 

Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, Gencsapáti, 

Gyanógeregye, Horvátlövő, Ják, Kisunyom, Meszlen, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, 

Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, 

Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa, Szombathely, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, 

Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Zsennye 

2.2.1.2.. Intézmények  
 A tankerület területén 57 intézmény található, melyek ellátása a feladatellátást érinti. 

 

2.2.2. KOROSZTÁLY SZERINTI ILLETÉKESSÉG 
 

Alapszolgáltatásaink a gyermekek, fiatalok problémáinak megoldása érdekében 0-18, illetve a 

nappali rendszerű köznevelésben töltött időtartam végéig vehetők igénybe.  

Az ellátást igénybe veheti más életkorú személy is, aki a területi illetékességi körbe tartozik 

konzultációs jelleggel (szülők, pedagógusok stb.).  

2.3. Az igénybevétel lehetőségei 
 

Intézményünk szolgáltatásainak igénybevételéhez minden esetben a szülők, ennek hiányában 

törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.  

Az iskolaérettségi vizsgálatok egyes eseteiben a törvény erejénél fogva nem szükséges a szülő 

beleegyező nyilatkozata.  

Abban az esetben, ha gyámhatósági határozat hívja fel a szülőt az együttműködésre, nem 

szükséges a szülői hozzájárulás.  

Az intézmény előjegyzéses rendszerben nyújt szolgáltatást. Az előjegyzésbe vétel személyesen, 

telefonon vagy írásban (elektronikusan) is kérhető. Az előjegyzésbe vétel történhet jelentkezés 

vagy beutalás alapján. 

2.3.1 JÁRÁSI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG 
 

A járási szakértői bizottság a harmadik évet betöltött gyermekről komplex pszichológiai, 

pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálat alapján szakértői véleményt készít: 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából 

 a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása 

céljából.  

 a korai fejlesztés, gondozás megkezdésére tesz javaslatot 18 hónapnál fiatalabb 

gyermek esetén a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és 
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gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, 

gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi 

rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-

neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat 

alapján. 

 

Amennyiben felmerül, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű, a szakértői vélemény megírása 

nélkül a vizsgálati anyagot, a vizsgálati eredmények értelmezését, a vizsgálatokról szóló 

jegyzőkönyveket a megyei szakértői bizottság felé továbbítja.  

Amennyiben korai fejlesztés, gondozás megkezdésére tesz javaslatot 18 hónapnál fiatalabb 

gyermek esetén, az elkészült szakértői véleményt továbbítja a megyei szakértői bizottság felé. 

A szakértői véleményben javaslatot tesz a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás 

módjára formájára és helyére. 

A szakértői vélemény tartalmát a szülővel, gondviselővel ismertetni kell, a tájékoztatás tényét, 

a tájékoztatási kötelezettség teljesítését írásba kell foglalni és a szülővel alá kell íratni. 

 

Szakértői vizsgálatra a „Szakértői vélemény iránti kérelem” kitöltésével (1. sz. melléklet) lehet, 

így a gyermeket, tanulót nevelő, oktató intézmény pedagógusainak együttműködése szükséges. 

A nyomtatvány kötelező melléklete az „Orvosi adatlap” (2. számú melléklet). A vizsgálatot 

kérheti a szülő és a szülő beleegyezésével a gyermek oktatási intézménye, pedagógusa, továbbá 

a nagykorú gyermek, fiatal.  

A vizsgálatra jelentkezők a szakértői vizsgálat idejéről a kérelem beérkezésétől számítva a 

törvényben megfogalmazott határidők figyelembe vétele kapnak értesítést.  

A vizsgálatot követően szakértői vélemény készül. 

 

2.3.2. NEVELÉSI TANÁCSADÁS 
 

E szolgáltatás igénybe vétele többféle módon történhet. 

Előjegyzést kérhet a gyermek számára:  

 a szülő, a gondviselő saját elhatározása alapján, akár a gyermeket, tanulót nevelő, 

oktató intézmény bevonása nélkül 

 a gondviselő írásos hozzájárulásával a nevelésével foglalkozó vagy azt segítő 

személy, intézmény (külön élő szülő, nevelőszülő, nagyszülő, pedagógus, 

logopédus, családgondozó, gyámügyi intézmény munkatársa stb.) 

 a gondviselő hozzájárulásával az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

megállapítása céljából az óvoda írásban 

 maga a fiatal - gondviselőjétől, nevelőjétől függetlenül -, ha 18. életévét betöltötte, 

saját maga számára 

 

Előjegyzésbe kerülhet gyermek 

 orvosi kivizsgálást követően beutalása alapján, 

 az illetékes gyámhivatal hivatalos megkeresésére. 

 

2.3.3. KORAI FEJLESZTÉS ÉS GONDOZÁS 
 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, 

oktatás és gondozás (a továbbiakban: korai fejlesztés és gondozás) feladata a komplex 

koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának 
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időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak 

erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása.  

A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei: 

 a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás 

 a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése 

 a mozgásfejlesztés és  

 a pszichológiai segítségnyújtás. 

 

A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a megyei szakértői bizottság tesz javaslatot.  

A pedagógiai szakszolgálati intézmény a tanácsadást a szülőn kívül a feladatellátási hely adott 

gyermekkel foglalkozó szakalkalmazottai részére is biztosítja. 

Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és 

gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat be az 

óvodai nevelésbe. 

A korai fejlesztés és gondozás egyéni foglalkozás, vagy legfeljebb hat gyermekből álló 

csoportfoglalkozás keretében valósítható meg.  

A korai fejlesztés és gondozás keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a 

család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete: 

 

 0–3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra, 

 3–5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra. 

 

A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. Az időkeretet a fejlesztést ellátó szakember 

a szakértői bizottság írásbeli egyetértésével módosíthatja. A fejlesztés a gyermek állapota 

alapján egyéni, vagy csoportfoglalkozáson, illetve vegyesen – egyéni és csoportfoglalkozáson 

– is történhet. 

 

A Szombathelyi Tagintézmény telephelyén történik az illetékességi területen élő gyermekek 

ellátásán túl azon gyermekek korai fejlesztésbe és gondozásba vétele, akik számára a Megyei 

Szakértői Bizottság szakértői véleményében ezen intézmény kerül kijelölésre. 

 

2.3.4. KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ELLÁTÁS 
 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés g) pontja szerinti konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi 

idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai 

ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni 

fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. 

A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint 

lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. 

A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet. 

A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető. 

A Szombathelyi Tagintézmény telephelyén történik az illetékességi területen élő gyermekek 

ellátásán túl azon gyermekek korai fejlesztésbe és gondozásba vétele, akik számára a Megyei 

Szakértői Bizottság szakértői véleményében ezen intézmény kerül kijelölésre. 

 

2.3.5. LOGOPÉDIA 
 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- 

beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok 
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javítása, a dyslexia, a dysortographia, a dysgraphia, a dyscalculia kialakulásának megelőzése a 

beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. 

A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik 

életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és 

ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi 

vizsgálatának kezdeményezését.  

 

Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a 

gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei 

alapján ez szükséges. 

A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló 

csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg. 

 

A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát – mely legfeljebb 

negyvenöt perc – a logopédus határozza meg. 

A logopédiai ellátásban való részvétel a gyermek életkorától függetlenül, az annak 

szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat alapján bármikor megkezdhető. 

Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a 

gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei 

alapján ez szükséges. 

2.3.6. GYÓGYTESTNEVELÉS 
 

A gyógytestnevelés az egészségügyi intézményekben működő gyógytorna és az iskolai 

testnevelés gyakorlatanyagát egyesíti, ezekből válogat a gyerekek egészségi állapotának 

megfelelően. A foglalkozásokon a tanulók betegségtípusok szerinti tantervbe foglalt 

differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket a szakorvos javaslatára 

az iskolai gyermekgyógyász gyógytestnevelésre utal.  

A foglalkozások célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) deformitásokkal és 

belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori hipertónia, endokrin zavarok 

és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a 

gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a 

testnevelés (torna, játék stb.) eszközeivel annak érdekében, hogy alkotó s örömteli felnőtt életet 

éljenek és a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek. 

A gyógytestnevelés ellátása a tankerület gyermekei számára mindhárom ellátási kategóriában 

egy feladatellátási helyen történik ( Paragvári Úti Általános Iskola), szükség esetén ennek 

bővítésével más feladatellátási helyen. 

A foglalkozások rendje adott tanévben egyeztetett időpontban történik, melyről a 

gyógytestnevelő a Szombathelyi Tagintézmény igazgatójával egyeztetett formában és módon 

értesíti a klienseket. 

 

A foglalkozások a helyi szokásoknak - és megállapodásnak - megfelelően a Paragvári Úti 

Általánis Iskola termében történnek a törvényben előírt órakeretben, emellett gyógyúszás is 

biztosított szükséges esetben. 

     

Minden tanuló külön tájékoztató füzetet kap, amiben a jelenlétet, esetleges hiányzást kell 

igazolni. Ebben az ellenőrzőben kapják a gyógytestnevelés értékelését is, ami alapján - a 

testnevelés órai eredményekkel összesítve - a félévi és tanév végi érdemjegyek születnek. 
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2.4. Munkarend 
 

A Szombathelyi Tagintézmény a feladatait tanévhez igazodó munkaterv alapján végzi, melynek 

tartalmaznia kell a feladatok, a továbbképzések és a szabadságok ütemezését is. Szabadság 

elsősorban a nyári időszakban vehető igénybe (július 1 – augusztus 21 között, valamint a 

karácsony és újév közti időszakban), a fennmaradó napok az igazgatóval történő előzetes 

egyeztetés útján vehetők igénybe. Az éves munkaterv elkészítése, a munkatársak tagjaival 

egyeztetve az igazgató feladata. 

 

A munkatársak, a feladatokhoz és az ellátandó gyermeklétszámhoz igazodva, a tanév elején 

összeállított éves órarend alapján dolgozik.  

Ambulánsan rendszeres foglalkozásra a gyermekek, tanulók iskolai elfoglaltságát amennyire 

lehetséges, figyelembe véve ( a tanórák látogatását nem akadályozva) fogadja a rászorulókat. 

