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A Tolna Megyei Pedagógiai szakszolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzata
I. Bevezetés
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 25.§ (1) bekezdése
alapján a Tolna 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 szak alkalmazotti értekezlet fogadja el. Az SZMSZ azon
rendelkezéseinek

érvénybelépéséhez,

amelyekből

a

fenntartóra,

a

működtetőre

többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ
nyilvános, megtekinthető az Intézmény székhelyén és tagintézményei ügyviteli telephelyein.
Az SZMSZ 2014. január 1. napján lép hatályba.
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III. Általános rendelkezések
1. Az Intézmény jogállása:
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő,
önálló jogi személyiségű szervezeti egysége.
2. Az Intézmény alapadatai:
a. Megnevezés: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
b. Székhelye: 7100 Szekszárd Garay tér 9.
c. A tagintézmények ügyviteli és tagintézményi telephelyei:
I. név: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye
1. ügyviteli telephely: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Paksi Tagintézménye; 7030 Paks, Ifjúság útja 2.
II. név:

Tolna

Megyei

Pedagógiai

Szakszolgálat

Szekszárdi

Tagintézménye
1. ügyviteli telephely: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Szekszárdi Tagintézménye, 7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1.
III. név: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézménye
1. ügyviteli telephely: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Bonyhádi Tagintézménye, 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 27/A.
IV. név: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tamási Tagintézménye
1. ügyviteli telephely: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Tamási Tagintézménye, 7090 Tamási, Kölcsey F. u. 1.
V. név:

Tolna

Megyei

Pedagógiai

Szakszolgálat

Dombóvári

Tagintézménye
1. ügyviteli telephely: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Dombóvári Tagintézménye, 7200 Dombóvár, Kinizsi út 37.
Egyéb feladat ellátási helyek: A paksi, a szekszárdi, a tolnai, a bonyhádi, a tamási és a
dombóvári Tankerülethez tartozó nevelési-oktatási intézmények
d. Vezetője: főigazgató
e. Működési körzete: Tolna megye
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f. Alapítás dátuma: 2013. szeptember 1.
g. Alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia
utca 3.)
h. Az alapítói jogokat gyakorolja: az emberi erőforrások minisztere
i. Az irányítói jogköröket gyakorolja: az emberi erőforrások minisztere
j. Fenntartó: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor
utca 32.)
k. A fenntartói jogokat gyakorolja: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szekszárdi Tankerülete (7100 Szekszárd Arany J. u. 23-25.)
l. OM azonosító: 102318
m. PIR azonosító: 799656
n. Adószám: 15799658-2-41
o. KSH azonosító: 15799658-8412-312-01

3. Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata, a kiadmányozás rendje
Hosszú bélyegző:
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
7100 Szekszárd, Garay tér 9.
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye
7030 Paks, Ifjúság útja 2. Tel.: 75/830-670, 20/8830-670, Fax: 75/519-087
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye
7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1.
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézménye
7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 27/A.
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tamási Tagintézménye
7090 Tamási Rákóczi u. 21.
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye
7200 Dombóvár Kinizsi u. 37.
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Körbélyegző:
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
7100 Szekszárd, Garay tér 9.
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye
7030 Paks, Ifjúság útja 2.
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye
7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1.
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézménye
7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 27/A.
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tamási Tagintézménye
7090 Tamási Rákóczi u. 21.
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye
7200 Dombóvár Kinizsi u. 37.
Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak:
-

főigazgató

-

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

-

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

Az Intézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra a főigazgató,
távollétében a helyettesítési rend szerinti főigazgató-helyettes jogosult.

4. Az Intézmény alapfeladatai:
a) szakfeladat szám szerint:
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
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85601 Pedagógiai szakszolgáltatások
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
b) részletezve: pedagógiai szakszolgálati feladatok, azaz
-

szakértői bizottsági tevékenység,

-

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,

-

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.

5. Vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. 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
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-

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

-

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
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IV. Az Intézmény szervezeti felépítése, irányítása és működése
1. Szervezeti felépítés:
Az Intézmény a III. fejezet 2. b) és c) pontjában meghatározott székhelyből és tankerületi
tagintézményekből áll.
a) tankerületi tagintézmény:
1. Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye
2. Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye

3. Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézménye
4. Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tamási Tagintézménye

5. Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye
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2. Szervezeti ábra

3. Az Intézmény irányítása, vezetői és testületei:

a) Alapvetés: Az Intézmény élén főigazgató, a tagintézmény élén igazgató áll. A
főigazgató munkáját az Intézmény egy vagy több feladatának szakmai irányítását
ellátó főigazgató-helyettes, az igazgató munkáját – a jogszabályi feltételek fennállta
13

esetén – a tagintézmény egy vagy több feladatának szakmai irányítását ellátó igazgatóhelyettes segíti. A főigazgató-helyettesek egyike közvetlenül irányítja a székhely által
ellátott szakmai feladatok végrehajtását. Az Nkt. 69. § (1) bekezdés a) és d) pontjában
foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az igazgatótanács közreműködésével látja el.
Az igazgató a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait a tagintézmény-vezetői
tanács közreműködésével látja el. Az Intézményben szakmai munkaközösségek
működnek.
b) Főigazgató:
a. általános jelleggel képviseli az Intézményt,
b. gyakorolja a fenntartó által átruházott munkáltatói és egyéb jogköröket,
c. kapcsolatot tart az irányító hatósággal, a fenntartóval, valamint az érintett
működtető önkormányzatokkal,
d. gondoskodik a szakmai munkaközösségek és az Intézményben működő
testületek folyamatos és törvényes működtetéséért,
e. ellenőrzési feladatokat lát el,
f. az Intézmény egésze vonatkozásában felel
I. a szakmai munkáért,
II. a szak alkalmazotti testület vezetéséért,
III. a szak alkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért,
végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,
IV. a

szakmai

munka

egészséges

és

biztonságos

feltételeinek

megteremtéséért,
V. a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális
intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő
együttműködésért,
VI. a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.
c) Általános főigazgató-helyettes:
a. általános jelleggel helyettesíti a főigazgatót,
b. közvetlenül irányítja a székhely által ellátott szakmai feladatok végrehajtását,
ezen belül felel a székhely vonatkozásában
I. a szakmai munkáért,
II. a szak alkalmazotti testület vezetéséért,
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III. a szak alkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért,
végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,
IV. a

szakmai

munka

egészséges

és

biztonságos

feltételeinek

megteremtéséért,
V. a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális
intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő
együttműködésért,
VI. a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.
c. a szakszolgálati tevékenységek közül ellátja a szakértői bizottsági tevékenység
és a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakmai koordinációját,
d. az érintett szakszolgálati tevékenység (ek) vonatkozásában figyelemmel kíséri:
1. a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és
kiadványokat,
2. a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket,
3. folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait,
4. gondozza az Intézmény továbbképzési programját,
e. ellenőrzési feladatokat lát el,
f. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat.
d) Szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes
a. szakmai feladatok:
I. a szakértői bizottsági tevékenység és a továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás feladatain kívül ellátja a szakszolgálati tevékenységek
szakmai koordinációját,
II. az érintett szakszolgálati tevékenységek vonatkozásában figyelemmel
kíséri:
1. a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és
kiadványokat,
2. a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket,
III. folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait,
IV. gondozza az Intézmény továbbképzési programját,
V. ellenőrzési feladatokat lát el,
VI. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat.
b. koordinációs feladatok:
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I. folyamatosan figyelemmel kíséri az Intézmény humán erőforrásait, a
székhely és a tagintézmények leterheltségét,
II. javaslatot tesz a főigazgatónak a humán erőforrások átcsoportosítására,
III. kapcsolatot tart a tagintézményekkel, közvetíti a főigazgató utasításokat
és a tagintézmények jelzéseit,
IV. figyelemmel

kíséri

az

Intézmény

működését

meghatározó

jogszabályokat,
V. gondozza az Intézmény szabályzatait,
VI. gondozza az Intézmény nyilvántartó rendszereit,
VII. eleget tesz az Intézmény adatközlési kötelezettségének,
VIII. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat.
e) Igazgató:
a. közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel
I. a szakmai munkáért,
II. a szak alkalmazotti testület vezetéséért,
III. a szak alkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért,
végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,
IV. a

szakmai

munka

egészséges

és

biztonságos

feltételeinek

megteremtéséért,
V. a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális
intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő
együttműködésért,
VI. a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.
b. kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel,
c. adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé,
d. ellenőrzési feladatokat lát el,
e. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat.
f) Igazgató-helyettes:
a. általános jelleggel helyettesíti az igazgatót,
b. ellátja az igazgató által ráruházott egyéb feladatokat.
g) Igazgatótanács:
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a. Az Nkt. 69. § (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a
főigazgató az igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével
látja el.
b. A szakmai munkaközösségek vezetői az igazgatótanács ülésein tanácskozási
joggal részt vehetnek.
c. Az igazgatótanács 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.
d. Az igazgatótanács üléseit legalább hathavonta tartja. Az ülést a főigazgató
vezeti, az ülésről jegyzőkönyv és emlékeztető készül.
h) Tagintézmény-vezetői tanács:
a. Az igazgató a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait – az
igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott
képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el.
b. A szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein
tanácskozási joggal részt vehetnek.
c. 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.
d. A tagintézmény-vezetői tanács üléseit legalább kéthavonta tartja. Az ülést az
igazgató vezeti, az ülésről jegyzőkönyv és emlékeztető készül.
i) Szakmai munkaközösség: Az Intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre
szakmai

munkaközösséget,

az

azonos

feladatok

ellátására

egy

szakmai

munkaközösség hozható létre. Egy Intézményben legfeljebb tíz – a pedagógiai
szakszolgálat feladatai szerint szerveződő – szakmai munkaközösség hozható létre. A
szakmai munkaközösség részt vesz az Intézmény szakmai munkájának irányításában,
tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye 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 – az Intézmény szervezeti és
működési szabályzatában meghatározottak szerint – gondoskodik a pedagógus17

munkakörben foglalkoztatottak munkájának szakmai segítéséről. Az Intézmény
SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére további feladatokat, jogokat és
kötelezettségeket állapíthat meg. 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:
a. Diagnosztikai munkaközösség
b. Logopédiai munkaközösség
c. Gyógy testnevelők munkaközössége
d. Korai fejlesztő és konduktív pedagógiai munkaközösség
e. Nevelési

tanácsadás,

tehetséggondozás,

iskola-,

óvodapszichológiai

munkaközösség

j) Szak alkalmazotti értekezlet: a vezetőkből és az Intézmény alapító okiratában
meghatározott alapfeladatra létesített munkakörökben közalkalmazotti jogviszony
vagy munkaviszony keretében foglalkoztatottakból állók közössége.
a. A szak alkalmazotti értekezlet dönt
I. az SZMSZ elfogadásáról,
II. az Intézmény éves munkatervének elfogadásáról,
III. az Intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadásáról,
IV. a továbbképzési program elfogadásáról,
V. az Intézmény képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,
VI. az Intézményvezetői, tagintézmény-vezetői pályázathoz készített
vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról,
VII. jogszabályban meghatározott más ügyekben.
b. A szak alkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az
Intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az
szak alkalmazotti értekezlet véleményét a külön jogszabályban meghatározott
ügyekben.
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k) Alkalmazotti közösség: a szak alkalmazotti értekezlet tagjaiból és a nem pedagógus
munkakörökben

közalkalmazotti

jogviszony

vagy

munkaviszony

keretében

foglalkoztatottakból állók közössége. Az alkalmazotti közösség véleményt formál az
alábbi kérdésekkel kapcsolatban:
a. az Intézmény megszüntetése,
b. átszervezése,
c. feladatának megváltoztatása,
d. nevének megállapítása,
e. vezetőjének megbízása és megbízásának visszavonása
l) 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.

4. Helyettesítési rend:
-

A főigazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő
valamennyi ügyben az általános főigazgató-helyettes, az általános főigazgató-helyettest a
szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes helyettesíti.

-

Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő
valamennyi ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.

-

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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5. A belsőellenőrzés rendje:
Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évente készített
ellenőrzési tervek tartalmazzák. Az ellenőrzési tervek elkészítéséért az Intézmény
vonatkozásában a főigazgató, a tagintézmény vonatkozásában az igazgató a felelős. 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:
-

főigazgató,

-

főigazgató-helyettesek,

-

igazgatók,

-

igazgató-helyettesek,

-

munkaközösség-vezetők.