Az órarendet úgy kell összeállítani, hogy az a rendelkezésre álló foglalkoztató szobák 

kihasználását optimálisan biztosítsa, továbbá a főállású dolgozók kötelező óraszámát a hét 

minden munkanapjára arányosan elosztva rögzítse.  

Az órarendet minden év szeptember 15-ig kell leadni, az órarenden változtatni csak előzetes 

igazgatói engedéllyel lehetséges. 

 

A munkarendnek az intézmény szolgáltató jellegéből adódóan az igénybevevők idejéhez kell 

alkalmazkodnia, a nyitvatartás a klientúra igényeinek megfelelően alakul, szükség esetén év 

közben módosítható.  

 

Az intézmény minden munkatársa köteles a takarékossági szempontok figyelembevételével 

szervezni és végezni munkáját.  

 

2.4.1. AZ IGAZGATÓ MUNKAIDEJE 
 

Az intézményt a fenntartó által kinevezett igazgató képviseli, munkaideje 40 óra, a 

gyermekekkel, tanulókkal  közvetlen foglalkozással töltendő kötelező óraszáma 4 óra.   

Az intézmény igazgatója a hatályos jogszabályoknak, a működésre vonatkozó szabályzatoknak 

megfelelően gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

Munkáját a pedagógiai ,munkát végző és a pedagógiai munkát segítő alkalmazott 

közreműködésével látja el. 

Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra 

vonatkozó rendelkezések, a munkaköri leírás határozzák meg 

Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét 

valamint feladatait a köznevelésről szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvény és a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységét szabályozó rendelet együttesen állapítja 

meg. 

Az igazgató helyettesítését a tagintézményvezető helyettes, szükség esetén az általa 

meghatározott munkatárs - az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – látja 

el.  

Tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására csak külön intézkedéssel adhat 

felhatalmazást. 

2.4.2. SZAKALKALMAZOTTAK MUNKAIDEJE 
 

 A szakalkalmazottak heti teljes munkaideje 40 óra, a gyermekekkel, tanulókkal 

közvetlen foglalkozással töltendő kötelező óraszámuk 21 óra, emellett heti 2 óra 
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esetosztás, valamint a szakmai munkavégzést segítő heti 2 óra esetmegbeszélés, 

peerszupervízió, szakmai ismeretbővítés.  

 A kötelező óra a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásokból, azaz a 

vizsgálatokból, csoportos szűrő vizsgálatokból és a gyermekek problémáit kezelő 

fejlesztő foglalkozásokból tevődik össze. Ezen időtartamot a dolgozó köteles az 

intézmény székhelyén, telephelyein, illetve feladat-ellátási helyein eltölteni, 

függetlenül attól, hogy a berendelt személy megjelenik-e, vagy sem. 

 A diagnosztikai és terápiás, fejlesztő munkával, vagy a gyermekekkel való 

foglalkozással összefüggő feladatok ellátására fordítható idő a tevékenységhez 

szükséges felkészülésből, vizsgálatok kiértékeléséből, szakvélemények írásából, a 

gyerekekhez való utazásból, a kötelező adminisztráció vezetéséből és team, 

valamint munkacsoport megbeszélésekből áll. 

 A július 1-augusztus 21 közti időszakban az ellátás igénybevételének lehetőségét 

keddi napokon 8-16 óra között kell biztosítani, melynek beosztása az igazgató 

irányításával a szakalkalmazotti közösség feladata. E napok időpontjairól szóló 

tájékoztatást legalább június 20-ig közzé kell tenni az intézmény épületeinek ajtaján 

írásban, illetve a honlapon. 

 A foglalkozási órákat zavarni nem lehet. 

 

2.4.3. A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK MUNKAIDEJE 
 

Az intézményben alkalmazott  gyógypedagógiai asszisztensek munkaideje heti 40 óra. 

Feladatuk ellátását munkaköri leírásuknak megfelelően végzik az intézmény nyitva tartásának 

megfelelően biztosítva a jelentkezők fogadását. 

 

2.4.4. A FOGLAKOZÁSOK IDŐTARTAMA 
 

 A foglalkozások előre megbeszélt időpontban zajlanak. Egy-egy foglalkozás időtartama 

általában 45-60 perc, indokolt esetben (pl. családterápia vagy csoportterápia) ettől el 

lehet térni, így 1,5-2 órás foglalkozást is lehet tartani. 

 A logopédiai terápiák időtartamának meghatározása a logopédus kompetenciája ( a 

rendeletnek megfelelően maximum 45 perc a gyermek teherbírásának függvényében), 

melynek meghatározását az órarendben jelöli, az igazgató jóváhagyja 

 A foglalkozások gyakorisága a jogszabályban rögzített. 

 A nevelési tanácsadás területén az ellátás esetében heti egy alkalom, ennél indokolt 

esetben több is lehet. 

 

2.4.5. ESETOSZTÁS 
 

A beérkezett esetek elosztása névre szólóan történik a heti esetosztó megbeszélésen, a 

gyógypedagógiai asszisztens előkészítő munkája támogatásával, a munkatársak szakmai 

együttműködése mentén.  

A jelentkezők ezt követően - a sürgős esetek kivételével, melyek előnyt élveznek - az 

esetforgalomtól függően a törvényi előírásoknak megfelelően, a problémájuk megoldásában 

kompetens szakemberhez kapnak időpontot. 
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Szakmai követelmények 

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai az esetkezelésben a szakmai felelősök útmutatása 

szerint kötelesek eljárni. Az alkalmazott módszerek, eljárások megválasztásában kötelesek 

tekintetbe venni a szakmai és vizsgálati protokoll előírásait, a módszerek választásában pedig 

szakmai kompetenciájuk határait betartani. Szakmai döntéseikért, tevékenységükért önálló 

felelősséggel tartoznak. 

A szakmai munka jellege alapvetően team jellegű, a szakemberek együttes munkáján alapul. A 

munka bármely szakaszában lehetőség van az esetek megbeszélésére. Egy eset ellátása 

megfelelő együttműködés mellett akkor fejezhető be, ha a kliens problémája megoldódott, vagy 

ha az állapotában bekövetkezett változás azt lehetővé teszi., illetve amennyiben más ellátási 

helyen folytatódik az ellátás, pl. szakértői bizottság, kórház vagy egyéb (pl. egészségügyi) 

intézmény. 

 

2.4.6. FELÜGYELET 
 

A gyermek intézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának rendje: 

 a gyermek felügyeletéért a vizsgálatvezető /foglalkozást vezető munkatárs, vagy az 

általa megbízott személy felel 

 azoknak a gyermekeknek a felügyeletét, akikért a szülő a foglalkozás végéig nem 

érkezik meg a vizsgálatvezető/foglalkozást vezető munkatárs köteles ellátni, vagy 

amennyiben a következő foglalkozás ebben akadályozza - megszervezni. 

 vizsgálatot/foglalkozást követően csak azon gyermekek engedhetők el szülői felügyelet 

nélkül az intézményből, akik esetében a szülő erről írásban nyilatkozatot tett. A 

nyilatkozatot a gyermek anyagában kell elhelyezni, a nyilatkozat beszerzéséért az 

esetvezető felel. 

 

2.4.7. HIÁNYZÁSOK 
 

A foglalkozásról való hiányzás következményeinek meghatározása: 

 a szülőt az első foglalkozás alkalmával tájékoztatni kell a hiányozások őt és gyermekét 

érintő következményeiről, a hiányzással kapcsolatos értesítési kötelezettségéről 

 első alkalommal történő hiányzás esetén -  amennyiben intézményi beutalásra került 

volna rá sor -, az intézmény értesítést kap. 

 második alkalommal történő hiányzás során a szakértői bizottsági vizsgálatok esetén az 

intézmény a jogszabályban előírtaknak megfelelően jár el. 

 Ellátásba vett gyermek, tanuló esetében a harmadik alkalommal történő hiányzás esetén 

– ha a szülő nem jelzi a távolmaradás okát – a gyermeket törölni kell a forgalomból, 

helyét a várólistán következő személy foglalhatja el. A hely megüresedését a 

foglalkozásvezető köteles az esetosztás során jelenteni. 

3. A kapcsolattartás rendje 

3.1. Belső kapcsolattartás 
A szakalkalmazottak heti rendszerességgel, meghatározott időben munkatársi megbeszélést 

tartanak (team – megbeszélések).  

Az esetvezető a vizsgálatok lezárásakor, a diagnosztikus folyamat végén köteles a vizsgálatban 

együttműködő többi szakemberrel konzultációs megbeszélést folytatni a gyerek érdekében 

leghatékonyabb megoldás találása céljából. Ezután ő a szakértői vélemény elkészítésének, 

kísérésének a felelőse. 
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A megbeszélések célja a szakmai munka együttes áttekintése, a felmerülő feladatok 

átgondolása, az egyes munkacsoportoknak való átadása. A munkatársak ad hoc szakmai 

csoportokat is alkotnak, ahol a közvetlen szakmai kérdések megbeszélésére nyílik lehetőség.  

A team megbeszélések része a problémát okozó esetek referálása, együttes átgondolása, a 

legmegfelelőbb kezelés, segítség megtalálása. Az együttgondolkodás által lehetőség nyílik a 

szakmai tapasztalatok átadására, a nevelőtestületi tagok folyamatos fejlődésére, látókörük 

kiszélesítésére. 

Minden munkatársnak kötelessége a hozzá forduló gyermekekkel az anamnézist vagy az első 

interjút úgy elkészíteni, hogy az, intézmény összes tevékenységi körébe tartozó lehetséges 

problémákról képet adjon. 

Amennyiben a szakmai munka során olyan esettel kerülnek kapcsolatba, melynek megoldása 

más munkacsoportok vagy szakemberek részvételét is igényli, kötelesek az érintett 

szakemberrel vagy a másik teammel felvenni a kapcsolatot, és megfelelő szintű információval 

az esetet részben vagy egészben átadni, és a gondozás, fejlesztés sikere érdekében 

együttműködni. 