Az ellenőrzés módszerei:
-

hospitálás,

-

írásos dokumentumok vizsgálata,

-

beszámoltatás szóban vagy írásban

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, illetve szükség szerint az illetékes
szakmai munkaközösséggel kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat szak
alkalmazotti értekezleteken összegezni és értékelni kell.
A főigazgató és az igazgató munkáját a szak alkalmazotti testület a vezetői megbízásának
második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján
értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a főigazgató, igazgató munkájának
ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi.
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6. Az intézmény működési rendje:
Az Intézmény egész évben folyamatosan működik, a Központ vezetőjének döntése alapján
július 1–augusztus 21. között legfeljebb kéthetes egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el.
Az Intézmény a feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet
készít. A munkatervnek biztosítania kell, hogy
a) a február utolsó napjáig kezdeményezett eljárásokban április utolsó munkanapjáig
aa) elvégezzék az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapításához szükséges
vizsgálatokat,
ab) elkészüljenek az iskolai felvételekhez szükséges szakértői vélemények,
b) május utolsó munkanapjáig elkészüljenek azok a szakértői vélemények, amelyek
tekintetében közigazgatási hatósági eljárás indult.

V. Egyéb rendelkezések
1. A kapcsolattartás formái:
Belső kapcsolatok:
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 kapcsolattartás formái:
-

az igazgatótanács ülései,

-

tagintézmény-vezetői tanács ülései,

-

értekezletek,

-

megbeszélések,

-

körlevelek.

Külső kapcsolatok:
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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. z 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.

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.
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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:
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
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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 szakértői vizsgálat szokásos menetét akadályozza, illetve a
szakvizsgálaton részt vevő gyermek 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,
igazgató,
igazgatóhelyettes.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
az intézmény fenntartóját
tűz esetén a tűzoltóságot
robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget
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.
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A rendkívüli esemény észlelése után a 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.

A 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 szakvizsgálatot más időpontban kell elvégezni.

5. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje
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
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
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eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozójának, és a
vizsgálaton részt vevő gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani!

6.

Záró rendelkezések
A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, lép
életbe.
A szervezeti és működési szabályzat az intézmény honlapján kerül közzétételre.
A fenti szervezeti és működési szabályzatot mellékleteivel együtt a Tolna Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat alkalmazotti közössége az intézmény épületében, a 2013.
december 11-ei testületi értekezleten egyhangúlag elfogadta, jegyzőkönyv mellékelve.
Jelenlévők létszáma: 93 fő. A szavazati eljárás szabálya: nyilvános.
Felülvizsgálat rendje: az igazgatótanács elrendelése alapján.

Tamási, 2013. december 11.

.................................................
Király Gabriella
szakalkalmazotti közösség képviseletében

................................................
Durcziné Balogh Renáta
mb. főigazgató
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Mellékletek
1. sz. melléklet
Adatkezelési szabályzat
41. § (1) A köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó nem köznevelési
intézmény (a továbbiakban: köznevelési feladatokat ellátó intézmény) köteles a jogszabályban
előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint
az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.
(2) Az egyházi köznevelési intézményben és a magán köznevelési intézményben nyilván kell
tartani a közalkalmazotti alapnyilvántartás szerinti adatokat a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvényben foglaltak megfelelő alkalmazásával. Minden köznevelési intézmény
nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványának számát, a
jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét.
(3) A köznevelési feladatokat ellátó intézmény az óraadó tanárok:
a) nevét,
b) születési helyét, idejét,
c) nemét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való
tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését, számát,
d) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
e) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat,
f) oktatási azonosító számát
tartja nyilván.
(4) A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:
a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címe, 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,
dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
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(5) A (2)–(3) bekezdésben foglalt adatok – az e törvényben meghatározottak szerint, a
személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók a
fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel
összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre
vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
(6) 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.
(7) A gyermek, tanuló adatai közül
a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma,

magántanulói

jogállása,

mulasztásainak

száma

a

tartózkodásának

megállapítása, a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője,
közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,
b) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, 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, iskolaegészségügyi feladatot ellátó intézménynek,
c) 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,
e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető
állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,
továbbítható.
(8) A gyermek, a tanuló
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a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási
rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelésioktatási intézmények egymás között,
b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos
adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
42. § (1) 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.
(2) 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.
(3) A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az igazgató 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.
43. § (1) A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, ha ilyen készítése nem
kötelező, a köznevelési intézmény SZMSZ-ének mellékleteként kiadott adatkezelési
szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendjét. Az
adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Adattovábbításra a
köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa
meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.
(2) Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván
kell tartani.
(3) A 41–43. §-ban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai
felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
44. § (1) A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás
keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi,
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foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés
tekintetében az adatkezelő a hivatal.
(2) A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő
igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben
meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók és intézmények
adatokat szolgáltatnak a KIR- be.
(3) A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak,
a) aki óvodai jogviszonyban áll,
b) aki tanulói jogviszonyban áll,
c) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,
d) akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,
e) akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak,
f) akit óraadóként foglalkoztatnak.
(4) Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, ennek biztosítása érdekében a KIR
személyi nyilvántartása, valamint a felsőoktatási információs rendszer hallgatói és
alkalmazotti személyi törzsének adatállománya összekapcsolható.
(5) A (3) bekezdés a)–b) pontja szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: tanulói nyilvántartás) a
gyermek, tanuló
a) nevét,
b) nemét,
c) születési helyét és idejét,
d) társadalombiztosítási azonosító jelét,
e) oktatási azonosító számát,
f) anyja nevét,
g) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
h) állampolgárságát,
i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
j) diákigazolványának számát,
k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya
szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,
m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
o) nevelésének, oktatásának helyét,
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p) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
q) tanulmányai várható befejezésének idejét,
r) évfolyamát
tartalmazza.
(6) A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a tanulói
jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából
továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott
részére, valamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve részére. 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.
(6a) A tanuló nevelési-oktatási intézményének megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától
vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének
ellenőrzése, valamint a nevelési-oktatási intézménnyel és a tanuló szülőjével, törvényes
képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából az (5) bekezdés a)–c), f)–h), j)–m) és o)
pontjában foglalt adatok a rendőrség részére továbbíthatók.
(6b) Az (5) bekezdés a), c), e)–h), m)–o) pontjában foglalt adatok
a) az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek esetében a jegyző részére, abból a
célból, hogy gondoskodjon az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról,
továbbá
b) a tanköteles gyermek, tanuló esetében a járási hivatal részére, abból a célból, hogy
gondoskodjon a tankötelesek nyilvántartásáról,
továbbíthatók.
(7) A (3) bekezdés c)–f) pontja szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: alkalmazotti
nyilvántartás) tartalmazza az alkalmazott
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a) nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát,
b) születési helyét és idejét,
c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a
diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógusszakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
e) munkaköre megnevezését,
f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
g) munkavégzésének helyét,
h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
i) vezetői beosztását,
j) besorolását,
k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
l) munkaidejének mértékét,
m) tartós távollétének időtartamát.
(8) Óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell
megadni.
(9) Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából
továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott
részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása,
valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás
céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv részére.
(10) A KIR- ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől
számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a
nyilvántartásba.
(11) 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
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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.
(12) A társadalombiztosítási azonosító jel bejegyzésére irányuló kérelem esetén a
társadalombiztosítási

azonosító

jel

hitelességét

a

KIR

adatkezelője

az

országos

egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával elektronikus úton megfelelteti. Eltérés esetén a
személyi- és lakcím adatok helyességére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
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2. sz. melléklet
Iratkezelési szabályzat
Az Intézménybe érkezett és az Intézményben keletkezett iratokat iktatni, 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
a. az Intézmény
I. nevét, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a tagintézmény
megnevezését,
II. székhelyét,

tagintézmény által

kiadmányozott

irat

esetében

a

tagintézményi telephely címét,
b) az iktatószámot,
c) annak meghatározását, hogy az irat kiadására az Intézmény, mely feladatához,
tevékenységéhez kapcsolódóan került sor,
d) az ügyintéző megnevezését,
e) az ügyintézés idejét,
f) az irat aláírójának nevét, beosztását és
g) az Intézmény körbélyegzőjének, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a
tagintézmény körbélyegzőjének lenyomatát.
Az Intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak a rendelkező
részben és a fentieken kívül tartalmaznia kell
a) a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését,
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b) amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást,
c) a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és
d) a jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatást.
Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha az Intézmény szak
alkalmazotti 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 lenti táblázat
tartalmazza. 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.

Irattári Ügykör megnevezése
tételszám

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

nem selejtezhető

6.

Szakmai ellenőrzés

nem selejtezhető

7.

Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek

10
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8.

Belső szabályzatok

nem selejtezhető

9.

Polgári védelem

10

10.

Munkatervek, jelentések, statisztikák

nem selejtezhető

11.

Panaszügyek

5

12.

Szakértői vélemény, logopédiai vizsgálati vélemény

25

13.

Szakértői vélemény elkészíttetésével összefüggő ügyek

10

14.
15.
16.

17.
18.

Jogszabályban meghatározott juttatások és kedvezmények
igénybevételéhez szükséges igazolásokkal kapcsolatos ügyek
Forgalmi napló, munkanapló

10
5

Egyéni fejlesztési tervek, a gyermek, a tanuló fejlődését
rögzítő
értékelések
Nyilvántartási lapok, jegyzőkönyvek
Szaktanácsadói, egyéb szakértői vélemények, javaslatok és
ajánlások

5

5
5

Gazdasági ügyek
19.
20.

Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épülettervrajzok, határidő
helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek
nélküli
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. sz. melléklet
Panaszkezelési szabályzat

Ezen panaszkezelési szabályzat célja az Intézmény működési körében felmerülő problémák és
viták megfelelő szintű megoldásának szabályozása.

1. A panaszos a problémáját az érintett szakembernek akár szóban, akár írásban
előadhatja. Az érintett szakember a panasz jogosságát haladéktalanul, de legkésőbb a
következő munkanap végéig kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost
tájékoztatja.
2. Amennyiben az érintett szakember a problémát megoldani nem tudta, vagy a panaszos
a kivizsgálás eredményével nem ért egyet, úgy a tagintézmény vezetőjéhez (igazgató,
főigazgató-helyettes elleni panasz esetén a főigazgatóhoz) fordulhat. Ezen túlmenően
közvetlenül fordulhat főigazgatóhoz abban az esetben is, ha a panasszal érintett
szakember személye nem állapítható meg. A tagintézmény vezetője ((igazgató,
főigazgató-helyettes elleni panasz esetén a főigazgató) a panaszt három munkanapon
belül kivizsgálja, ennek során egyeztet az érintett szakemberekkel, valamint a
panaszossal. Ha a panasz, probléma bonyolultsága indokolja, az igazgató a kivizsgálás
időtartamát egy hónapban határozhatja meg, azonban erről a panaszost tájékoztatni
kell.
3. Ha a probléma ebben a szakaszban sem nyer megoldást, avagy a panasz közvetlenül a
főigazgató ellen irányul, úgy a panaszos az Intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben
az esetben a főigazgató köteles a panaszos rendelkezésére bocsátani a panasszal
kapcsolatos, annak elbírálásához szükséges adatokat.
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4. sz. melléklet

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézményének
szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok

a)

Az intézmény működési rendje

A munka tervezése
Az intézmény munkatársai éves munkaterv alapján dolgoznak, amely a tanév
rendjéhez igazodik.
A munkaterv egy példányát az igazgató a tanévkezdéstől számított 30 napon belül
eljuttatja a főigazgatóhoz.
A munkatársak beosztását (rendelési idejét) szeptember 30-ig kell elkészíteni.

Az igazgatótanács és tagintézményi tanácsok működési rendje
Az igazgató a tagintézmény-vezetői tanács (igazgatóból és igazgatóhelyettesből álló testület)
közreműködésével látja el a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait. Az igazgató a
tagintézmény ellátási körzetében felel
a szakmai munkáért,
a szak alkalmazotti testület vezetéséért,
a szak alkalmazotti 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.
A kapcsolattartás rendje:
Napi kapcsolat, telefonos vagy személyes konzultáció, fax, e-mail.
A nevelési év során több alkalommal - előre egyeztetett időpontban - eset
megbeszélések.
Intézményeink által szervezett összejövetelek, rendezvények: pl.: munkaközösség,
konferenciák, nyílt nap… stb.
A munkarend kialakítása
Az intézmény a személyi adottságokhoz és a helyi igényekhez rugalmasan
alkalmazható munkarendet alakít ki.
A tanév szorgalmi idejébe teljes munkaidőben, a tanítási szünetekben ügyeleti rend
szerint látják el a munkatársak feladatukat.
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A nyitvatartási idő kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az intézmény
szolgáltatásait délelőtt és délután is igénybe vehessék az érintettek.
Intézmény egész évben folyamatosan működik, a Központ vezetőjének döntése
alapján július 1 – augusztus 21. között legfeljebb kéthetes egybefüggő nyári zárva
tartás rendelhető el.
Az intézmény nyitva tartása:
30

00

30

30

Augusztus 15 - június 30: H-CS: 7 – 16 ; P: 7 -13
00

00

00

00

Tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben: H-CS: 9 – 13 ; P: 9 - 12
Az igazgató – a jogszabályban meghatározottak szerint – 5 tanítás nélküli munkanapot
rendelhet el.
Az érintett dolgozók kötelező óraszámát az alábbi rendeletek szabályozzák:
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (13) bekezdése
szerint a pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes
munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a nevelésseloktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával,
egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói tanfolyamok
megtartásával (a továbbiakban: közvetlen foglalkozás) kapcsolatos feladatokat. A
közvetlen foglalkozásra megállapított időn kívül – munkaköri feladatként – látják
el a szakértői véleményhez szükséges vizsgálatok, valamint a közvetlen
foglalkozások előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a vizsgálatok keretében
készített vélemények egyeztetését, a szakértői vélemények elkészítését, biztosítják
a folyamatos nyitva tartást, továbbá végzik a gyermek, tanuló fejlődéséhez
szükséges egyéb, intézményen kívüli tevékenységet, utaznak a gyermekhez,
tanulóhoz.
- Az igazgató és az igazgató-helyettes kötelező óraszámát a pedagógiai
szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
31. § (1) bekezdése szabályozza, miszerint az igazgató heti négy órában, az
igazgató-helyettes heti hat órában végzi a gyermekek, tanulók vizsgálatával,
egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói tanfolyamok
megtartásával (a továbbiakban: közvetlen foglalkozás) kapcsolatos feladatokat. A
közvetlen foglalkozásra megállapított időn felül látják el a vezetői megbízással
kapcsolatos feladataikat.
- Intézményünk által kidolgozott munkaidő-nyilvántartást a pedagógusok napi
rendszerességgel vezetik. A munkaidő-nyilvántartás adatainak összesítését és
ellenőrzését havi rendszerességgel az igazgató-helyettes végzi a pedagógiai
asszisztens segítségével.
Az intézményben végzett kötelező órán felül ellátott feladatok:
-

Team megbeszélések.
Adminisztráció (pl.: dossziék vezetése, tesztjavítás, munkanapló, illetve egyéni
forgalmi napló vezetése).
Szakvéleményírás.
Szervezési feladatok.
Konzultáció.
Továbbképzés.
Munkaközösségi foglalkozások.
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Az intézményen kívül végzett kötelező órán felül ellátott feladatok:
-

Felkészülés a foglalkozásokra, egyéni fejlesztési tervek elkészítése.
Konzultáció.
Továbbképzés/konferencia. (Főigazgatói engedéllyel a heti kötelező óraszám
terhére is elszámolható.)
Hospitálás, környezettanulmány.
Előadások tartása. (Főigazgatói engedéllyel a heti kötelező óraszám terhére is
elszámolható.)
Utazás a munkavégzés helyszínére.

Az intézmény munkatársai kötelesek szakmai tudásuk gyarapítására, felfrissítésére;
-

Egyéni önképzéssel újítják fel tudásukat, megismerkednek újabb kutatásokkal,
rendszeresen olvassák a hozzáférhető szakirodalmat.
Részt vesznek a helyi (városi, megyei), ill. központi (országos) szervezésű
továbbképzéseken, konzultációkon.
Az intézmény a hatályos jogszabályok szerint Továbbképzési programmal és
Beiskolázási tervvel rendelkezik.
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Munkaidő nyilvántartás eljárási szabályai

Munkaidő
Munkaidő nyilvántartás
nyilvántartás

Naplók
Naplók

Jelenléti ív
Jelenléti
ív

Egyéni munkanaplók
munkanaplók
Egyéni
(szakértői
(szakértői tevékenységhez
tevékenységhez
és nevelési tanácsadáshoz)

Heti és havi időbeosztás
tervezése a fali beosztási
naptáron

Központi forgalmi
forgalmi naplók
Központi
naplók
(logopédiai
munkanaplók,
(logopédiai munkanaplók,
gyógytestnevelési naplók)
gyógytestnevelési naplók)

és nevelési
tanácsadáshoz)

Egyéb intézményi nyilvántartások eljárási szabályai
Új gyermek felvételekor a pedagógiai asszisztens a kliensnek dossziét nyit, melyben a
vizsgálatvezető folyamatosan rögzíti a megfelelő adatokat, a klienssel foglalkozó
kollégák e kartonban helyezik el följegyzéseiket.
Az intézmény naprakész számítógépes nyilvántartást vezet, melynek felelőse a
pedagógiai asszisztens. Az intézmény forgalmi naplót vezet, amely tartalmazza az új
kliens nevét, születési dátumát, a jelentkezés időpontját, a hozott problémát, az esetet
fölvállaló kolléga nevét, a beküldő típusát, a gyermek nyilvántartási számát. A forgalmi
napló vezetésére a pedagógiai asszisztens jogosult.
A szakemberek az „A.Tü.353.r.sz.” nyomtatvány kitöltésével a nevelési tanácsadás
keretében terápiás ellátásban részesített gyermekekről Egyéni nyilvántartási lapot és
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forgalmi naplót, továbbá ennek betétlapjaként az „A.Tü.354.r.sz.” nyomtatványon
Munkanaplót vezetnek az ellátásról.
A korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés dokumentálása a „A.Tü.350.r.sz.” nyomtatvány
kitöltésével Egyéni fejlesztő naplóban, továbbá ennek betétlapjaként az „A.Tü.351.r.sz.”
nyomtatványon történik.
A logopédiai ellátáshoz forgalmi naplót vezetnek a kollégák („A. Tü. 344/új r. sz.”).
A korai fejlesztéshez forgalmi naplót vezetnek a kollégák („A. Tü. 355. r. sz.”).

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A szak alkalmazotti közösség a hatáskörébe tartozó feladatok átruházásáról nem rendelkezik.
A szak alkalmazotti közösség hatáskörébe tartozó feladatok:
A szervezeti és működési szabályzat elfogadása.
A szervezeti és működési szabályzat elfogadására és módosítására vonatkozó döntési
jogkörét az intézmény szak alkalmazotti közössége másra nem ruházhatja át.
A munkaterv elfogadása.
Az intézményi munkát értékelő összefoglaló elemzések, jelentések elfogadása.
Az intézmény tevékenységi körére kiterjedő kutatásokban, kísérletekben való részvétel.
A szakmai dokumentáció rendjének meghatározása tekintetében.
A nevelőtestület döntéseit – jogszabályban meghatározott kivétellel – nyílt szavazással és
egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület határozatainak betartása minden
pedagógusnak kötelezettséget jelent. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl
ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szava dönt.
A nevelőtestületek értekezletein jegyzőkönyvet vezetünk, melyet az igazgató, a
jegyzőkönyvvezető és a jelenlévők közül két hitelesítő ír alá. A döntések az intézmény iktatott
iratanyagába kerülnek.

A vezetők intézményben tartózkodásának rendje
Az igazgató és az igazgató-helyettes munkarendjének kialakítása során elsődleges szempont,
hogy munkaidejüket úgy osszák be, hogy az intézményi nyitva tartás során valamelyikük
mindig az intézményben tartózkodjon. Azon idő alatt, míg gyermek, vagy szülő az
intézményben tartózkodik, biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását.

A gyermek intézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának rendje

A gyermek felügyeletéért a vizsgálatvezető (foglalkozást vezető) munkatárs, vagy az általa
megbízott személy felel.
Vizsgálatot, foglalkozást követően csak azok a gyermekek engedhetők el szülői felügyelet
nélkül az intézményből, akik esetében a szülő erről írásban nyilatkozatot tett. A
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nyilatkozatot a gyermek anyagában kell elhelyezni, a nyilatkozat beszerzéséért az
esetvezető felel.
A gyermek távolmaradásának engedélyezési rendje
Ha a szülő a gyermekét valamely ok miatt nem tudja foglalkozásra hozni, minél
hamarabb, de legalább egy munkanappal megelőzően tájékoztatnia kell az esetvezetőt.
Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján lehetőleg 10
óráig be kell jelenteni telefonon vagy személyesen.
A foglakozásokról való hiányzás következményeinek meghatározása
A szülőt az első foglalkozás alkalmával tájékoztatjuk a hiányzások őt és gyermekét érintő
következményeiről.
Ha a gyermek egymást követő kettő alkalommal nem jelenik meg (ha a szülő nem jelzi a
távolmaradás okát), a gyermeket töröljük a forgalomból, helyét a várólistán következő
személy foglalhatja el. A hely megüresedését a vizsgálatvezető köteles az
asszisztenseknek jelenteni.
A szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői vizsgálaton ismételt felhívás
ellenére sem jelenik meg, vagy a szakértői vizsgálatban nem működik közre, illetve a
szakértői véleményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért egyet,
államigazgatási eljárás megindítását kezdeményezi.
A foglalkozásról való hiányzás statisztikai forgalomnak nem minősül.

A gyermekek, tanulók jogai
Jogom van ahhoz, hogy
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézményében töltött idő alatt
biztonságban és egészséges környezetben neveljenek, oktassanak, fejlesztésemet
életkoromnak és fejlettségemnek megfelelően alakítsák ki.
Személyiségemet, emberi méltóságomat és jogaimat tiszteletben tartsák, és védelmet
biztosítsanak számomra a fizikai és lelki erőszakkal szemben.
Nem vethetnek alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó
büntetésnek vagy bánásmódnak.
Képességemnek, érdeklődésemnek, adottságaimnak megfelelő nevelésben, oktatásban
részesüljek.
Az engem érintő kérdésekről tájékoztatást kaphassak, véleményt nyilváníthassak.
Önrendelkezési jogomat, cselekvési szabadságomat, magánélethez való jogomat
tiszteletben tartsák, e jog gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak
érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társaim, az oktatási
intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, ill. a művelődéshez való jog
érvényestéséhez szükséges feltételek megteremtését.
A velem való foglalkozás során nemzeti, etnikai kisebbséghez való tartozásomat,
továbbá anyanyelvi és szociokulturális sajátosságaimat figyelembe vegyék.
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Kötelességem, hogy
Felkészüljek a foglalkozásokra, elkészítsem a házi feladatomat, vagyis hozzájáruljak –
rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással – képességeim és személyiségem
kibontakoztatásához.
Óvjam saját és társaim testi épségét, egészségét.
Részt vegyek a foglalkozásokon.
A szükséges felszerelést magammal hozzam.
Elsajátítsam és alkalmazzam az egészséget és a biztonságot védő ismereteket.
Betartsam a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat (erről a velem foglalkozó
szakemberek tájékoztatást adnak nekem).
Azonnal jelentsem az intézmény valamely dolgozójának, ha saját magam, társaim
vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli
eseményt (pl. természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy
balesetet észlelek.
Rendkívüli esemény esetén pontosan betartsam az intézmény felnőtt dolgozóinak
utasításait.
Azonnal jelentsem az intézmény valamely dolgozójának, ha valaki rosszul érzi magát,
vagy megsérült.
Közreműködjek saját környezetem és az általam használt eszközök rendben
tartásában.
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye helyiségeit a
rendeltetésüknek megfelelően használjam.
Az intézmény tulajdonát megóvjam, rendjét, tisztaságát megtartsam, és azt másokkal
is betartassam.
Az előírásoknak megfelelően kezeljem a rám bízott, vagy a foglalkozások során
használt eszközöket.
Az intézmény alkalmazottainak, valamint társaim emberi méltóságát, jogait
tiszteletben tartsam.
Mulasztásomat, késésemet igazoljam.
Értéktárgyaimra magam vigyázzak, azokat csak saját felelősségre hozzam be az
intézmény területére.
Az intézmény munkarendjét megtartsam.
Az általános emberi együttélés szabályait betartsam.