 

Igazgatói tanács 
A 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 31§ (4) bekezdésének értelmében az igazgató a tagintézmény 

vezetésével összefüggő feladatait tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. A 

tagintézmény vezetői tanács tagjai: 

 igazgató 

 tagintézményvezető helyettes 

 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás szakterület 

képviselője 

 a logopédia szakterület képviselője 

 a szakértői bizottsági terület képviselője 

 a nevelési tanácsadás szakterület képviselője 

 az iskolapszichológiai koordináció képviselője 

A tagintézmény vezetői tanács tagjait az igazgató kéri fel határozatlan időre. A tagintézmény 

vezetői tanács tagjai lehetnek munkaközösség vezetők is. A tanács üléseire negyed évente kerül 

sor. Az időpont egyeztetése elektronikus formában történik.  

3.2. Külső kapcsolattartás 
 

Az intézmény külső kapcsolatainak megszervezéséért az igazgató a felelős, melyet részben a 

szakmai csoportok vezetőire átruházhat. Minden dolgozó köteles a külső munkakapcsolatok 

során feladatát maximális szakmaisággal és intenzitással úgy végezni, hogy az minden esetben 

a gyermekek érdekeit szolgálja, és ezzel az intézmény szakmai hírnevének növekedését segítse 

elő. 

A kapcsolattartás során minden szakmai információt köteles az igazgatónak átadni.  

 

3.2.1. TANKERÜLETI IGAZGATÓSÁG 
Szombathelyi Tankerületi Központ 

Az intézmény fenntartóját képviselő tankerületi igazgatót minden működést érintő kérdésben 

elsődlegesen meg kell kérdezni. Ezen kívül tájékoztatási kötelezettséggel él az Intézmény 

minden olyan kérdésben, mely az Intézményről alkotott külső kép, megítélés szempontjából 

jelentős (média-szereplés, rendezvények stb.) 
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3.2.2. ÖNKORMÁNYZAT 
 

A működést biztosító önkormányzati szervekkel a kapcsolatot az igazgató tartja. 

 

3.2.3. JÁRÁSI HIVATAL 
 

A szakszolgálati intézmény az általa készített szakértői vélemények egy példányát megküldi a 

Járási Hivatalnak, amennyiben ez a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet értelmében indokolt. 

 

3.2.4. GYÁMHIVATAL 
 

Gyermekelhelyezéssel, szülői, nagyszülői kapcsolattartási ügyekben az Igazságügyi 

Pszichológiai Szakértő illetékes a szakértői véleményezésre. A gyermekek, tanulók támogatása, 

pszichológiai ellátása megkeresésre az intézményben történhet, ennek eredményéről a 

Gyámhivatal kérésére vizsgálati összefoglaló készül. Ennek során, valamint a szükséges 

tájékoztatások alkalmával mindig a kiskorú érdekét szükséges szem előtt tartani. Gyámhivatal 

kérésére kívánatos minél előbb eljárni, a gyermekvédelmi etika követelményeit betartva 

megtalálni a gyermek számára legmegfelelőbb megoldást. 

 

3.2.5. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 
 

A Szombathelyi Tagintézmény a szombathelyi járáshoz tartozó intézményekkel szoros 

kapcsolatot tart fenn.  

Minden tekintetben cél a jó kapcsolat kialakítása és annak fenntartására. Az együttműködés 

során a jogszerűségre, a szakszolgálati feladatellátás szakszerűségére szükséges törekedni. 

Elsődleges feladatunk, hogy a színvonalas szakmai munka érdekében szoros napi kapcsolatot 

tartsunk az ellátási területünkön működő köznevelési intézményekkel.  

Személyes munkakapcsolatot tartunk az osztályfőnökkel, szükség szerint a szaktanárokkal és 

ifjúságvédelmi felelősökkel.  

 

3.2.6. MEGYEI ÉS ORSZÁGOS SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGOK 
 

Pszichés fejlődési  zavar vagy fogyatékosság gyanúja esetén a gyermekek vizsgálati anyagai 

továbbításra kerülnek a Megyei Szakértői Bizottság felé.  

Egyes szakmai esetek, illetve szakmai továbbképzések kapcsán rendszeresen tájékoztatja 

egymást a két intézmény. A szakértői bizottsági szakmai munkaközösségen belül hatékonyan 

együttműködés szükséges, valamint a Megyei Szakértői bizottság koordinációs munkájában 

való aktív részvétel. 

 

A tagintézmény munkatársai segítséget nyújtanak az országos illetékességű szakértői 

bizottságok szolgáltatásainak igénybevételéhez. 

 

3.2.7. NEMZETKÖZI PETŐ INTÉZET 
 

A konduktív ellátásban részesülő gyermekek korszerű ellátása érdekében folyamatos a 

kapcsolattartás a Nemzetközi Pető Intézettel. A kapcsolattartás fő irányítója az igazgató 

utasításai alapján a konduktor.  
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3.2.8. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIAI GONDOZÓ   
 

A pszichiátriai gondozó munkatársaival tartott szakmai kapcsolat a speciális problémával 

küzdő gyermekek, tanulók ellátása során igénybe veendő. Szükséges egyaránt a kiegészítő 

vizsgálatok igénybe vétele, lehetőség szerint szakmai konzultáció kérése, illetve bizonyos 

esetekben sor kerülhet az esetátadásra, amennyiben a probléma mélysége indokolja. Ebben az 

esetben a családdal való egyeztetés mellett a felelős esetvezető köteles kérése mellé írásbeli 

tájékoztatást (vizsgálati összefoglaló) adni a pszichiátriai gondozó szakemberének. A 

véleményt a szülővel ismerteti, vagy átadja számára. 

 

3.2.9. VAS MEGYEI CSALÁDTERÁPIÁS EGYESÜLET 
 

Az egyesület családterápiás szakembereinek segítségét kérheti intézményünk munkatársa, 

amennyiben családterápiás ellátás szükséges, melyet a család szándékai megerősítenek, 

azonban intézményi keretek közt nem található erre kapacitás. 

3.3.Szülőkkel való kapcsolattartás  
 

A szülőkkel való kapcsolattartás: 

 a logopédus munkatársak rendszeresen kapcsolatot tartanak az ellátásban részesülő 

gyermekek szüleivel, szükség esetén fogadóórát vezetnek 

 szükség esetén az intézmény szakemberei szülői értekezleteken tájékoztatják az 

érintetteket az ellátási lehetőségekről, az igénybevétel formáiról 

 a korai fejlesztés, oktatás és gondozást igénybe vevő gyermekek szülei jogaik 

érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői szervezetet 

működtetnek, melynek koordinálásában, esetleg facilitálásában intézményi 

munkatárs segít 

 a vizsgálatra érkező szülőkkel a törvényi szabályozóknak megfelelő 

kapcsolatrendszer épül ki, mely az empátia, pozitív odafordulás és a meglévő erők 

hangsúlyozására alapoz 

 a gyógytestnevelésben részesülő gyermekek, fiatalok szüleivel a gyógytestnevelő 

rendszeresen konzultál, fejlődésükről az ellenőrző könyvben tájékoztatást ad 

 a terápiás ellátásban lévő gyermekek szüleit al szakemberek rendszeresen 

tájékoztatják a folyamat alakulásáról ennek intervallumát szükség szerint 

megállapítva 

4. Dokumentáció kezelésének szabályai 

4.1. A szakértői vélemény megírásának folyamata 
 

A szakértői vélemény időben történő megírásáért a vizsgálatban résztvevő kollégák felelősek, 

annak elkészítési folyamatában és lezárásában a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet irányelvei 

alapján járnak el. 

 

 A vizsgálatban résztvevő kollégák az elkészült vizsgálati jegyzőkönyveiket a 

vizsgálat vezetőnek elektronikus formában (e-mail) megküldik.  

 A vizsgálatvezető összesíti a kapott dokumentumokat, elkészíti a szakértői 

véleményt, amit egyeztet a vizsgálatban részt vevő valamennyi szakemberrel.  
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 Az elkészült szakértői véleményt ezt követően továbbítja ellenőrzés céljából az 

igazgatónak. 

 Az igazgató jóváhagyás után az elkészült szakértői véleményt kinyomtatja és 

további utasításokkal az adminisztratív munkáért felelős munkatársnak átadja, aki 

felelős a szakértői vélemények megfelelő számban történő sokszorosításáért. 

 A vizsgálatban részt vevő kollégák felelőssége, hogy a jóváhagyott szakértői 

véleményt aláírásukkal ellenjegyezzék.  

 A vizsgálatvezető tájékoztatja a szülőt, amennyiben személyesen szeretné átvenni a 

szakértői véleményt, annak aktuálissá válásáról. 

 

4.2. Nevelési tanácsadás 
 

 a vizsgálaton megjelent minden gyermeket, tanulót – forgalmi naplóban – 

nyilvántartásba veszünk 

 képességfejlesztő terápiás, pszichoterápiás, stb. foglalkozáson részt vevő gyermekek, 

tanulók részére nyújtott ellátásról Egyéni fejlesztési/foglalkozási naplót vezet 

 

Kötelező dokumentumok: 

 Tü. 353. r.sz. – Egyéni nyilvántartási lap és foglalkozási napló a nevelési tanácsadás 

keretében fejlesztő foglalkoztatásban részesített gyermek / tanuló 

foglalkoztatásához 

 Tü. 354. r.sz. – Foglalkozási napló az ellátásról (belív) 

 

4.3. Logopédiai ellátás 
 

 a vizsgálaton megjelent mindent gyermeket, tanulót – a forgalmi naplóban – a 

logopédus nyilvántartásba vesz 

 a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi kommunikációs zavarok javítása, 

diszlexia megelőzését és gyógyítását szolgáló foglalkozáson részt vevő gyermekek, 

tanulók részére nyújtott ellátásról munkanaplót vezet 

 

Kötelező dokumentumok: 

 A.Tü. 344/új. r. sz. – Forgalmi napló logopédiai csoportok részére 

 A. Tü. 345/új. r. sz. – Munkanapló logopédiai csoportok részére (90 főre) 

 

 

4.4. Gyógytestnevelés 
 

 Minden gyógytestnevelés ellátásban részesülő gyermeket, tanulót – forgalmi 

naplóban – nyilvántartásba vesz a gyógytestnevelés ellátására megbízott szakember 