A szülők jogai és kötelességei
A szülő joga
A szülő joga, hogy a gyermekére vonatkozó valamennyi információ birtokába jusson.
A szülő joga, hogy a gyermekével kapcsolatos információkat – a személyiségi jogok
maradéktalan érvényesítése mellett – bizalmas módon kezeljék.
A szülő joga, hogy gyermeke lakóhelyéhez lehető legközelebb vehesse igénybe a
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye szolgáltatásait.
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A szülő joga, hogy megismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről rendszeresen részletes és érdemi
tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
A szülő joga, hogy írásbeli javaslatát, panaszát az intézmény igazgatója megvizsgálja,
és arra a megkereséstől számított harminc napon érdemi választ kapjon.
A szülő joga, hogy részt vegyen a foglalkozásokon.
A szülő kötelessége, hogy
Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről.
Biztosítsa gyermeke foglalkozásokon való részvételét.
Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke
teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget.
Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.
Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az intézmény
rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében.
Tiszteletben tartsa az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi
méltóságát és jogait.
b) Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel,
valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formája és rendje
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a társintézményekkel, valamint a fenntartó és
felügyeleti szervekkel.
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye alaptevékenységéből adódóan is - eredményes szakmai kapcsolat fenntartására törekszik a
tankerületben működő nevelési-oktatási intézményekkel: óvodákkal, iskolákkal.
A gyámhivatal felkérésére intézményünk szakértői tevékenységet folytat.
Rendszeres kapcsolatot tartunk a tankerületben dolgozó fejlesztő pedagógusokkal,
gyógypedagógusokkal.
Kapcsolatot
tartunk
a
tankerületben
dolgozó
gyermekpszichiáterrel,
gyermekorvosokkal, védőnőkkel.
Kapcsolatot tartunk a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.
Kapcsolatot tartunk a Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal.
Kapcsolatot tartunk a megyei társintézményekkel.
A kapcsolattartás rendje:
Napi kapcsolat, telefonos vagy személyes konzultáció, fax, e-mail.
A nevelési év során több alkalommal - előre egyeztetett időpontban-eset
megbeszélések.
Intézményeink által szervezett összejövetelek, rendezvények: pl.: munkaközösség,
konferenciák, nyílt nap… stb.
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A gyermek foglalkoztatása során a munkatársak tudomására jutott információkat
diszkréten kell kezelni. Ha a gyermeket veszélyeztető körülmény jut az esetvezető
tudomására, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal vagy a Polgármesteri
Hivatal szociális osztályával, illetve a gyámhatósággal felveszi a kapcsolatot, s az
intézkedésekről tájékoztatja az igazgatót.
c) A szülőkkel való kapcsolattartás formája, rendje
A szülőkkel való kapcsolattartás formája, rendje
a foglalkozások kapcsán
előzetes egyeztetés alapján bármikor
a kapcsolattartás egyéb eszközei a személyes információcserére: telefon, fax, e-mail
panaszkezelés:
A szülők panaszait, kifogásait, illetve elégedettségére vonatkozó észrevételeit
dokumentáljuk. A panaszok kifejezésére előzetes időpont-egyeztetés után nyújt az
igazgató lehetőséget.
d) A vezetők közötti feladatmegosztás formája, rendje
Az igazgató feladatköre:
-

intézmény szakszerű és törvényes működtetése
a takarékos gazdálkodás
a pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése
az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségirányítási programjának
működtetése
a pedagógiai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése
a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatok szakszerű
végrehajtása
tanfolyamok, továbbképzések engedélyezése
a munkaterv elkészítése
a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a szakértői tevékenység szakmai
irányítása.

Az igazgató hatásköre:
-

képviseli az intézményt az állami és társadalmi szervek előtt
dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe
meghatározza az intézmény működési rendjét
cégszerűen aláírt ügyek,
eszközbeszerzéssel kapcsolatos ügyek,
az intézmény bélyegzőjével lepecsételt bármely irat csak az igazgató előzetes
hozzájárulásával kerülhet kiadmányozásra.
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Az igazgatóhelyettes feladatköre:
-

-

a gyógytestnevelés, az iskola- és óvodapszichológiai ellátás koordinálása, a
tehetséggondozás, a korai fejlesztés, a fejlesztő nevelés, a konduktív pedagógiai
ellátás szakmai irányítása
az intézményi belső ellenőrzések előkészítése
statisztikai adatszolgáltatás előkészítése
a helyettesítési beosztás elkészítése
a munkarendek elkészítése

Az igazgatóhelyettes hatásköre:
-

az igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó feladatokat kizárólag szakmai és
szervezési szempontok szerint irányítja
aláírási jogköre az igazgató akadályoztatása esetén a postázandó szakértői
vélemények tekintetében, illetve az igazgató által aktuálisan meghatározott ügyek
vonatkozásában van

A helyettesítés rendje
Az igazgatót távollétében az igazgatóhelyettes, az ő akadályoztatása esetén az igazgató
által megbízott személy helyettesíti.
Az intézmény munkatársait távollétük esetén az igazgató által kijelölt személy
helyettesíti.
A vezetők között a kapcsolattartás rendje
Team megbeszélések:
 Vezetőségi értekezlet:
minden hétfőn 11-12 óráig
 Szak alkalmazotti team:
minden hétfőn 13-14 óráig
 Szakmai munkacsoportok megbeszélései: minden hétfőn 14-15 óráig
A napi kapcsolattartás a vezetők között telefonon, ill. személyesen történik.
Évente tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezletet tartunk, az intézmény alkalmazotti
körében.

e)

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek
az intézményi feladatellátásba történő részvételi rendje
A szakalkalmazottak az igényeknek megfelelően osztott feladatkörben dolgoznak.
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
Pszichológus

Járási szakértői bizottsági tevékenység
Nevelési tanácsadás-

47

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás (koordináció)

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
Gyógypedagógus

Járási szakértői bizottsági tevékenység
Nevelési tanácsadás
Fejlesztő nevelés

Logopédus

Logopédia

Fejlesztő pedagógus

Nevelési tanácsadás
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
Fejlesztő nevelés

Konduktor

Konduktív pedagógiai ellátás
Szakértői bizottsági tevékenység

Gyógytestnevelő

Gyógytestnevelés

A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók végzettségüknek megfelelő
munkakörben dolgoznak.

f)

A belső ellenőrzés rendje
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézményében folyó szakmai
munka belső ellenőrzéséért az intézmény igazgatója a felelős.
Az igazgató, valamint az igazgatóhelyettes a tagintézményben folyó valamennyi
tevékenységet ellenőrizheti.
A belső ellenőrzés célja:
Segítse elő a szakmai feladatok minél teljesebb megvalósulását. Segítse a szakmai,
gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb ellátását, továbbá a
belső rendet. Legyen a fegyelmezett munka megvalósításának az eszköze. Támogassa
a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezze a működés során
felmerülő megalapozatlan, vagy helytelennek minősülő intézkedéseket, tévedéseket.
Segítse a vezetői utasítások végrehajtását. Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok,
szabálytalanságok megelőzéséhez, a fegyelem és a szakszolgálati feladatellátás
hatékonyságának javításához.
A belső ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát az éves munkaterv alapján tervezik.
Az ellenőrzésben részt vevők köre:
Ellenőrzést az igazgató utasítására az igazgatóhelyettes, vagy az igazgató által
megbízott személy végezhet. Az ellenőrzés az intézmény valamennyi dolgozójára
kiterjed. Az ellenőrzést végzőknek ellenőrzési jogukkal és kötelezettségükkel
egyidejűleg, beszámolási kötelezettségük is van az igazgató felé.
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Az ellenőrzés eszközei, módszerei:
- vizsgálatok, foglalkozások látogatása,
- írásos dokumentumok vizsgálata,
- szakmai tevékenység vizsgálata,
- beszámoltatás szóban, írásban.
Az ellenőrzés tervezését az éves munkaterv rögzíti.
Az ellenőrzés eredményeinek felhasználására vonatkozó előírások:
Az ellenőrzés tapasztalatait a munkatársakkal egyénileg, szükség esetén a szak
alkalmazotti közösség tagjaival – a feladatok egyidejű meghatározásával – kell
megbeszélni.

g)

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja
Megyei kapcsolataink
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tankerületi tagintézményei:
o Székhelyintézmény Szekszárd
o Bonyhádi Tagintézmény
o Dombóvári Tagintézmény
o Szekszárdi Tagintézmény
o Tamási Tagintézmény
Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató Szekszárd
Gyermek ideggondozó, Szekszárd
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd
Kapcsolataink az ország különböző területein
Pedagógiai Szakszolgálatok Országos Egyesülete
Nevelési Tanácsadók Országos Egyesülete
Szak Értelem Egyesület
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesülete
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest
ELTE GYOSZI, Budapest
Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest
Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport Centrum, Budapest
Kapcsolat a POZITÍV Országos Szakmai Egyesülettel
Kaposvári Egyetem, Kaposvár
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Az intézmény és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kapcsolata
A KLIK biztosítja az intézmény személyi és anyagi jellegű működési feltételeit.
A KLIK meghatározza az intézményben foglalkoztatottak létszámát.
A KLIK biztosítja az eredményes működéshez szükséges tárgyi feltételeket.
A KLIK jóváhagyja az intézmény működését.
A KLIK ellenőrzi az intézmény működését.
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A KLIK beszámoltatja az intézmény igazgatóját a feladatok ellátásáról.

h)

Etikai előírások
Az intézmény munkatársai csak szakképesítésüknek megfelelő feladatokat láthatnak
el.
Az intézmény munkatársainak magatartását mindenkor, minden körülmények között a
kiskorú érdeke kell, hogy meghatározza. Biztosítaniuk kell az állampolgári jogok
tiszteletben tartását, a szülőkkel való együttműködést.
Az intézmény munkatársait titoktartás kötelezi.
Minden kolléga munkáját annak tudatában végzi, hogy személyisége, annak minden
megnyilvánulása – a közvetlen társadalmi megítélés vonatkozásában – az intézmény
arculatát befolyásolja. Ennek megfelelően az intézményt minden esetben egy
személyben úgy képviseli, hogy az az aktuális vezetés és a team egységes
szellemiségének mindenkor megfeleljen.
Az ügykezelésben csak az adott ügyben érintettek vesznek részt.

i)

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése, bővítése valamint az intézmény jó
hírnevének megőrzése az intézményközösség minden tagjának joga és kötelessége. A
hagyományápolás célja az intézmény múltjából, jelenéből, tapasztalataiból, értékeiből
megőrizendőek fenntartása, ápolása. Cél az olyan tradíciók fenntartása, ápolása, melyek az
intézmény minőségi céljainak működtetését, elérését a hagyományokra építve valósítja meg.
Ennek érdekében hagyományápolási rendszert működtetünk. A szak alkalmazotti közösség
tagjai a hagyományok kialakításában, formálásában, fenntartásában és megőrzésében aktívan
vállalnak feladatot, mely az intézmény arculatát, hírnevét hosszú távon szolgálja. Ennek
érdekében rendezvényeket, együttműködési formákat, együttléteket szerveznek és valósítanak
meg.
Intézményünk hagyományai:
-

j)

Karácsonyi rendezvény, intézményi főző-nap, közös kirándulás, baba-mama
klubok, névnapok megünneplése, jubileumi jutalomban részesültek köszöntése, új
képesítések megszerzéséről való megemlékezés, pedagógus nap, nyílt napok
szervezése, …stb.

Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai
Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek,
tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi,
közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze.
Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet, továbbá párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba
hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.
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k)

Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az
intézménnyel
A gyermeket kísérő szülők kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló
személyek az igazgatónak, vagy az asszisztenseknek jelentik be, hogy milyen ügyben
jelentek meg az intézményben.
A fenntartói, szakértői és egyéb hivatalos látogatás az igazgatóval történt egyeztetetés
szerint történik.
A vizsgálatok, foglalkozások látogatását más személyek részére az igazgató és a szülők
hozzájárulásával az esetvezető engedélyezi.

l)

Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések

A tájékoztatás, megismertetés rendje
Az intézmény dokumentumait (munkaterv, SZMSZ) a szak alkalmazotti közösséggel
az igazgató alkalmazotti értekezleten ismerteti. A tájékoztatásról jegyzőkönyv
készül.
Szülők kérésére az igazgató szóban tájékoztatást ad a munkatervről, a szervezeti és
működési szabályzatról, vagy tanulmányozásra lehetőséget biztosít a vezetői
irodában.

A tájékoztatás kérésének és erre a tájékoztatás adásának rendje
Tájékoztatás kérhető előzetes időpont egyeztetés alapján az előbbi pontban felsorolt
dokumentumokra, ill. bármilyen, az intézményt érintő kérdésben az igazgatótól.

Hozzáférhető elhelyezés biztosítása, helye, rendje
A szervezeti és működési szabályzat az igazgatói irodában található, az
alkalmazottak számára állandóan hozzáférhető helyen. Szülők kérésére a vezető
szóban tájékoztatást ad az SZMSZ-ről, vagy tanulmányozásra lehetőséget biztosít az
igazgatói irodában.
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5. sz. melléklet
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézményének
szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok
a) Az intézmény működési rendje
A munka tervezése
Az intézmény munkatársai éves munkaterv alapján dolgoznak, amely a tanév
rendjéhez igazodik.
A munkaterv egy példányát az igazgató a tanévkezdéstől számított 30 napon belül
eljuttatja a főigazgatóhoz.
A munkatársak beosztását (rendelési idejét) szeptember 30-ig kell elkészíteni.