 

Kötelező dokumentumok: 

 A. Tü. 19/N – Gyógytestnevelési napló 

 A. Tü. 19/E – Gyógytestnevelési tájékoztató füzet 
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4.5. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 
 

Kötelező dokumentumok: 

 A. Tü. 355. – Forgalmi napló korai fejlesztésben, gondozásban, vagy a fejlesztő 

felkészítésben részt vevő gyermekekről 

 A. Tü. 350. – Egyéni fejlesztő napló 

 A. Tü. 351. – Betétlap az egyéni fejlesztő naplóhoz 

 5.  A feladatellátás rendje 
 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és pedagógiai munkát segítők a Nkt. 6. 

mellékletében előírt képesítési előírásoknak megfelelően, az intézmény egységes feladataiban 

ellátásban történő részvétele 

Gyógypedagógus:  

1.Szakterületétől függetlenül a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül részt vehet: 

o korai fejlesztésben 

o fejlesztő nevelésben 

o szakértői bizottsági tevékenységben 

o nevelési tanácsadásban 

2. Logopédus végzettséggel részt vehet: 

o logopédiai ellátásban 

o nevelési tanácsadásban 

o korai fejlesztésben 

o szakértői bizottsági tevékenységben 

Pszichológus: 

1. Klinikai gyermek szakpszichológus részt vehet:  

o szakértői bizottsági tevékenységben 

o nevelési tanácsadásban 

2.Klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus részt vehet: 

o nevelési tanácsadásban 

o korai fejlesztés és gondozás 

3.Pedagógiai (óvodai- és iskolapszichológiai) szakpszichológus részt vehet:  

o szakértői bizottsági tevékenységben 

o nevelési tanácsadásban 

o pályaválasztási tanácsadásban 

o iskolapszichológiai koordinációs feladatok ellátásában 

 

4.Tanácsadó szakpszichológus részt vehet:  

o szakértői bizottsági tevékenységben 

o nevelési tanácsadásban 

o továbbtanulási- pályaválasztási tanácsadói feladatokban  

o iskola- óvodapszichológiai koordinációban 

o kiemelten tehetséges gyermekek ellátásának koordinálásában 

Konduktor: 

Részt vehet: 

o korai fejlesztésben 

o konduktív pedagógiai ellátásban 

Gyógytestnevelő tanár: 

Részt vehet: 
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o gyógytestnevelés ellátásában 

 

A pedagógiai munkát segítő munkakörökben dolgozók: 

Szakorvos: 

Részt vehet: 

o szakértői bizottsági tevékenységben 

Gyógytornász: 

Részt vehet: 

o korai fejlesztésben 

 

Gyógypedagógiai asszisztens: 

Asszisztensi munkát láthat el: 

o nevelési tanácsadásban 

o korai fejlesztésben 

o más pedagógiai szakszolgálati feladatban 

 

Az intézményben dolgozó pedagógus munkakörben foglalkoztatott, ill. pedagógiai munkát 

segítő dolgozók részletes feladatait a személyre szóló munkaköri leírás tartalmazza. 

 

A szakfeladatot ellátó (pedagógus munkakörben) dolgozó foglalkoztatott esetében az alábbi 

feladatokat kell beszámítani a kötelező óraszámba: 

4. a gyermekek, tanulók pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, logopédiai 

vizsgálatai 

5. egyéni ill. csoportos foglalkozás, terápia, gondozás 

6. szülőkkel anamnézis, exploráció, interjú felvétele, a terápia részeként konzultáció, 

mentálhigiénés beszélgetés 

A szakfeladatot ellátó munkakörben egyéb a gyermekekkel összefüggő feladatokat kell a 

munkakörbe tartozóként ellátni a kötelező óraszámon felül: 

8. a szakértői véleményhez szükséges vizsgálatok előkészítésével kapcsolatos feladatok 

elvégzése 

9. közvetlen foglalkozások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése 

10. a vizsgálatok keretében elkészített szakértői vélemények egyeztetése team munka 

keretében 

11. szakértői, logopédiai vélemény készítése 

12. kapcsolattartás az ellátott gyermek pedagógusával 

13. kapcsolattartás a szülővel 

14. előadások, tájékozatók tartása 

6. A belső ellenőrzés rendje 
 

6.1. A vezetői ellenőrzés és értékelés elvei 
 

Az ellenőrzés a bizalom elvére épül. Az intézményi belső ellenőrzés operatív irányítója és 

felelőse az igazgató. 

Ellenőrzési joga és kötelessége kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az általuk 

végzett munka helyességére és eredményességére, vagyis az intézmény teljes működésére. 

Az ellenőrzések előre bejelentett időpontban, és szempontok alapján történnek, azok célja a 

segítségnyújtás, közös elemzés, értékelés.  
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Az ellenőrzések ütemezését, konkrét időpontját az éves intézményi munkaterv tartalmazza. 

6.2. A vezetői ellenőrzések területei 
 

 szakmai-pedagógiai tevékenység ellenőrzése 

 munkáltatói jogkörből adódó ellenőrzés 

 tanügy-igazgatási feladatok ellenőrzése 

 

Az ellenőrzésekről írásos feljegyzés készül. 

Az igazgatói ellenőrzésen kívül a pedagógusok írásos értékelése dokumentálja az egyes 

gyermek fejlődését, a fejlesztő feladatok megvalósulását. 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. A szakmai munkát 

segítő dolgozók és a szakmai vezetők ellenőrzése igazgatói feladat. 

Az igazgató munkáját a főigazgató ellenőrzi a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti 

és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.  

6.3. Az ellenőrzés módszerei 
 

 szükség esetén a fejlesztő foglalkozások látogatása 

 írásos dokumentumok vizsgálata 

 beszámoltatás szóban, írásban 

 

Az ellenőrzés tapasztalatait a dolgozókkal egyénileg, szükség esetén a nevelőtestület tagjaival 

kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat a feladatok egyidejű meghatározásával 

értekezleten összegezni és értékelni kell. 

7.  Rendkívüli esemény esetén teendők 
 

Rendkívüli eseményen kell érteni minden olyan eseményt, amelynek bekövetkeztét előre nem 

lehetett látni. Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt 

jelenteni. Az igazgató dönt a szükséges intézkedésről. Akadályoztatása esetén az igazgató által 

felhatalmazott személy, vagy az ügyviteli alkalmazott köteles a szükséges intézkedést 

megtenni.  

 

Szükséges teendők: 

 illetékes szervek értesítése 

 segítségkérés 

 az intézményvezető értesítése. 

 

Az intézményben tartózkodó pedagógusok vezetésével a gyermekek kivonulásának 

megszervezése, biztonságba helyezése, szükség esetén az intézmény területének elhagyása.  

 

Az épületből a kivonulás a tűzriadó terv szerint történik. 

 

Bombariadó esetén is a rendkívüli eseményeknek megfelelően kell eljárni. A bombariadóról és 

a hozott intézkedésről rendkívüli jelentésben értesíteni kell a fenntartót.  

 

Bombariadó esetére készített terv a Szervezeti és Működési Szabályzat kötelező melléklete. 
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8. Vezetők közötti feladatmegosztás 

A 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet értelmében a tagintézmény működési körzetében  a 

tagintézmény igazgatója felel:  

a) a szakmai munkáért, 

b)a szakalkalmazotti értekezlet vezetéséért, 

c) a szakalkalmazotti értekezlet jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

d) a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

e) a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a 

gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, 

f) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

 

Az igazgató és a tagintézményvezető helyettes egyaránt részt vesz az igazgatói tanács és a 

tagintézményvezetői tanács ülésein. A tagintézményvezető helyettes önállóan végezheti a 

rendszeres adminisztratív tevékenységeket (munkatervek, beszámolók, kimutatások stb. 

elkészítése). A tagintézményvezető helyettes aktuális feladatait, az azokra vonatkozó 

határidőket az igazgató határozza meg. Az igazgató felelős a Tagintézményben zajló szakértői 

tevékenység, fejlesztés, külső kapcsolattartás, tájékoztatás szakmai irányításáért. A 

tagintézményvezető helyettes felelős a tanácsadás, terápiás munka szakmai irányításáért, a 

hozzá kapcsolódó dokumentációért.  

 

9. Záró rendelkezések 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény alkalmazotti közössége fogadja el.  

 

Az intézmény feladataiban, működésében, vagy struktúrájában, a jogszabályozásban történt 

változásokat az igazgató köteles a Szervezeti és Működési Szabályzatban rendszeresen 

átvezetni.  

 

Az Szervezeti és Működési Szabályzat megtalálható az alábbi helyeken:  

 a fenntartónál  

 a Szombathelyi Tagintézmény igazgatói irodájában 

 a Szombathelyi Tagintézmény telephelyén  

 irattárban  
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1.1 Bevezető 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat (továbbiakban székhely) Vasvári Tagintézményének (továbbiakban 

tagintézmény) számára a struktúra és a működés alapelveit. A szervezeti és működési 

szabályzat alapja a székhely Szabályzata. 

A Vasvári Tagintézmény Szervezeti – és Működési Szabályzata a Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának kötelező melléklete.   

 

A Szervezeti és Működési szabályzat az intézmény cél-, és feladatrendszerének ésszerű és 

hatékony megvalósítását szabályozza, a tevékenységi csoportok (TEAM-ek) és a különböző 

folyamatok összehangolt működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza.  

 

Tartalmi jegyek 
 a tagintézmény szervezeti felépítése (organogram)  

 a működés rendje 

 az alkalmazotti közösség munkarendje 

 feladatkörök, kompetenciák 

 belső kapcsolatok rendszere 

 külső kapcsolatok, kapcsolattartás  

 balesetvédelemmel kapcsolatok szabályok 

 adatkezelés szabályai 

 iratkezelés szabályai 

 egyéb rendelkezések 

   

 

Törvényi szabályozók  
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatok működéséről 

 20/2012. EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 
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4.6. Az intézmény jellemzői 

4.6.1. Az intézmény neve, címe 
 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Vasvári Tagintézménye 

9800 Vasvár, Alkotmány u. 8. 

4.6.2. Az intézmény fenntartója 
Szombathelyi Tankerületi Központ 

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 11. 