Az igazgatótanács és tagintézményi tanácsok működési rendje
Az igazgató a tagintézmény-vezetői tanács (igazgatóból és igazgatóhelyettesből álló
testület) közreműködésével látja el a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait. Az
igazgató a tagintézmény ellátási körzetében felel
a szakmai munkáért,
a szak alkalmazotti testület vezetéséért,
a szak alkalmazotti 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.
A kapcsolattartás rendje:
Napi kapcsolat, telefonos vagy személyes konzultáció, fax, e-mail.
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A nevelési év során több alkalommal - előre egyeztetett időpontban –eset
megbeszélések.
Intézményeink által szervezett összejövetelek, rendezvények: pl.: munkaközösség,
konferenciák, nyílt nap… stb.

A munkarend kialakítása
Az intézmény a személyi adottságokhoz és a helyi igényekhez rugalmasan alkalmazható
munkarendet alakít ki.
A tanév szorgalmi idejében, teljes munkaidőben látják el a munkatársak feladatukat.
A nyitvatartási idő kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az intézmény szolgáltatásait
délelőtt és délután is igénybe vehessék az érintettek.
Az intézmény nyitva tartása:
00

00

Augusztus 15 – június 30. : hétfőtől - péntekig: 8 – 16
Tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben: H-CS: 900 – 1300; P: 900- 1200
Az igazgató – a jogszabályban meghatározottak szerint – 5 tanítás nélküli munkanapot
rendelhet el.

Július 1-augusztus 21. között legfeljebb kéthetes egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el.
Az érintett dolgozók kötelező óraszámát az alábbi rendeletek szabályozzák:
-A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (13) bekezdése szerint a
pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben
történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött
munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos
foglalkoztatásával,
továbbiakban:

a

tanácsadással,

közvetlen

foglalkozás)

gondozói

tanfolyamok

kapcsolatos

megtartásával

feladatokat.

A

(a

közvetlen

foglalkozásra megállapított időn kívül – munkaköri feladatként – látják el a szakértői
véleményhez

szükséges

vizsgálatok,

valamint

a

közvetlen

foglalkozások

előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a vizsgálatok keretében készített vélemények
egyeztetését, a szakértői vélemények elkészítését, biztosítják a folyamatos nyitva
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tartást, továbbá végzik a gyermek, tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, intézményen
kívüli tevékenységet, utaznak a gyermekhez, tanulóhoz.
-Az igazgató és az igazgató- helyettes kötelező óraszámát a pedagógiai szakszolgálati
intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 31. § (1) bekezdése
szabályozza, miszerint az igazgató heti négy órában, az igazgató-helyettes heti hat
órában végzi a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos
foglalkoztatásával,
továbbiakban:

a

tanácsadással,

közvetlen

foglalkozás)

gondozói

tanfolyamok

kapcsolatos

megtartásával

feladatokat.

A

(a

közvetlen

foglalkozásra megállapított időn felül látják el a vezetői megbízással kapcsolatos
feladataikat.
-Intézményünk által kidolgozott munkaidő-nyilvántartást a pedagógusok napi
rendszerességgel vezetik. A munkaidő-nyilvántartás adatainak összesítését és
ellenőrzését havi rendszerességgel az igazgató-helyettes végzi a pedagógiai asszisztens
segítségével.

Az intézményben végzett a tanítással le nem kötött munkaidő keretében ellátott feladatok:

-

Team megbeszélések

-

Adminisztráció (pl.: dossziék vezetése, tesztjavítás, munkanapló, illetve egyéni
forgalmi napló vezetése)

-

Szakvéleményírás

-

Szervezési feladatok

-

Konzultáció

-

Továbbképzés

-

Munkaközösségi foglalkozások

Az intézményen kívül végzett a tanítással le nem kötött munkaidő keretében ellátott
feladatok:

-

Felkészülés a foglalkozásokra, egyéni fejlesztési tervek elkészítése

-

Konzultáció
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-

Továbbképzés/konferencia (Főigazgatói engedéllyel a heti kötelező óraszám
terhére is elszámolható.)

-

Hospitálás, környezettanulmány

-

Előadások tartása (Főigazgatói engedéllyel a heti kötelező óraszám terhére is
elszámolható.)

-

Utazás a munkavégzés helyszínére

Az intézmény munkatársai kötelesek szakmai tudásuk gyarapítására, felfrissítésére;

-

Egyéni önképzéssel újítják fel tudásukat, megismerkednek újabb kutatásokkal,
rendszeresen olvassák a hozzáférhető szakirodalmat.

-

Részt vesznek a helyi (városi, megyei), ill. központi (országos) szervezésű
továbbképzéseken, konzultációkon.

-

Az intézmény a hatályos jogszabályok szerint beiskolázási tervvel rendelkezik.

Munkaidő nyilvántartás eljárási szabályai
1. A munkatársak a munkahelyre való érkezésüket és távozásukat jelenléti íven
vezetik.
2. A forgalmi naplókban napi bontásban rögzítik a megjelenteket.
3. A dolgozók a heti rendelési időt és az intézményben való bent tartózkodási időt úgy
osztják be, hogy a bent tartózkodás általában napi hat óra legyen. A kötelező
óraszámon felüli bent tartózkodási időben a munkatársak adminisztrációs vagy
felkészülési kötelezettségeinek tesznek eleget.
Intézményi nyilvántartások eljárási szabályai
Új gyermek felvételekor a pedagógiai asszisztens a kliensnek dossziét nyit, melyben a
vizsgálatvezető folyamatosan rögzíti a megfelelő adatokat, a klienssel foglalkozó
kollégák e kartonban helyezik el följegyzéseiket.
Az intézmény naprakész számítógépes nyilvántartást vezet, melynek felelőse a
pedagógiai asszisztens. Az intézmény forgalmi naplót vezet, amely tartalmazza az új
kliens nevét, születési dátumát, a jelentkezés időpontját, a hozott problémát, az esetet
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fölvállaló kolléga nevét, a beküldő típusát, a gyermek nyilvántartási számát. A forgalmi
napló vezetésére a pedagógiai asszisztens jogosult.
A szakemberek az „A.Tü.353.r.sz.” nyomtatvány kitöltésével a nevelési tanácsadás
keretében terápiás ellátásban részesített gyermekekről Egyéni nyilvántartási lapot és
forgalmi naplót, továbbá ennek betétlapjaként az „A.Tü.354.r.sz.” nyomtatványon
Munkanaplót vezetnek az ellátásról.
A korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés dokumentálása a „A.Tü.350.r.sz.”
nyomtatvány kitöltésével Egyéni fejlesztő naplóban, továbbá ennek betétlapjaként az
„A.Tü.351.r.sz.” nyomtatványon történik.
A logopédiai ellátáshoz forgalmi naplót vezetnek a kollégák („A. Tü. 344/új r. sz.”).
A korai fejlesztéshez forgalmi naplót vezetnek a kollégák („A. Tü. 355. r. sz.”).

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A szak alkalmazotti közösség a hatáskörébe tartozó feladatok átruházásáról nem rendelkezik.
A szak alkalmazotti közösség hatáskörébe tartozó feladatok:
A szervezeti és működési szabályzat elfogadása.
A szervezeti és működési szabályzat elfogadására és módosítására vonatkozó döntési
jogkörét az intézmény szak alkalmazotti közössége másra nem ruházhatja át.
A munkaterv elfogadása.
Az intézményi munkát értékelő összefoglaló elemzések, jelentések elfogadása.
Az intézmény tevékenységi körére kiterjedő kutatásokban, kísérletekben való részvétel.
A szakmai dokumentáció rendjének meghatározása tekintetében.
A nevelőtestület döntéseit – jogszabályban meghatározott kivétellel – nyílt szavazással és
egyszerű

szótöbbséggel

hozza.

A

nevelőtestület

határozatainak

betartása

minden

pedagógusnak kötelezettséget jelent. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl
ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szava dönt.
A nevelőtestületek

értekezletein jegyzőkönyvet

vezetünk,

melyet

az

igazgató,

a

jegyzőkönyvvezető és a jelenlévők közül két hitelesítő ír alá. A döntések az intézmény iktatott
iratanyagába kerülnek.
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A vezetők intézményben tartózkodásának rendje
Az igazgató és az igazgató-helyettes munkarendjének kialakítása során elsődleges szempont,
hogy munkaidejüket úgy osszák be, hogy az intézményi nyitva tartás során valamelyikük
mindig az intézményben tartózkodjon. Azon idő alatt, míg gyermek, vagy szülő az
intézményben tartózkodik, biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását.
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, az asszisztens köteles ellátni.
Azoknak a gyermekeknek a felügyeletét, akiket a szülő a foglalkozás kezdete előtt az
intézményben hagy, az asszisztens köteles ellátni.
Vizsgálatot, foglalkozást követően csak azok a 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.

A gyermek távolmaradásának engedélyezési rendje
Ha a szülő a gyermekét valamely ok miatt nem tudja foglalkozásra hozni, minél
hamarabb, de legalább egy munkanappal megelőzően tájékoztatnia kell az esetvezetőt.
Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján lehetőleg 10
óráig be kell jelenteni telefonon vagy személyesen.
A foglakozásokról való hiányzás következményeinek meghatározása
A szülőt az első foglalkozás alkalmával tájékoztatjuk a hiányzások őt és gyermekét érintő
következményeiről.
Ha a gyermek egymást követő kettő alkalommal nem jelenik meg (ha a szülő nem jelzi a
távolmaradás okát), a gyermeket töröljük a forgalomból, helyét a várólistán következő
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személy foglalhatja el. A hely megüresedését a vizsgálatvezető köteles az
asszisztenseknek jelenteni.
A szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői vizsgálaton ismételt felhívás
ellenére sem jelenik meg, vagy a szakértői vizsgálatban nem működik közre, illetve a
szakértői véleményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért egyet,
államigazgatási eljárás megindítását kezdeményezi.
A foglalkozásról való hiányzás statisztikai forgalomnak nem minősül.
A gyermekek, tanulók jogai
Jogom van ahhoz, hogy
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézményében töltött idő
alatt biztonságban és egészséges környezetben neveljenek, oktassanak, fejlesztésemet
életkoromnak és fejlettségemnek megfelelően alakítsák ki.
Személyiségemet, emberi méltóságomat és jogaimat tiszteletben tartsák, és védelmet
biztosítsanak számomra a fizikai és lelki erőszakkal szemben.
Nem vethetnek alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó
büntetésnek vagy bánásmódnak.
Képességemnek, érdeklődésemnek, adottságaimnak megfelelő nevelésben, oktatásban
részesüljek.
Az engem érintő kérdésekről tájékoztatást kaphassak, véleményt nyilváníthassak.
Önrendelkezési jogomat, cselekvési szabadságomat, magánélethez való jogomat
tiszteletben tartsák, e jog gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak
érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társaim, az oktatási
intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, ill. a művelődéshez való jog
érvényestéséhez szükséges feltételek megteremtését.
A velem való foglalkozás során nemzeti, etnikai kisebbséghez való tartozásomat,
továbbá anyanyelvi és szociokulturális sajátosságaimat figyelembe vegyék.
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Kötelességem, hogy
Felkészüljek a foglalkozásokra, elkészítsem a házi feladatomat, vagyis hozzájáruljak –
rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással – képességeim és személyiségem
kibontakoztatásához.
Óvjam saját és társaim testi épségét, egészségét.
Részt vegyek a foglalkozásokon.
A szükséges felszerelést magammal hozzam.
Elsajátítsam és alkalmazzam az egészséget és a biztonságot védő ismereteket.
Betartsam a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat (erről a velem foglalkozó
szakemberek tájékoztatást adnak nekem).
Azonnal jelentsem az intézmény valamely dolgozójának ha saját magam, társaim vagy
másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli
eseményt (pl. természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy
balesetet észlelek.
Rendkívüli esemény esetén pontosan betartsam az intézmény felnőtt dolgozóinak
utasításait.
Azonnal jelentsem az intézmény valamely dolgozójának, ha valaki rosszul érzi magát,
vagy megsérült.
Közreműködjek saját környezetem és az általam használt eszközök rendben
tartásában.
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye helyiségeit a
rendeltetésüknek megfelelően használjam.
Az intézmény tulajdonát megóvjam, rendjét, tisztaságát megtartsam, és azt másokkal
is betartassam.
Az előírásoknak megfelelően kezeljem a rám bízott, vagy a foglalkozások során
használt eszközöket.
Az intézmény alkalmazottainak, valamint társaim emberi méltóságát, jogait
tiszteletben tartsam.
Mulasztásomat, késésemet igazoljam.
Értéktárgyaimra magam vigyázzak, azokat csak saját felelősségre hozzam be az
intézmény területére.
Az intézmény munkarendjét megtartsam.

59

Az általános emberi együttélés szabályait betartsam.

A szülők jogai és kötelességei
A szülő joga
A szülő joga, hogy a gyermekére vonatkozó valamennyi információ birtokába jusson.
A szülő joga, hogy a gyermekével kapcsolatos információkat – a személyiségi jogok
maradéktalan érvényesítése mellett – bizalmas módon kezeljék.
A szülő joga, hogy gyermeke lakóhelyéhez lehető legközelebb vehesse igénybe a
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye szolgáltatásait.
A szülő joga, hogy megismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről rendszeresen részletes és érdemi
tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
A szülő joga, hogy írásbeli javaslatát, panaszát az intézmény igazgatója megvizsgálja,
és arra a megkereséstől számított harminc napon érdemi választ kapjon.
A szülő joga, hogy részt vegyen a foglalkozásokon.
A szülő kötelessége, hogy
Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről.
Biztosítsa gyermeke foglalkozásokon való részvételét.
Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke
teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget.
Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.
Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az intézmény
rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében.
Tiszteletben tartsa az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi
méltóságát és jogait.
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b)

Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel,
valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formája és rendje
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a társintézményekkel, valamint a fenntartó és
felügyeleti szervekkel.
A

Tolna

Megyei

Pedagógiai

Szakszolgálat

Szekszárdi

Tagintézménye

-

alaptevékenységéből adódóan is - eredményes szakmai kapcsolat fenntartására törekszik a
tankerületben működő nevelési-oktatási intézményekkel: óvodákkal, iskolákkal.
A gyámhivatal felkérésére intézményünk szakértői tevékenységet folytat.
Rendszeres kapcsolatot tartunk a tankerületben dolgozó fejlesztő pedagógusokkal,
gyógypedagógusokkal.
Kapcsolatot tartunk a tankerületben dolgozó gyermekorvosokkal, védőnőkkel.
Kapcsolatot tartunk a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.
Kapcsolatot tartunk a megyei társintézményekkel.
A kapcsolattartás rendje:
Napi kapcsolat, telefonos vagy személyes konzultáció, fax, e-mail.
A nevelési év során több alkalommal - előre egyeztetett időpontban –eset megbeszélések.
Intézményeink által szervezett összejövetelek, rendezvények: pl.: munkaközösség,
konferenciák, nyílt nap… stb.
A gyermek foglalkoztatása során a munkatársak tudomására jutott információkat
diszkréten kell kezelni. Ha a gyermeket veszélyeztető körülmény jut az esetvezető
tudomására, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal vagy a Polgármesteri
Hivatal szociális osztályával, illetve a gyámhatósággal felveszi a kapcsolatot, s az
intézkedésekről tájékoztatja az igazgatót.

c)

A szülőkkel való kapcsolattartás formája, rendje
A szülőkkel való kapcsolattartás formája, rendje
a foglalkozások kapcsán
előzetes egyeztetés alapján bármikor
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a kapcsolattartás egyéb eszközei a személyes információcserére: telefon, fax, e-mail
panaszkezelés:
A szülők panaszait, kifogásait, illetve elégedettségére vonatkozó észrevételeit
dokumentáljuk. A panaszok kifejezésére előzetes időpont-egyeztetés után nyújt az
igazgató lehetőséget.
d) A vezetők közötti feladatmegosztás formája, rendje
Az igazgató feladatköre:

-

intézmény szakszerű és törvényes működtetése

-

a takarékos gazdálkodás

-

a pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése

-

az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségirányítási programjának
működtetése

-

a pedagógiai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése

-

a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése

-

a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatok szakszerű
végrehajtása

-

tanfolyamok, továbbképzések engedélyezése

-

a munkaterv elkészítése

-

a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a szakértői tevékenység szakmai
irányítása.

Az igazgató hatásköre:

-

képviseli az intézményt az állami és társadalmi szervek előtt

-

dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe

-

meghatározza az intézmény működési rendjét

-

cégszerűen aláírt ügyek,

-

eszközbeszerzéssel kapcsolatos ügyek,

-

az intézmény bélyegzőjével lepecsételt bármely irat csak az igazgató előzetes
hozzájárulásával kerülhet kiadmányozásra.
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Az igazgatóhelyettes feladatköre:

-

a gyógytestnevelés, az iskola- és óvodapszichológiai ellátás koordinálása, a
tehetséggondozás, a korai fejlesztés, a fejlesztő nevelés, a konduktív pedagógiai
ellátás szakmai irányítása

-

az intézményi belső ellenőrzések előkészítése

-

statisztikai adatszolgáltatás előkészítése

-

a helyettesítési beosztás elkészítése

-

a munkarendek elkészítése

Az igazgatóhelyettes hatásköre:

-

az igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó feladatokat kizárólag szakmai és
szervezési szempontok szerint irányítja

-

aláírási jogköre az igazgató akadályoztatása esetén a postázandó szakértői
vélemények tekintetében, illetve az igazgató által aktuálisan meghatározott ügyek
vonatkozásában van

A helyettesítés rendje
Az igazgatót távollétében az igazgatóhelyettes, az ő akadályoztatása esetén az igazgató
által megbízott személy helyettesíti.
Az intézmény munkatársait távollétük esetén az igazgató által kijelölt személy
helyettesíti.

A vezetők között a kapcsolattartás rendje
Team megbeszélések
A napi kapcsolattartás a vezetők között telefonon, ill. személyesen történik.
Évente tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezletet tartunk, az intézmény alkalmazotti
körében.
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e) A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek az
intézményi feladatellátásba történő részvételi rendje
A szakalkalmazottak az igényeknek megfelelően osztott feladatkörben dolgoznak.
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
Járási szakértői bizottsági tevékenység
Pszichológus

Nevelési tanácsadásKiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás (koordináció)
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Gyógypedagógus

Járási szakértői bizottsági tevékenység
Nevelési tanácsadás
Fejlesztő nevelés

Logopédus

Logopédia

Fejlesztő pedagógus

Nevelési tanácsadás
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Konduktor

Fejlesztő nevelés
Konduktív pedagógiai ellátás
Szakértői bizottsági tevékenység

Gyógytestnevelő

Gyógytestnevelés

A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók végzettségüknek megfelelő
munkakörben dolgoznak.
f) A belső ellenőrzés rendje
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézményében folyó
szakmai munka belső ellenőrzéséért az intézmény igazgatója a felelős.
Az igazgató, valamint az igazgatóhelyettes a tagintézményben folyó valamennyi
tevékenységet ellenőrizheti.
A belső ellenőrzés célja:
Segítse elő a szakmai feladatok minél teljesebb megvalósulását. Segítse a szakmai,
gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb ellátását, továbbá a
belső rendet. Legyen a fegyelmezett munka megvalósításának az eszköze. Támogassa
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a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezze a működés során
felmerülő megalapozatlan, vagy helytelennek minősülő intézkedéseket, tévedéseket.
Segítse a vezetői utasítások végrehajtását. Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok,
szabálytalanságok megelőzéséhez, a fegyelem és a szakszolgálati feladatellátás
hatékonyságának javításához.
A belső ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát az éves munkaterv alapján tervezik.
Az ellenőrzésben részt vevők köre:
Ellenőrzést az igazgató utasítására az igazgatóhelyettes, vagy az igazgató által
megbízott személy végezhet. Az ellenőrzés az intézmény valamennyi dolgozójára
kiterjed. Az ellenőrzést végzőknek ellenőrzési jogukkal és kötelezettségükkel
egyidejűleg, beszámolási kötelezettségük is van az igazgató felé.
Az ellenőrzés eszközei, módszerei:
-

vizsgálatok, foglalkozások látogatása,

-

írásos dokumentumok vizsgálata,

-

szakmai tevékenység vizsgálata,

-

beszámoltatás szóban, írásban.

Az ellenőrzés tervezését az éves munkaterv rögzíti.
Az ellenőrzés eredményeinek felhasználására vonatkozó előírások:
Az ellenőrzés tapasztalatait a munkatársakkal egyénileg, szükség esetén a szak
alkalmazotti közösség tagjaival – a feladatok egyidejű meghatározásával – kell
megbeszélni.
g) A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja
Megyei kapcsolataink
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tankerületi tagintézményei:
o Székhelyintézmény Szekszárd
o Paksi Tagintézmény
o Dombóvári Tagintézmény
o Bonyhádi Tagintézmény
o Tamási Tagintézmény
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Kapcsolataink az ország különböző területein
Pedagógiai Szakszolgálatok Országos Egyesülete
Nevelési Tanácsadók Országos Egyesülete
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest
ELTE GYOSZI, Budapest
Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest
Kaposvári Egyetem, Kaposvár
Az intézmény és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kapcsolata
A KLIK biztosítja az intézmény személyi és anyagi jellegű működési feltételeit.
A KLIK meghatározza az intézményben foglalkoztatottak létszámát.
A KLIK biztosítja az eredményes működéshez szükséges tárgyi feltételeket.
A KLIK jóváhagyja az intézmény működését.
A KLIK ellenőrzi az intézmény működését.
A KLIK beszámoltatja az intézmény igazgatóját a feladatok ellátásáról.
h) Etikai előírások
Az intézmény munkatársai csak szakképesítésüknek megfelelő feladatokat láthatnak
el.
Az intézmény munkatársainak magatartását mindenkor, minden körülmények között a
kiskorú érdeke kell, hogy meghatározza. Biztosítaniuk kell az állampolgári jogok
tiszteletben tartását, a szülőkkel való együttműködést.
Az intézmény munkatársait titoktartás kötelezi.
Minden kolléga munkáját annak tudatában végzi, hogy személyisége, annak minden
megnyilvánulása – a közvetlen társadalmi megítélés vonatkozásában – az intézmény
arculatát befolyásolja. Ennek megfelelően az intézményt minden esetben egy
személyben úgy képviseli, hogy az az aktuális vezetés és a team egységes
szellemiségének mindenkor megfeleljen.
Az ügykezelésben csak az adott ügyben érintettek vesznek részt.
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i) Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése, bővítése valamint az intézmény jó
hírnevének megőrzése az intézményközösség minden tagjának joga és kötelessége. A
hagyományápolás célja az intézmény múltjából, jelenéből, tapasztalataiból, értékeiből
megőrizendőek fenntartása, ápolása. Cél az olyan tradíciók fenntartása, ápolása, melyek az
intézmény minőségi céljainak működtetését, elérését a hagyományokra építve valósítja meg.
Ennek érdekében hagyományápolási rendszert működtetünk. A szak alkalmazotti közösség
tagjai a hagyományok kialakításában, formálásában, fenntartásában és megőrzésében aktívan
vállalnak feladatot, mely az intézmény arculatát, hírnevét hosszú távon szolgálja. Ennek
érdekében rendezvényeket, együttműködési formákat, együttléteket szerveznek és valósítanak
meg.

Intézményünk hagyományai:

-

Karácsonyi rendezvény, intézményi főző-nap, közös kirándulás, baba-mama
klubok, névnapok megünneplése, jubileumi jutalomban részesültek köszöntése, új
képesítések megszerzéséről való megemlékezés, pedagógus nap, nyílt napok
szervezése, … stb.

j)

Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai
Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek,
tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi,
közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze.
Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet, továbbá párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba
hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.
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k)

Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az
intézménnyel
A gyermeket kísérő szülők kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló
személyek az igazgatónak, vagy az asszisztenseknek jelentik be, hogy milyen ügyben
jelentek meg az intézményben.
A fenntartói, szakértői és egyéb hivatalos látogatás az igazgatóval történt egyeztetetés
szerint történik.
A vizsgálatok, foglalkozások látogatását más személyek részére az igazgató és a szülők
hozzájárulásával az esetvezető engedélyezi.

l)

Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések

A tájékoztatás, megismertetés rendje
Az intézmény dokumentumait (munkaterv, SZMSZ) a szak alkalmazotti közösséggel
az igazgató alkalmazotti értekezleten ismerteti. A tájékoztatásról jegyzőkönyv
készül.
Szülők kérésére az igazgató szóban tájékoztatást ad a munkatervről, a szervezeti és
működési szabályzatról, vagy tanulmányozásra lehetőséget biztosít a vezetői
irodában.

A tájékoztatás kérésének és erre a tájékoztatás adásának rendje
Tájékoztatás kérhető előzetes időpont egyeztetés alapján az előbbi pontban felsorolt
dokumentumokra, ill. bármilyen, az intézményt érintő kérdésben az igazgatótól.

Hozzáférhető elhelyezés biztosítása, helye, rendje
A szervezeti és működési szabályzat az igazgatói irodában található, az
alkalmazottak számára állandóan hozzáférhető helyen. Szülők kérésére a vezető
szóban tájékoztatást ad az SZMSZ-ről, vagy tanulmányozásra lehetőséget biztosít az
igazgatói irodában.
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6. sz. melléklet
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézményének
szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok
a) Az intézmény működési rendje
A munka tervezése
o Az intézmény munkatársai éves munkaterv alapján dolgoznak, amely a tanév
rendjéhez igazodik.
o A munkaterv egy példányát az igazgató a tanévkezdéstől számított 30 napon
belül eljuttatja a főigazgatóhoz.
o A munkatársak beosztását (rendelési idejét) szeptember 30-ig kell elkészíteni.