 

4.6.3. Az intézmény feladat ellátási helye 
 

 9800 Vasvár, Alkotmány u. 8. 

4.7. Az intézmény alaptevékenységei 
 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vasvári Tagintézménye az alapító okiratának 

megfelelően pedagógiai szakszolgáltató tevékenységet (856011) lát el. 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§. 1. pont q. pontja (továbbiakban Nkt.), 

valamint a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet (továbbiakban rendelet) alapján feladatellátása az 

alábbi tevékenységekre terjed ki: 

 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás  

 fejlesztő nevelés 

 szakértői bizottsági tevékenység 

 nevelési tanácsadás 

 logopédiai ellátás 

 konduktív pedagógiai ellátás 

 gyógytestnevelés 

 iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

Tagintézményünkben a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és 

gondozás, valamint a konduktív pedagógiai ellátás – az intézmények közötti 

megállapodás alapján – a Megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján 

történik. 

 

A Vasvári Pedagógiai Szakszolgálat alapfeladatainak ellátását végző munkatársak munkájuk 

során kötelesek 

 legjobb szakmai tudásuk szerint, szakmai kompetenciájuk határait betartva végezni 

feladatukat, 

 az általános erkölcsi elvárásoknak, szakmájuk etikai kódexének megfelelően eljárni, 

 a gyermek érdekeit szem előtt tartani, 

 munkatársaikkal együttműködni, 

 a szakszolgálat szakmai jó hírét megőrizni. 
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A pedagógiai szakszolgálat munkatársai csak olyan feladatok ellátására kötelezhetők, amelyek: 

 szerepelnek egyéni munkaköri leírásukban, 

 elvégzéséhez a tárgyi feltételek biztosítottak, 

 a gyermek érdekeit szolgálják. 

4.8. A tagintézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata, a 
kiadmányozás rendje 

 

Hosszú bélyegző: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

                                       Vasvári Tagintézménye 

   9800 Vasvár, Alkotmány utca 7. 

    

    
 

Körbélyegző:      Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

                                       Vasvári Tagintézménye 

   9800 Vasvár, Alkotmány utca 7. 

    

 

    
 

Az intézmény bélyegzőinek használatára jogosult: az igazgató. 

Az igazgató távollétében: a helyettesítési rend alapján. 

A Tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra az igazgató 

távollétében a helyettesítési rend alapján megbízott személy jogosult. 

4.9. Szervezeti felépítés (organogram) 
 

Az intézmény élén igazgató áll. A pedagógiai munkát egy ügyviteli alkalmazott segíti. 

 

 

 

 

 

asszisztensek 

 

 

igazgató 

gyógypedagógus pszichológus gyógytestnevelő adminisztrátor logopédusok 



 199 

5. A működés rendje 
 

2.1 Az intézmény nyitva tartása 
 

Az intézmény nyitva tartási ideje: 

 

 hétfő-csütörtök 730-1530 

 péntek 730-1230 

   

 

2.2 A szakszolgálat igénybevételének szabályai 
 

2.2.1. TERÜLETI ILLETÉKESSÉG 
 

 A szolgáltatást a Vasvár Járás illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes 

lakóhellyel rendelkező gyermekek, családok vehetik igénybe. 

 A Vasvár Járás területén lévő önkormányzati fenntartású nevelési intézmények, a velük 

tanulói jogviszonyban lévő gyermekek és családjaik, valamint az intézmények 

pedagógusai. 

 A Vasvár Járás területén nem állami fenntartású nevelési – oktatási intézmények, a 

velük tanulói jogviszonyban lévő gyermekek és családjaik, valamint az intézmény 

pedagógusai. 

 Indokolt esetben más járásokból is fogadunk gyermekeket – együttműködve az illetékes 

Pedagógiai Szakszolgálattal. 

 

2.2.2. KOROSZTÁLY SZERINTI ILLETÉKESSÉG 
 

Alapszolgáltatásaink 3-18 éves kor közötti gyermekek, fiatalok problémáinak megoldása 

érdekében vehetők igénybe.  

Az ellátást igénybe veheti továbbá egyéb életkorú személy is, aki a területi illetékességi körbe 

tartozik (szülők, pedagógusok stb.).  

Azok a személyek, akik betöltötték a 18. életévüket, abban az esetben vehetik igénybe 

szolgáltatásainkat, amennyiben a közoktatás keretén belül nappali tagozatra járnak. 

Azoknak a 0-3 éves korú gyermekeknek, akik a Megyei Szakértői Bizottság szakértői 

véleménye alapján gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre, oktatásra és gondozásra 

jogosultak, ellátásuk a kijelölt tagintézményben történik.  

 

2.3. TELEPÜLÉSEK 

ALSÓÚJLAK, ANDRÁSFA, BÉRBALTAVÁR, CSEHI, CSEHIMINDSZENT, CSIPKEREK, 

EGERVÖLGY, GERSEKARÁT, GYŐRVÁR, HEGYHÁTSZENTPÉTER, KÁM, 

MIKOSSZÉPLAK, NAGYTILAJ, OLASZFA, OSZKÓ, PÁCSONY, PETŐMIHÁLYFA, 

PÜSPÖKMOLNÁRI, RÁBAHIDVÉG, SÁRFIMIZDÓ, SZEMENYE, TELEKES, VASVÁR  
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2.4. INTÉZMÉNYEK 

2.4.1. Óvodák 
 

 Vackor Óvoda, Alsóújlak 

 Micimackó Óvoda, Bérbaltavár 

 Csehimindszenti Óvoda, Csehimindszent 

 Csipkereki Önkormányzati Óvoda, Csipkerek 

 Lurkó Kuckó Óvoda, Győrvár 

 Kertészkert Művészeti Óvoda, Kám 

 Olaszfai Óvoda, Olaszfa 

 Oszkói Óvoda, Oszkó 

 Pácsonyi Óvoda, Pácsony 

 Prinz Gyula ÁMK Óvoda, Püspökmolnári 

 Prinz Gyula ÁMK Óvoda Rábahidvégi Tagóvodája, Rábahidvég 

 Napközi Otthonos Óvoda, Telekes 

 Telekesi Napközi Otthonos Óvoda Gersekaráti Tagóvodája, Gersekarát 

 Ficánkoló Óvoda, Vasvár 

 Ficánkoló Óvoda Telephelye, Vasvár, Béke u. 11. 

2.4.2. Iskolák 
 

 Csehimindszenti Általános Iskola, Csehimindszent 

 Gersekaráti Általános Iskola, Gersekarát 

 Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola, Győrvár 

 Prinz Gyula Általános Iskola, Püspökmolnári 

 Prinz Gyula Általános Iskola Telephely, Rábahidvég 

 Kardos László Általános Iskola, Vasvár 

 Kardos László Általános Iskola Alsóújlaki Tagintézménye, Alsóújlak 

 Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Vasvár 

  

2.5. AZ IGÉNYBEVÉTEL LEHETŐSÉGEI 
 

Intézményünk szolgáltatásainak igénybevételéhez minden esetben a szülők, ennek hiányában 

törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.  

Az iskolaérettségi vizsgálatok egyes eseteiben a törvény erejénél fogva nem szükséges a szülő 

beleegyező nyilatkozata.  

Abban az esetben, ha gyámhatósági határozat hívja fel a szülőt az együttműködésre, nem 

szükséges a szülői hozzájárulás.  

 

2.5.1. Szakértői vizsgálat 

 

Szakértői vizsgálatra a „Szakértői vélemény iránti kérelem” kitöltésével (1. sz. melléklet) lehet. 

A nyomtatvány kötelező melléklete az „Orvosi adatlap” (2. számú melléklet). A vizsgálatot 

kérheti a szülő és a szülő beleegyezésével a gyermek oktatási intézménye, pedagógusa, továbbá 

a nagykorú gyermek, fiatal.  

A vizsgálatra jelentkezőket a szakértői vizsgálat idejéről a kérelem beérkezésétől számítva a 

törvényben megfogalmazott határidők figyelembe vétele alapján értesítjük ki.  
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A vizsgálatot követően szakértői véleményt készítünk. 

 

2.5.2. Nevelési tanácsadás 

 

A nevelési tanácsadás előjegyzéses rendszerben nyújt szolgáltatást. Az előjegyzésbe vétel 

személyesen, telefonon vagy írásban is kérhető. Az előjegyzésbe vétel történhet jelentkezés 

vagy beutalás alapján. 

 

Előjegyzést kérhet a gyermek számára:  

 a szülő, a gondviselő 

 a gondviselő írásos hozzájárulásával a nevelésével foglalkozó vagy azt segítő személy 

(külön élő szülő, nevelőszülő, nagyszülő, pedagógus, logopédus, családgondozó, 

gyámügyi intézmény munkatársa stb.) 

 a gondviselő hozzájárulásával az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása 

céljából az óvoda írásban 

 maga a gyermek, gondviselőjétől, nevelőjétől függetlenül, ha 18. életévét betöltötte 

saját maga számára 

 

Előjegyzésbe kerülhet gyermek 

 orvosi kivizsgálást követően beutalása alapján, 

 az illetékes gyámhivatal hivatalos megkeresésére. 

2.5.3. Korai fejlesztés és gondozás 
 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, 

oktatás és gondozás (a továbbiakban: korai fejlesztés és gondozás) feladata a komplex 

koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának 

időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak 

erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása.  

A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei: 

 a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás 

 a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése 

 a mozgásfejlesztés és  

 a pszichológiai segítségnyújtás. 

 

A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot.  

A pedagógiai szakszolgálati intézmény a tanácsadást a szülőn kívül a feladatellátási hely adott 

gyermekkel foglalkozó szakalkalmazottai részére is biztosítja. 

Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és 

gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat be az 

óvodai nevelésbe. 

A korai fejlesztés és gondozás egyéni foglalkozás, vagy legfeljebb hat gyermekből álló 

csoportfoglalkozás keretében valósítható meg.  