Az igazgatótanács és tagintézményi tanácsok működési rendje
Az igazgató a tagintézmény-vezetői tanács (igazgatóból és igazgatóhelyettesből álló
testület) közreműködésével látja el a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait. Az
igazgató a tagintézmény ellátási körzetében felel
o a szakmai munkáért,
o a szak alkalmazotti testület vezetéséért,
o a szak alkalmazotti 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 kapcsolattartás rendje:
o Napi kapcsolat, telefonos vagy személyes konzultáció, fax, e-mail.
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o A nevelési év során több alkalommal - előre egyeztetett időpontban –eset
megbeszélések.
o Intézményeink

által

szervezett

összejövetelek,

rendezvények:

pl.:

munkaközösség, konferenciák, nyílt nap… stb.

A munkarend kialakítása
Az intézmény a személyi adottságokhoz és a helyi igényekhez rugalmasan
alkalmazható munkarendet alakít ki.
A tanév szorgalmi idejében, teljes munkaidőben látják el a munkatársak feladatukat.
A nyitvatartási idő kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az intézmény
szolgáltatásait délelőtt és délután is igénybe vehessék az érintettek.
Az intézmény nyitva tartása:
00

00

Augusztus 15 – június 30. : hétfőtől - péntekig : 8 – 16
Tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben: H-CS: 900 – 1300; P: 900- 1200
Az igazgató – a jogszabályban meghatározottak szerint – 5 tanítás nélküli munkanapot
rendelhet el.

Július 1-augusztus 21. között legfeljebb kéthetes egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el.
Az érintett dolgozók kötelező óraszámát az alábbi rendeletek szabályozzák:
-

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (13) bekezdése szerint a
pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben
történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött
munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos
foglalkoztatásával,
továbbiakban:

a

tanácsadással,

közvetlen

foglalkozás)

gondozói

tanfolyamok

kapcsolatos

megtartásával

feladatokat.

A

(a

közvetlen

foglalkozásra megállapított időn kívül – munkaköri feladatként – látják el a szakértői
véleményhez

szükséges

vizsgálatok,

valamint

a

közvetlen

foglalkozások

előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a vizsgálatok keretében készített vélemények
egyeztetését, a szakértői vélemények elkészítését, biztosítják a folyamatos nyitva
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tartást, továbbá végzik a gyermek, tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, intézményen
kívüli tevékenységet, utaznak a gyermekhez, tanulóhoz.
-

Az igazgató és az igazgató- helyettes kötelező óraszámát a pedagógiai szakszolgálati
intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 31. § (1) bekezdése
szabályozza, miszerint az igazgató heti négy órában, az igazgató-helyettes heti hat
órában végzi a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos
foglalkoztatásával,
továbbiakban:

a

tanácsadással,

közvetlen

foglalkozás)

gondozói

tanfolyamok

kapcsolatos

megtartásával

feladatokat.

A

(a

közvetlen

foglalkozásra megállapított időn felül látják el a vezetői megbízással kapcsolatos
feladataikat.
-

Intézményünk által kidolgozott munkaidő-nyilvántartást a pedagógusok napi
rendszerességgel vezetik. A munkaidő-nyilvántartás adatainak összesítését és
ellenőrzését havi rendszerességgel az igazgató-helyettes végzi a pedagógiai asszisztens
segítségével.

Az intézményben végzett a tanítással le nem kötött munkaidő keretében ellátott feladatok:
-

Team megbeszélések

-

Adminisztráció (pl.: dossziék vezetése, tesztjavítás, munkanapló, illetve egyéni
forgalmi napló vezetése)

-

Szakvéleményírás

-

Szervezési feladatok

-

Konzultáció

-

Továbbképzés

-

Munkaközösségi foglalkozások

Az intézményen kívül végzett a tanítással le nem kötött munkaidő keretében ellátott
feladatok:

-

Felkészülés a foglalkozásokra, egyéni fejlesztési tervek elkészítése

-

Konzultáció

-

Továbbképzés/konferencia (Főigazgatói engedéllyel a heti kötelező óraszám
terhére is elszámolható.)
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-

Hospitálás, környezettanulmány

-

Előadások tartása (Főigazgatói engedéllyel a heti kötelező óraszám terhére is
elszámolható.)

-

Utazás a munkavégzés helyszínére

Az intézmény munkatársai kötelesek szakmai tudásuk gyarapítására, felfrissítésére;

-

Egyéni önképzéssel újítják fel tudásukat, megismerkednek újabb kutatásokkal,
rendszeresen olvassák a hozzáférhető szakirodalmat.

-

Részt vesznek a helyi (városi, megyei), ill. központi (országos) szervezésű
továbbképzéseken, konzultációkon.

-

Az intézmény a hatályos jogszabályok szerint beiskolázási tervvel rendelkezik.

Intézményi nyilvántartások eljárási szabályai
Új gyermek felvételekor a pedagógiai asszisztens a kliensnek dossziét nyit, melyben a
vizsgálatvezető folyamatosan rögzíti a megfelelő adatokat, a klienssel foglalkozó
kollégák e kartonban helyezik el följegyzéseiket.
Az intézmény naprakész számítógépes nyilvántartást vezet, melynek felelőse a
pedagógiai asszisztens. Az intézmény forgalmi naplót vezet, amely tartalmazza az új
kliens nevét, születési dátumát, a jelentkezés időpontját, a hozott problémát, az esetet
fölvállaló kolléga nevét, a beküldő típusát, a gyermek nyilvántartási számát. A forgalmi
napló vezetésére a pedagógiai asszisztens jogosult.
A szakemberek az „A.Tü.353.r.sz.” nyomtatvány kitöltésével a nevelési tanácsadás
keretében terápiás ellátásban részesített gyermekekről Egyéni nyilvántartási lapot és
forgalmi naplót, továbbá ennek betétlapjaként az „A.Tü.354.r.sz.” nyomtatványon
Munkanaplót vezetnek az ellátásról.
A korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés dokumentálása a „A.Tü.350.r.sz.”
nyomtatvány kitöltésével Egyéni fejlesztő naplóban, továbbá ennek betétlapjaként az
„A.Tü.351.r.sz.” nyomtatványon történik.
A logopédiai ellátáshoz forgalmi naplót vezetnek a kollégák („A. Tü. 344/új r. sz.”).
A korai fejlesztéshez forgalmi naplót vezetnek a kollégák („A. Tü. 355. r. sz.”).
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A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A szak alkalmazotti közösség a hatáskörébe tartozó feladatok átruházásáról nem rendelkezik.
A szak alkalmazotti közösség hatáskörébe tartozó feladatok:
o A szervezeti és működési szabályzat elfogadása.
A szervezeti és működési szabályzat elfogadására és módosítására vonatkozó
döntési jogkörét az intézmény közössége másra nem ruházhatja át.
o A munkaterv elfogadása.
o Az intézményi munkát értékelő összefoglaló elemzések, jelentések elfogadása.
o Az intézmény tevékenységi körére kiterjedő kutatásokban, kísérletekben való
részvétel.
o A szakmai dokumentáció rendjének meghatározása tekintetében.
A nevelőtestület döntéseit – jogszabályban meghatározott kivétellel – nyílt szavazással és
egyszerű

szótöbbséggel

hozza.

A

nevelőtestület

határozatainak

betartása

minden

pedagógusnak kötelezettséget jelent. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl
ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szava dönt.
A nevelőtestületek

értekezletein

jegyzőkönyvet

vezetünk,

melyet

az

igazgató,

a

jegyzőkönyvvezető és a jelenlévők közül két hitelesítő ír alá. A döntések az intézmény iktatott
iratanyagába kerülnek.

A vezetők intézményben tartózkodásának rendje
Az igazgató és az igazgató-helyettes munkarendjének kialakítása során elsődleges szempont,
hogy munkaidejüket úgy osszák be, hogy az intézményi nyitva tartás során valamelyikük
mindig az intézményben tartózkodjon. Azon idő alatt, míg gyermek, vagy szülő az
intézményben tartózkodik, biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását.
A gyermek intézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának rendje
A gyermek felügyeletéért a vizsgálatvezető (foglalkozást vezető) munkatárs, vagy az általa
megbízott személy felel.
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Azoknak a gyermekeknek a felügyeletét, akikért a szülő a foglalkozás végéig nem érkezik
meg, a pedagógiai munkát segítő köteles ellátni.
Vizsgálatot, foglalkozást követően csak azok a 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.
A gyermek távolmaradásának engedélyezési rendje
Ha a szülő a gyermekét valamely ok miatt nem tudja foglalkozásra hozni, minél
hamarabb, de legalább egy munkanappal megelőzően tájékoztatnia kell az esetvezetőt.
Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján lehetőleg 10
óráig be kell jelenteni telefonon vagy személyesen.
A foglakozásokról való hiányzás következményeinek meghatározása
A szülőt az első foglalkozás alkalmával tájékoztatjuk a hiányzások őt és gyermekét érintő
következményeiről.
Ha a gyermek egymást követő kettő alkalommal nem jelenik meg (ha a szülő nem jelzi a
távolmaradás okát), a gyermeket töröljük a forgalomból, helyét a várólistán következő
személy foglalhatja el. A hely megüresedését a vizsgálatvezető köteles az
asszisztenseknek jelenteni.
A szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői vizsgálaton ismételt felhívás
ellenére sem jelenik meg, vagy a szakértői vizsgálatban nem működik közre, illetve a
szakértői véleményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért egyet,
államigazgatási eljárás megindítását kezdeményezi.
A foglalkozásról való hiányzás statisztikai forgalomnak nem minősül.

A gyermekek, tanulók jogai
Jogom van ahhoz, hogy
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézményében töltött idő
alatt biztonságban és egészséges környezetben neveljenek, oktassanak, fejlesztésemet
életkoromnak és fejlettségemnek megfelelően alakítsák ki.
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Személyiségemet, emberi méltóságomat és jogaimat tiszteletben tartsák, és védelmet
biztosítsanak számomra a fizikai és lelki erőszakkal szemben.
Nem vethetnek alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó
büntetésnek vagy bánásmódnak.
Képességemnek, érdeklődésemnek, adottságaimnak megfelelő nevelésben, oktatásban
részesüljek.
Az engem érintő kérdésekről tájékoztatást kaphassak, véleményt nyilváníthassak.
Önrendelkezési jogomat, cselekvési szabadságomat, magánélethez való jogomat
tiszteletben tartsák, e jog gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak
érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társaim, az oktatási
intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, ill. a művelődéshez való jog
érvényestéséhez szükséges feltételek megteremtését.
A velem való foglalkozás során nemzeti, etnikai kisebbséghez való tartozásomat,
továbbá anyanyelvi és szociokulturális sajátosságaimat figyelembe vegyék.
Kötelességem, hogy
Felkészüljek a foglalkozásokra, elkészítsem a házi feladatomat, vagyis hozzájáruljak –
rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással – képességeim és személyiségem
kibontakoztatásához.
Óvjam saját és társaim testi épségét, egészségét.
Részt vegyek a foglalkozásokon.
A szükséges felszerelést magammal hozzam.
Elsajátítsam és alkalmazzam az egészséget és a biztonságot védő ismereteket.
Betartsam a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat (erről a velem foglalkozó
szakemberek tájékoztatást adnak nekem).
Azonnal jelentsem az intézmény valamely dolgozójának, ha saját magam, társaim
vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli
eseményt (pl. természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy
balesetet észlelek.
Rendkívüli esemény esetén pontosan betartsam az intézmény felnőtt dolgozóinak
utasításait.
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Azonnal jelentsem az intézmény valamely dolgozójának, ha valaki rosszul érzi magát,
vagy megsérült.
Közreműködjek saját környezetem és az általam használt eszközök rendben
tartásában.
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézménye helyiségeit a
rendeltetésüknek megfelelően használjam.
Az intézmény tulajdonát megóvjam, rendjét, tisztaságát megtartsam, és azt másokkal
is betartassam.
Az előírásoknak megfelelően kezeljem a rám bízott, vagy a foglalkozások során
használt eszközöket.
Az intézmény alkalmazottainak, valamint társaim emberi méltóságát, jogait
tiszteletben tartsam.
Mulasztásomat, késésemet igazoljam.
Értéktárgyaimra magam vigyázzak, azokat csak saját felelősségre hozzam be az
intézmény területére.
Az intézmény munkarendjét megtartsam.
Az általános emberi együttélés szabályait betartsam.
A szülők jogai és kötelességei
A szülő joga
A szülő joga, hogy a gyermekére vonatkozó valamennyi információ birtokába jusson.
A szülő joga, hogy a gyermekével kapcsolatos információkat – a személyiségi jogok
maradéktalan érvényesítése mellett – bizalmas módon kezeljék.
A szülő joga, hogy gyermeke lakóhelyéhez lehető legközelebb vehesse igénybe a
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézménye szolgáltatásait.
A szülő joga, hogy megismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről rendszeresen részletes és érdemi
tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
A szülő joga, hogy írásbeli javaslatát, panaszát az intézmény igazgatója megvizsgálja,
és arra a megkereséstől számított harminc napon érdemi választ kapjon.
A szülő joga, hogy részt vegyen a foglalkozásokon.
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A szülő kötelessége, hogy
Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről.
Biztosítsa gyermeke foglalkozásokon való részvételét.
Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke
teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget.
Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.
Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az intézmény
rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében.
Tiszteletben tartsa az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi
méltóságát és jogait.
b) Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel,
valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formája és rendje
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a társintézményekkel, valamint a fenntartó és
felügyeleti szervekkel.