A korai fejlesztés és gondozás keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a 

család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete: 

 

 0–3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra, 

 3–5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra. 
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A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. Az időkeretet a fejlesztést ellátó szakember 

a szakértői bizottság írásbeli egyetértésével módosíthatja. A fejlesztés a gyermek állapota 

alapján egyéni, vagy csoportfoglalkozáson, illetve vegyesen – egyéni és csoportfoglalkozáson 

– is történhet. 

 

A Vasvári Tagintézmény ellátási területén élő gyermekek korai fejlesztése a Körmendi 

Tagintézményben történhet a Megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján. 

2.5.4. Konduktív pedagógiai ellátás 

 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés g) pontja szerinti konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi 

idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai 

ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni 

fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. 

A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint 

lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. 

A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet. 

A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető. 

 

A Vasvári Tagintézmény ellátási területén élő gyermekek konduktív pedagógiai ellátása 

a Körmendi Tagintézményben történhet a Megyei Szakértői Bizottság szakértői 

véleménye alapján. 

2.5.5. Logopédia 
 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- 

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

javítása, a dyslexia, a dysortographia, a dysgraphia, a dyscalculia kialakulásának megelőzése a 

beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. 

A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik 

életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és 

ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi 

vizsgálatának kezdeményezését.  

 

Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a 

gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei 

alapján ez szükséges. 

A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló 

csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg. 

 

A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát – mely legfeljebb 

negyvenöt perc – a logopédus határozza meg. 

A logopédiai ellátásban való részvétel a gyermek életkorától függetlenül, az annak 

szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat alapján bármikor megkezdhető. 

2.5.6. Gyógytestnevelés 
 

A gyógytestnevelés az egészségügyi intézményekben működő gyógytorna és az iskolai 

testnevelés gyakorlatanyagát egyesíti, ezekből válogat a gyerekek egészségi állapotának 
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megfelelően. A foglalkozásokon a tanulók betegségtípusok szerinti tantervbe foglalt 

differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket a szakorvos javaslatára 

az iskolai gyermekgyógyász gyógytestnevelésre utal.  

A foglalkozások célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) deformitásokkal és 

belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori hipertónia, endokrin zavarok 

és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a 

gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a 

testnevelés (torna, játék stb.) eszközeivel annak érdekében, hogy alkotó s örömteli felnőtt életet 

éljenek és a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek. 

 

Kategóriák 

A könnyített és gyógytestnevelés szervezésének és a gyógytestnevelési órára történő 

beosztásnak a rendje: 

I. kategória: könnyített testnevelési órán vesz részt a tanuló, ha hosszabb betegség miatt 

fizikai állapota leromlott, kismértékű mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása van, s 

emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. A könnyített testnevelés általában 

a normál testnevelési órán kerül megszervezésre, az adott iskolában tanító testnevelő tanár 

vezetésével. 

 

II. kategória: gyógytestnevelési órán vesz részt a tanuló, ha mozgásszervi, 

belgyógyászati stb. elváltozása miatt sajátos, az állapotát figyelembevevő foglalkozásokat 

javasol a szakorvos. A gyógytestnevelés órákat szakképzett gyógytestnevelő tanár vezeti. 

 

III. kategória: azok a tanulók tartoznak ebbe a kategóriába, akik egészségi 

állapotváltozásuk miatt az egészségügyi intézményrendszerben történő ellátásra (gyógytorna, 

stb.) szorulnak, így iskolai testnevelés alól átmenetileg vagy végleg felmentendők. 

 

A leggyakoribb betegségtípusok, amelyekkel a gyógytestnevelésre kerülnek a diákok: 

 Ortopédiai elváltozások: gerinc deformitások, hanyagtartás, mellkas deformitások, 

lúdtalp, térdproblémák 

 Belgyógyászati problémák: szív- és keringési betegségek, cukorbetegség, gyermekkori 

elhízás, asztma 

A kategóriákba sorolt tanulók névjegyzékét szakorvosi vélemény alapján az iskolaorvos készíti 

el. 

2.3. Munkarend 
 

A Vasvári Tagintézmény feladatait naptári évhez igazodó munkaterv alapján végzi, melynek 

tartalmaznia kell a feladatok, a továbbképzések és a szabadságok ütemezését is. Az éves 

munkaterv elkészítése, a nevelőtestület tagjaival egyeztetve az igazgató feladata. 

 

A nevelőtestület, a feladatokhoz és az ellátandó gyermeklétszámhoz igazodva, a tanév elején 

összeállított éves órarend alapján dolgozik.  

Ambulánsan többnyire délutáni időszakban fogadja a rászorulókat. Az órarendet úgy kell 

összeállítani, hogy az a rendelkezésre álló foglalkoztató szobák kihasználását optimálisan 

biztosítsa, továbbá a főállású dolgozók kötelező óraszámát a hét minden munkanapjára 

arányosan elosztva rögzítse.  

Az órarendet minden év szeptember 15-ig kell leadni, az órarenden változtatni csak előzetes 

igazgatói engedéllyel lehetséges. 
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A munkarendnek az intézmény szolgáltató jellegéből adódóan az igénybevevők idejéhez kell 

alkalmazkodnia, nyitva tartásunkat a klientúra igényeinek megfelelően alakítjuk ki, szükség 

esetén év közben módosítjuk.  

 

Az intézmény minden munkatársa köteles a takarékossági szempontok figyelembevételével 

szervezni és végezni munkáját.  

 

Az intézmény Házirendjét, szolgáltatásainak konkrét helyét és időrendjét a folyosón jól látható 

helyen kell elhelyezni. 

 

2.3.1. AZ IGAZGATÓ MUNKAIDEJE 
 

Az intézményt a fenntartó által kinevezett igazgató képviseli, munkaideje 40 óra, kötelező 

óraszáma 4 óra.   

Az intézmény igazgatója a hatályos jogszabályoknak, a működésre vonatkozó szabályzatoknak 

megfelelően gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

Munkáját a nevelőtestülettel és az ügyviteli alkalmazott közreműködésével látja el. 

Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra 

vonatkozó rendelkezések, a munkaköri leírás határozzák meg. 

Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét 

valamint feladatait a köznevelésről szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvény együttesen állapítja meg. 

Az igazgató helyettesítését szükség esetén az általa meghatározott szakmai csoportot irányító 

munkatárs - az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – látja el.  

Tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására csak külön intézkedéssel adhat 

felhatalmazást. 

2.3.2. SZAKALKALMAZOTTAK MUNKAIDEJE 
 

 A szakalkalmazottak heti teljes munkaideje 40 óra, kötelező óraszámuk 21 óra, emellett 

heti 1 óra TEAM – megbeszélés.  

 A kötelező óra a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásokból, azaz a vizsgálatokból, 

csoportos szűrő vizsgálatokból és a gyermekek problémáit kezelő fejlesztő 

foglalkozásokból tevődik össze. Ezen időtartamot a dolgozó köteles az intézmény 

székhelyén, telephelyein, illetve feladat-ellátási helyein eltölteni, függetlenül attól, hogy 

a berendelt személy megjelenik-e, vagy sem. 

 A nevelő és oktató munkával, vagy a gyermekekkel való foglalkozással összefüggő 

feladatok ellátására fordítható idő a tevékenységhez szükséges felkészülésből, 

vizsgálatok kiértékeléséből, szakvélemények írásából, a gyerekekhez való utazásból, a 

kötelező adminisztráció vezetéséből és TEAM, valamint munkacsoport 

megbeszélésekből áll. 

 Tanítási szünetek ideje alatt, az ellátás igénybevételének lehetőségét fogadónapokon 

kell biztosítani, melynek beosztása az igazgató irányításával a nevelőtestület feladata.  

 A foglalkozási órákat zavarni nem lehet. 

 

2.3.3. A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK MUNKAIDEJE 
 

Az intézményben alkalmazott adminisztrátor munkaideje heti 40 óra. 

Feladata ellátását munkaköri leírásának megfelelően végzi. 
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2.3.4. A FOGLAKOZÁSOK IDŐTARTAMA 
 

 A foglalkozások előre megbeszélt időpontban zajlanak. Egy-egy foglalkozás időtartama 

általában 45-60 perc, indokolt esetben (pl. családterápia vagy csoportterápia) ettől el 

lehet térni, így 1,5-2 órás foglalkozást is lehet tartani. 

 A logopédiai terápiák időtartamának meghatározása a logopédus kompetenciája, 

melynek meghatározását az órarendben jelöli, az igazgató jóváhagyja 

 A foglalkozások gyakorisága a jogszabályban rögzített. 

 A pszichológiai, és gyógypedagógiai ellátás esetében általában heti egy alkalom, ennél 

indokolt esetben több is lehet. 

 

2.3.5. ESETOSZTÁS 
 

A beérkezett esetek elosztása névre szólóan történik a heti szakmai team megbeszélésen, a 

szakmai munkaközösséget vezető irányításával.  

A jelentkezők ezt követően - a sürgős esetek kivételével - az esetforgalomtól függően a törvényi 

előírásoknak megfelelően kapnak időpontot. 

 

Szakmai követelmények 

A pedagógiai szakszolgálat munkatársai az esetkezelésben a szakmai vezetők útmutatása 

szerint kötelesek eljárni. Ezen útmutatásokon belül az alkalmazott módszerek, eljárások 

megválasztásában, szakmai tekintetben teljes mértékben önállóak, döntéseikért, 

tevékenységükért önálló felelősséggel tartoznak. Minden munkatárs a szakmai kompetenciáján 

belüli vizsgálatokat, feladatokat látja el. 

 

A szakmai munka jellege alapvetően team jellegű, a szakemberek együttes munkáján alapul. A 

munka bármely szakaszában lehetőség van az esetek megbeszélésére. Egy eset ellátása 

megfelelő együttműködés mellett akkor fejezhető be, ha a kliens problémája megoldódott, vagy 

ha állapotában további javulás szakmai megfontolások szerint nagy valószínűséggel már nem 

várható a pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásainak keretei között az ellátás folytatása esetén 

sem, illetve amennyiben más helyen folytatódik az ellátás, pl. szakértői bizottság, kórház vagy 

egyéb (pl. egészségügyi) intézmény. 

 

2.3.6. FELÜGYELET 
 

A gyermek intézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának rendje: 

 a gyermek felügyeletéért a vizsgálatvezető/foglalkozást vezető munkatárs, vagy az 

általa megbízott személy felel 

 azoknak a gyermekeknek a felügyeletét, akikért a szülő a foglalkozás végéig nem 

érkezik meg a vizsgálatvezető/foglalkozást vezető munkatárs köteles ellátni, szükség 

esetén az adminisztrátor is megbízható a felügyelettel 

 vizsgálatot/foglalkozást követően csak azon gyermekek engedhetők el szülői felügyelet 

nélkül az intézményből, akik esetében a szülő erről írásban nyilatkozatot tett. A 

nyilatkozatot a gyermek anyagában kell elhelyezni, a nyilatkozat beszerzéséért az 

esetvezető felel. 
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2.3.7. HIÁNYZÁSOK 
 

A foglalkozásról való hiányzás következményeinek meghatározása: 

 a szülőt az első foglalkozás alkalmával tájékoztatni kell a hiányozások őt és gyermekét 

érintő következményeiről, a hiányzással kapcsolatos értesítési kötelezettségéről 

 első alkalommal történő hiányzás a forgalmi naplóban dokumentálásra kerül 

 második alkalommal történő hiányzás a gyermek anyagában kerül dokumentálásra, 

forgalomnak nem minősül 

 harmadik alkalommal történő hiányzás esetén – ha a szülő nem jelzi a távolmaradás 

okát – a gyermeket törölni kell a forgalomból, helyét a várólistán következő személy 

foglalhatja el. A hely megüresedését a foglalkozásvezető köteles a szakmai 

munkaközösség vezetőnek jelenteni. 

6. A kapcsolattartás rendje 

3.1. Belső kapcsolattartás 
A szakalkalmazottak heti rendszerességgel, meghatározott időben nevelőtestületi megbeszélést 

tartanak (TEAM – megbeszélések).  

A megbeszélések célja a szakmai munka együttes áttekintése, a felmerülő feladatok 

átgondolása, az egyes munkacsoportoknak való átadása. A nevelőtestület tagjai szakmai 

csoportokat is alkotnak, ahol a közvetlen szakmai kérdések megbeszélésére nyílik lehetőség.  

A team megbeszélések része a problémát okozó esetek referálása, együttes átgondolása, a 

legmegfelelőbb kezelés, segítség megtalálása. Az együttgondolkodás által lehetőség nyílik a 

szakmai tapasztalatok átadására, a nevelőtestületi tagok folyamatos fejlődésére, látókörük 

kiszélesítésére. 

Minden munkatársnak kötelessége a hozzá forduló gyermekekkel az anamnézist vagy az első 

interjút úgy elkészíteni, hogy az, intézmény összes tevékenységi körébe tartozó lehetséges 

problémákról képet adjon. 

Amennyiben a szakmai munka során olyan esettel kerülnek kapcsolatba, melynek megoldása 

más munkacsoportok vagy szakemberek részvételét is igényli, kötelesek az érintett 

szakemberrel vagy a másik teammel felvenni a kapcsolatot, és megfelelő szintű információval 

az esetet részben vagy egészben átadni, és a gondozás, fejlesztés sikere érdekében 

együttműködni. 

Együttműködünk továbbá a Székhellyel, más Tagintézményekkel valamint a szakmai 

munkaközösségekkel. 

6.2. Külső kapcsolattartás 
 

Az intézmény külső kapcsolatainak megszervezéséért az igazgató a felelős, melyet részben a 

szakmai csoportok vezetőire átruházhat. Minden dolgozó köteles a külső munkakapcsolatok 

során feladatát maximális szakmaisággal és intenzitással úgy végezni, hogy az minden esetben 

a gyermekek érdekeit szolgálja, és ezzel az intézmény szakmai hírnevének növekedését segítse 

elő. 

A kapcsolattartás során minden információt köteles az igazgatónak átadni.  
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3.2.1. TANKERÜLETI IGAZGATÓSÁG 

6.2.1.1. Szombathelyi Tankerületi Központ 
 

Az intézmény fenntartóját képviselő tankerületi igazgatót minden működést érintő kérdésben 

elsődlegesen meg kell kérdezni. Ezen kívül tájékoztatási kötelezettséggel él az Intézmény 

minden olyan kérdésben, mely az Intézményről alkotott külső kép, megítélés szempontjából 

jelentős (média-szereplés, rendezvények stb.) 

 

6.2.2. ÖNKORMÁNYZAT 
 

A működést biztosító önkormányzati szervekkel a kapcsolatot az igazgató tartja. 

3.2.3. Járási Hivatal 
 

A szakszolgálati intézmény az általa készített szakértői vélemények egy példányát megküldi a 

Járási Hivatalnak. 

 

3.2.4. Gyámhivatal 
 

Gyermekelhelyezéssel, szülői, nagyszülői kapcsolattartási ügyekben a Gyámhivatal kérésére 

igyekszünk minél előbb eljárni, a gyermekvédelmi etika követelményeit betartva segítjük 

megtalálni a gyermek számára legmegfelelőbb megoldást. 

3.2.5. Köznevelési intézmények 
 

Elsődleges feladatunk, hogy a színvonalas szakmai munka érdekében szoros napi kapcsolatot 

tartsunk az ellátási területünkön működő köznevelési intézményekkel.  

Személyes munkakapcsolatot tartunk az osztályfőnökkel, szükség szerint a szaktanárokkal és 

ifjúságvédelmi felelősökkel.  

3.2.6. Megyei és országos szakértői bizottságok 
 

Tanulási zavar vagy fogyatékosság gyanúja esetén a gyermekek vizsgálati anyagait 

továbbküldjük a Megyei Szakértői Bizottságnak.  

Egyes szakmai esetek, illetve szakmai továbbképzések kapcsán rendszeresen tájékoztatja 

egymást a két intézmény. 

 

Segítséget nyújtunk az országos illetékességű szakértői bizottságok szolgáltatásainak 

igénybevételéhez. 

 

3.2.7. Egyéb 
 

Védőnői szolgálat, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Vas Megyei Gyermek- és 

Ifjúságpszichiátriai Gondozó 



 208 

7. Szülőkkel való kapcsolattartás  
 

A szülőkkel való kapcsolattartásunk: 

 logopédusaink rendszeresen kapcsolatot tartanak fenn az ellátásban részesülő 

gyermekek szüleivel, szükség esetén fogadóórát tartanak 

 szükség esetén szakembereink szülői értekezleteken tájékoztatják az érintetteket az 

ellátási lehetőségekről, az igénybevétel formáiról 

 a korai fejlesztés, oktatás és gondozást igénybe vevő gyermekek szülei jogaik 

érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői szervezetet 

működtetnek 

 a vizsgálatra érkező szülőkkel a törvényi szabályozóknak megfelelő kapcsolatrendszert 

ápoljuk 

 a gyógytestnevelésben részesülő gyermekek, fiatalok szüleivel a gyógytestnevelő 

rendszeresen konzultál, fejlődésükről az ellenőrző könyvben rendszeres tájékoztatást ad 

 a terápiás ellátásban lévő gyermekek szüleivel szakembereink szükség szerint 

tájékoztatják a folyamat állapotáról az érintetteket 

5. Járási szakértői bizottsági tevékenység 
 

A járási szakértői bizottság a vizsgálatra jelentkezett gyermekről komplex pszichológiai, 

pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálat alapján szakértői véleményt készít: 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából 

 a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása 

céljából.  

 

Amennyiben felmerül, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű, a szakértői vélemény megírása 

nélkül a vizsgálati anyagot, az előzetes vizsgálati véleményt, a vizsgálati eredmények 

értelmezését a megyei szakértői bizottság részére továbbítja.  

A szakértői véleményben javaslatot tesz a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás 

módjára, formájára és helyére. 

A szakértői vélemény tartalmát a szülővel, gondviselővel ismertetni kell, a tájékoztatás tényét, 

a tájékoztatási kötelezettség teljesítését írásba kell foglalni és a szülővel alá kell íratni. 

5.1. A szakértői vélemény megírásának folyamata 
 

A szakértői vélemény időben történő megírásáért a vizsgálatban résztvevő kollégák 

felelősek. 

 

 A vizsgálatban résztvevő kollégák az elkészült vizsgálati jegyzőkönyveiket a vizsgálat 

vezetőnek elektronikus formában (e-mail) megküldik.  

 A vizsgálatvezető összesíti a kapott dokumentumokat, elkészíti a szakértői véleményt, 

amit egyeztet a vizsgálatban részt vevő valamennyi szakemberrel.  

 Az elkészült szakértői véleményt ezt követően továbbítja ellenőrzés céljából az 

igazgatónak. 

 Az igazgató jóváhagyás után az elkészült szakértői véleményt kinyomtatja és további 

utasításokkal az adminisztratív munkáért felelős munkatársnak átadja, aki felelős a 

szakértői vélemények megfelelő számban történő sokszorosításáért. 
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 A vizsgálatban részt vevő kollégák felelőssége, hogy a jóváhagyott szakértői véleményt 

aláírásukkal ellenjegyezzék.  

 A vizsgálatvezető értesíti a szülőt, hogy átvehetik a szakértői véleményt. 

 

Ha felmerül a gyermeknél sajátos nevelési igény gyanúja, abban az esetben a 15/2013. 

(II.26.) EMMI rendelet 11. §. (2) bekezdése az irányadó, azaz: „Ha a tankerületi szakértői 

bizottság megítélése szerint a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját 

vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, valamint a rendelkezésre álló egyéb 

iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére.” 

 

A szakértői véleményt - a vizsgálat lezárását követő huszonegy napon belül – kézbesíteni kell 

a szülőnek. A kézbesítés történhet postai úton, személyesen vagy kézbesítő útján. Az 

intézményben a takarékos munkaszervezés érdekében előnyben kell részesíteni a személyes 

átvételt. Ennek érdekében a szakértői vélemény elkészültekor a szülőnek az intézményi 

telefonon értesítést kell küldeni, hogy mikor veheti át a szakértői véleményt intézményünkben. 

Amennyiben a szülő kétszeri felszólítás esetén sem veszi át a szakértői véleményt, 

tértivevényes levél formájában a vélemény postázásra kerül. 

 

A szülőnek, vagy nagykorú tanuló esetén a tanulónak a szakértői véleményben foglaltakkal 

kapcsolatos egyetértését vagy egyet nem értését írásban kell közölnie. 

 

A szakértői vélemény átvételekor a bizottságvezetőnek vagy a vizsgálatban részt vevő egyik 

munkatársnak jelen kell lennie, szükség esetén tájékoztatni kell a szülőt a szakértői 

véleményben foglaltakról, a szülő kérdéseire kielégítő választ kell adni. 

 

Amennyiben a szülő nem fogadja el a szakértői vélemény tartalmát, úgy tájékoztatás után a 

bizottság vezetője eljárást indít az illetékes Járási Hivatalnál, aki felülvizsgálatot kezdeményez. 

6. Dokumentáció kezelésének szabályai 

6.1. Nevelési tanácsadás 
 

 a vizsgálaton megjelent minden gyermeket, tanulót – forgalmi naplóban – 

nyilvántartásba veszünk 

 képességfejlesztő terápiás, pszichoterápiás, stb. foglalkozáson részt vevő gyermekek, 

tanulók részére nyújtott ellátásról Foglalkozási naplót vezet 

 

Dokumentumaink: 

 Tü. 353. r.sz. – Egyéni nyilvántartási lap és foglalkozási napló a nevelési tanácsadás 

keretében fejlesztő foglalkoztatásban részesített gyermek / tanuló foglalkoztatásához 

 Tü. 354. r.sz. – Foglalkozási napló az ellátásról (belív) 

 

6.2. Logopédiai ellátás 
 

 a logopédus a vizsgálaton megjelent mindent gyermeket, tanulót – a forgalmi naplóban 

– nyilvántartásba vesz 
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 a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi kommunikációs zavarok javítása, diszlexia 

megelőzését szolgáló foglalkozáson részt vevő gyermekek, tanulók részére nyújtott 

ellátásról munkanaplót vezet 

 a súlyos beszédhibás gyermekek, tanulók fejlődését, állapotát logopédiai tasakban 

elhelyezett anyagokon keresztül kíséri figyelemmel 

 

Dokumentumaink: 

 A.Tü. 344/új. r. sz. – Forgalmi napló logopédiai csoportok részére 

 A. Tü. 345/új. r. sz. – Munkanapló logopédiai csoportok részére (90 főre) 

 

 

6.3. Gyógytestnevelés 
 

 Minden gyógytestnevelés ellátásban részesülő gyermeket, tanulót – forgalmi naplóban 

– nyilvántartásba vesz a gyógytestnevelés ellátására megbízott szakember 

 

Dokumentumaink: 

 A. Tü. 19/N – Gyógytestnevelési napló 

 A. Tü. 19/E – Gyógytestnevelési tájékoztató füzet 

 

6.4. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 
 

Dokumentumaink: 

 A. Tü. 355. – Forgalmi napló korai fejlesztésben, gondozásban, vagy a fejlesztő 

felkészítésben részt vevő gyermekekről 

 A. Tü. 350. – Egyéni fejlesztő napló 

 A. Tü. 351. – Betétlap az egyéni fejlesztő naplóhoz 

7. A feladatellátás rendje 
 

A Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és pedagógiai munkát segítők a 6. mellékletében 

előírt képesítési előírásoknak megfelelően, az intézmény egységes feladataiban ellátásban 

történő részvétele: 

Gyógypedagógus:  

1.Szakterületétől függetlenül a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül részt vehet: 

 korai fejlesztésben 

 fejlesztő nevelésben 

 szakértői bizottsági tevékenységben 

 nevelési tanácsadásban 

2. Logopédus végzettséggel részt vehet: 

 logopédiai ellátásban 

 nevelési tanácsadásban 
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 korai fejlesztésben 

 szakértői bizottsági tevékenységben 

Pszichológus: 

1. Klinikai gyermek szakpszichológus részt vehet:  

 korai fejlesztésben 

 szakértői bizottsági tevékenységben 

 nevelési tanácsadásban 

2.Klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus részt vehet: 

 nevelési tanácsadásban 

3.Pedagógiai (óvodai- és iskolapszichológiai) szakpszichológus részt vehet:  

 szakértői bizottsági tevékenységben 

 nevelési tanácsadásban 

 pályaválasztási tanácsadásban 

 iskolapszichológiai koordinációs feladatok ellátásában 

 

4.Tanácsadó szakpszichológus részt vehet:  

 szakértői bizottsági tevékenységben 

 nevelési tanácsadásban 

 továbbtanulási- pályaválasztási tanácsadói feladatokban  

 iskola- óvodapszichológiai koordinációban 

 kiemelten tehetséges gyermekek ellátásának koordinálásában 

Konduktor: 

Részt vehet: 

 korai fejlesztésben 

 konduktív pedagógiai ellátásban 

Gyógytestnevelő tanár: 

Részt vehet: 

 gyógytestnevelés ellátásában 

 

A pedagógiai munkát segítő munkakörökben dolgozók: 

Szakorvos: 

Részt vehet: 

 szakértői bizottsági tevékenységben 
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Gyógytornász: 

Részt vehet: 

 korai fejlesztésben 

 

Gyógypedagógiai asszisztens: 

Asszisztensi munkát láthat el: 

 nevelési tanácsadásban 

 korai fejlesztésben 

Az intézményben dolgozó pedagógus munkakörben foglalkoztatott, ill. pedagógiai munkát 

segítő dolgozók részletes feladatait a személyre szóló munkaköri leírás tartalmazza. 

A szakfeladatot ellátó (pedagógus munkakörben) dolgozó foglalkoztatott esetében az alábbi 

feladatokat kell beszámítani a kötelező óraszámba: 

7. a gyermekek, tanulók pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, logopédiai 

vizsgálatai 

8. egyéni ill. csoportos foglalkozás, terápia, gondozás 

9. szülőkkel anamnézis, exploráció, interjú felvétele, a terápia részeként konzultáció, 

mentálhigiénés beszélgetés 

A szakfeladatot ellátó munkakörben egyéb a gyermekekkel összefüggő feladatokat kell a 

munkakörbe tartozóként ellátni a kötelező óraszámon felül: 

15. a szakértői véleményhez szükséges vizsgálatok előkészítésével kapcsolatos feladatok 

elvégzése 

16. közvetlen foglalkozások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése 

17. a vizsgálatok keretében elkészített szakértői vélemények egyeztetése team munka 

keretében 

18. szakértői, logopédiai vélemény készítése 

19. kapcsolattartás az ellátott gyermek pedagógusával 

20. kapcsolattartás a szülővel 

21. előadások, tájékozatók tartása 
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8. A belső ellenőrzés rendje 
 

8.1. A vezetői ellenőrzés és értékelés elvei 
 

Az ellenőrzés a bizalom elvére épül. Az intézményi belső ellenőrzés operatív irányítója és 

felelőse az igazgató. 

Ellenőrzési joga és kötelessége kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az általuk 

végzett munka helyességére és eredményességére, vagyis az intézmény teljes működésére. 

Az ellenőrzések előre bejelentett időpontban, és szempontok alapján történnek, azok célja a 

segítségnyújtás, közös elemzés, értékelés.  

Az ellenőrzések ütemezését, konkrét időpontját az éves intézményi munkaterv tartalmazza. 

8.2. A vezetői ellenőrzések területei 
 

 szakmai-pedagógiai tevékenység ellenőrzése 

 munkáltatói jogkörből adódó ellenőrzés 

 tanügy-igazgatási feladatok ellenőrzése 

 

Az ellenőrzésekről írásos feljegyzés készül. 

Az igazgatói ellenőrzésen kívül a pedagógusok írásos értékelése dokumentálja az egyes 

gyermek fejlődését, a fejlesztő feladatok megvalósulását. 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. A szakmai munkát 

segítő dolgozók és a szakmai vezetők ellenőrzése igazgatói feladat. 

Az igazgató munkáját a főigazgató ellenőrzi a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti 

és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.  

8.3. Az ellenőrzés módszerei 
 

 foglalkozások látogatása 

 írásos dokumentumok vizsgálata 

 beszámoltatás szóban, írásban 

 

Az ellenőrzés tapasztalatait a dolgozókkal egyénileg, szükség esetén a nevelőtestület tagjaival 

kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat a feladatok egyidejű meghatározásával 

értekezleten összegezni és értékelni kell. 

9. Rendkívüli esemény esetén teendők 
 

Rendkívüli eseményen kell érteni minden olyan eseményt, amelynek bekövetkeztét előre nem 

lehetett látni. Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt 

jelenteni. Az igazgató dönt a szükséges intézkedésről. Akadályoztatása esetén az igazgató által 

felhatalmazott személy, vagy az ügyviteli alkalmazott köteles a szükséges intézkedést 

megtenni.  

 

Szükséges teendők: 

 illetékes szervek értesítése 

 segítségkérés 



 214 

 az intézményvezető értesítése. 

 

Az intézményben tartózkodó pedagógusok vezetésével a gyermekek kivonulásának 

megszervezése, biztonságba helyezése, szükség esetén az intézmény területének elhagyása.  

 

Az épületből a kivonulás a tűzriadó terv szerint történik. 

 

Bombariadó esetén is a rendkívüli eseményeknek megfelelően kell eljárni. A bombariadóról és 

a hozott intézkedésről rendkívüli jelentésben értesíteni kell a fenntartót.  

 

Bombariadó esetére készített terv a Szervezeti és Működési Szabályzat kötelező melléklete. 

10. Záró rendelkezések 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény alkalmazotti közössége fogadja el.  

 

Az intézmény feladataiban, működésében, vagy struktúrájában, a jogszabályozásban történt 

változásokat az igazgató köteles a Szervezeti és Működési Szabályzatban rendszeresen 

átvezetni.  

 

Az Szervezeti és Működési Szabályzat megtalálható az alábbi helyeken:  

 a fenntartónál  

 a Vasvári Tagintézmény igazgatói irodájában  

 irattárban  
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