A

Tolna

Megyei

Pedagógiai

Szakszolgálat

Bonyhádi

Tagintézménye

-

alaptevékenységéből adódóan is - eredményes szakmai kapcsolat fenntartására törekszik a
tankerületben működő nevelési-oktatási intézményekkel: óvodákkal, iskolákkal.
A gyámhivatal felkérésére intézményünk szakértői tevékenységet folytat.
Rendszeres kapcsolatot tartunk a tankerületben dolgozó fejlesztő pedagógusokkal,
gyógypedagógusokkal.
Kapcsolatot tartunk a tankerületben dolgozó gyermekorvosokkal, védőnőkkel.
Kapcsolatot tartunk a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.
Kapcsolatot tartunk a megyei társintézményekkel.
A kapcsolattartás rendje:
Napi kapcsolat, telefonos vagy személyes konzultáció, fax, e-mail.
A nevelési év során több alkalommal - előre egyeztetett időpontban –eset
megbeszélések.
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Intézményeink által szervezett összejövetelek, rendezvények: pl.: munkaközösség,
konferenciák, nyílt nap… stb.
A gyermek foglalkoztatása során a munkatársak tudomására jutott információkat
diszkréten kell kezelni. Ha a gyermeket veszélyeztető körülmény jut az esetvezető
tudomására, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal vagy a Polgármesteri
Hivatal szociális osztályával, illetve a gyámhatósággal felveszi a kapcsolatot, s az
intézkedésekről tájékoztatja az igazgatót.
c) A szülőkkel való kapcsolattartás formája, rendje
A szülőkkel való kapcsolattartás formája, rendje
a foglalkozások kapcsán
előzetes egyeztetés alapján bármikor
a kapcsolattartás egyéb eszközei a személyes információcserére: telefon, fax, e-mail
panaszkezelés:
A szülők panaszait, kifogásait, illetve elégedettségére vonatkozó észrevételeit
dokumentáljuk. A panaszok kifejezésére előzetes időpont-egyeztetés után nyújt az
igazgató lehetőséget.
d) A vezetők közötti feladatmegosztás formája, rendje
Az igazgató feladatköre:
-

intézmény szakszerű és törvényes működtetése

-

a takarékos gazdálkodás

-

a pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése

-

az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségirányítási programjának
működtetése

-

a pedagógiai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése

-

a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése

-

a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatok szakszerű
végrehajtása

-

tanfolyamok, továbbképzések engedélyezése

-

a munkaterv elkészítése
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-

a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a szakértői tevékenység szakmai
irányítása.

Az igazgató hatásköre:

-

képviseli az intézményt az állami és társadalmi szervek előtt

-

dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe

-

meghatározza az intézmény működési rendjét

-

cégszerűen aláírt ügyek,

-

eszközbeszerzéssel kapcsolatos ügyek,

-

az intézmény bélyegzőjével lepecsételt bármely irat csak az igazgató előzetes
hozzájárulásával kerülhet kiadmányozásra.

Az igazgatóhelyettes feladatköre:

-

a gyógytestnevelés, az iskola- és óvodapszichológiai ellátás koordinálása, a
tehetséggondozás, a korai fejlesztés, a fejlesztő nevelés, a konduktív pedagógiai
ellátás szakmai irányítása

-

az intézményi belső ellenőrzések előkészítése

-

statisztikai adatszolgáltatás előkészítése

-

a helyettesítési beosztás elkészítése

-

a munkarendek elkészítése

Az igazgatóhelyettes hatásköre:

-

az igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó feladatokat kizárólag szakmai és
szervezési szempontok szerint irányítja

-

aláírási jogköre az igazgató akadályoztatása esetén a postázandó szakértői
vélemények tekintetében, illetve az igazgató által aktuálisan meghatározott ügyek
vonatkozásában van
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A helyettesítés rendje
Az igazgatót távollétében az igazgatóhelyettes, az ő akadályoztatása esetén az igazgató
által megbízott személy helyettesíti.
Az intézmény munkatársait távollétük esetén az igazgató által kijelölt személy
helyettesíti.

A vezetők között a kapcsolattartás rendje
Team megbeszélések
A napi kapcsolattartás a vezetők között telefonon, ill. személyesen történik.
Évente tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezletet tartunk, az intézmény alkalmazotti
körében.
e) A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek az
intézményi feladatellátásba történő részvételi rendje
A szakalkalmazottak az igényeknek megfelelően osztott feladatkörben dolgoznak.
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
Járási szakértői bizottsági tevékenység
Pszichológus

Nevelési tanácsadásKiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás (koordináció)
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Gyógypedagógus

Járási szakértői bizottsági tevékenység
Nevelési tanácsadás
Fejlesztő nevelés

Logopédus

Logopédia

Fejlesztő pedagógus

Nevelési tanácsadás
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Konduktor

Fejlesztő nevelés
Konduktív pedagógiai ellátás
Szakértői bizottsági tevékenység

Gyógy testnevelő

Gyógytestnevelés
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A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók végzettségüknek megfelelő
munkakörben dolgoznak.
f) A belső ellenőrzés rendje
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézményében folyó
szakmai munka belső ellenőrzéséért az intézmény igazgatója a felelős.
Az igazgató, valamint az igazgatóhelyettes a tagintézményben folyó valamennyi
tevékenységet ellenőrizheti.
A belső ellenőrzés célja:
Segítse elő a szakmai feladatok minél teljesebb megvalósulását. Segítse a szakmai,
gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb ellátását, továbbá a
belső rendet. Legyen a fegyelmezett munka megvalósításának az eszköze. Támogassa
a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezze a működés során
felmerülő megalapozatlan, vagy helytelennek minősülő intézkedéseket, tévedéseket.
Segítse a vezetői utasítások végrehajtását. Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok,
szabálytalanságok megelőzéséhez, a fegyelem és a szakszolgálati feladatellátás
hatékonyságának javításához.
A belső ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát az éves munkaterv alapján tervezik.
Az ellenőrzésben részt vevők köre:
Ellenőrzést az igazgató utasítására az igazgatóhelyettes, vagy az igazgató által
megbízott személy végezhet. Az ellenőrzés az intézmény valamennyi dolgozójára
kiterjed. Az ellenőrzést végzőknek ellenőrzési jogukkal és kötelezettségükkel
egyidejűleg, beszámolási kötelezettségük is van az igazgató felé.
Az ellenőrzés eszközei, módszerei:
-

vizsgálatok, foglalkozások látogatása,

-

írásos dokumentumok vizsgálata,

-

szakmai tevékenység vizsgálata,

-

beszámoltatás szóban, írásban.

Az ellenőrzés tervezését az éves munkaterv rögzíti.
Az ellenőrzés eredményeinek felhasználására vonatkozó előírások:
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Az ellenőrzés tapasztalatait a munkatársakkal egyénileg, szükség esetén a szak
alkalmazotti közösség tagjaival – a feladatok egyidejű meghatározásával – kell
megbeszélni.

g)

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja
Megyei kapcsolataink
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tankerületi tagintézményei:
o Székhelyintézmény Szekszárd
o Paksi Tagintézmény
o Dombóvári Tagintézmény
o Szekszárdi Tagintézmény
o Tamási Tagintézmény
Kapcsolataink az ország különböző területein
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest
ELTE GYOSZI, Budapest
Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest
Kaposvári Egyetem, Kaposvár
Az intézmény és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kapcsolata
A KLIK biztosítja az intézmény személyi és anyagi jellegű működési feltételeit.
A KLIK meghatározza az intézményben foglalkoztatottak létszámát.
A KLIK biztosítja az eredményes működéshez szükséges tárgyi feltételeket.
A KLIK jóváhagyja az intézmény működését.
A KLIK ellenőrzi az intézmény működését.
A KLIK beszámoltatja az intézmény igazgatóját a feladatok ellátásáról.
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h) Etikai előírások
Az intézmény munkatársai csak szakképesítésüknek megfelelő feladatokat láthatnak
el.
Az intézmény munkatársainak magatartását mindenkor, minden körülmények között a
kiskorú érdeke kell, hogy meghatározza. Biztosítaniuk kell az állampolgári jogok
tiszteletben tartását, a szülőkkel való együttműködést.
Az intézmény munkatársait titoktartás kötelezi.
Minden kolléga munkáját annak tudatában végzi, hogy személyisége, annak minden
megnyilvánulása – a közvetlen társadalmi megítélés vonatkozásában – az intézmény
arculatát befolyásolja. Ennek megfelelően az intézményt minden esetben egy
személyben úgy képviseli, hogy az az aktuális vezetés és a team egységes
szellemiségének mindenkor megfeleljen.
Az ügykezelésben csak az adott ügyben érintettek vesznek részt.

i)

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése, bővítése valamint az intézmény jó
hírnevének megőrzése az intézményközösség minden tagjának joga és kötelessége. A
hagyományápolás célja az intézmény múltjából, jelenéből, tapasztalataiból, értékeiből
megőrizendőek fenntartása, ápolása. Cél az olyan tradíciók fenntartása, ápolása, melyek az
intézmény minőségi céljainak működtetését, elérését a hagyományokra építve valósítja meg.
Ennek érdekében hagyományápolási rendszert működtetünk. A szak alkalmazotti közösség
tagjai a hagyományok kialakításában, formálásában, fenntartásában és megőrzésében aktívan
vállalnak feladatot, mely az intézmény arculatát, hírnevét hosszú távon szolgálja. Ennek
érdekében rendezvényeket, együttműködési formákat, együttléteket szerveznek és valósítanak
meg.
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Intézményünk hagyományai:

-

Karácsonyi rendezvény, intézményi főző-nap, közös kirándulás, baba-mama
klubok, névnapok megünneplése, jubileumi jutalomban részesültek köszöntése, új
képesítések megszerzéséről való megemlékezés, pedagógus nap, nyílt napok
szervezése, … stb.

j) Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai

Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek,
tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi,
közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze.
Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet, továbbá párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba
hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.
k) Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az
intézménnyel

A gyermeket kísérő szülők kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló
személyek az igazgatónak, vagy az asszisztenseknek jelentik be, hogy milyen ügyben
jelentek meg az intézményben.
A fenntartói, szakértői és egyéb hivatalos látogatás az igazgatóval történt egyeztetetés
szerint történik.
A vizsgálatok, foglalkozások látogatását más személyek részére az igazgató és a szülők
hozzájárulásával az esetvezető engedélyezi.
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l)

Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések

A tájékoztatás, megismertetés rendje
Az intézmény dokumentumait (munkaterv, SZMSZ) a szak alkalmazotti közösséggel
az igazgató alkalmazotti értekezleten ismerteti. A tájékoztatásról jegyzőkönyv
készül.
Szülők kérésére az igazgató szóban tájékoztatást ad a munkatervről, a szervezeti és
működési szabályzatról, vagy tanulmányozásra lehetőséget biztosít a vezetői
irodában.

A tájékoztatás kérésének és erre a tájékoztatás adásának rendje
Tájékoztatás kérhető előzetes időpont egyeztetés alapján az előbbi pontban felsorolt
dokumentumokra, ill. bármilyen, az intézményt érintő kérdésben az igazgatótól.

Hozzáférhető elhelyezés biztosítása, helye, rendje
A szervezeti és működési szabályzat az igazgatói irodában található, az
alkalmazottak számára állandóan hozzáférhető helyen. Szülők kérésére a vezető
szóban tájékoztatást ad az SZMSZ-ről, vagy tanulmányozásra lehetőséget biztosít az
igazgatói irodában.
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7. sz. melléklet
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményének
szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok
a) Az intézmény működési rendje
A munka tervezése
Az intézmény munkatársai éves munkaterv alapján dolgoznak, amely a tanév
rendjéhez igazodik.
A munkaterv egy példányát az igazgató a tanévkezdéstől számított 30 napon belül
eljuttatja a főigazgatóhoz.
A munkatársak beosztását, munkarendjét szeptember 30-ig kell elkészíteni.
A munkarend kialakítása
Az intézmény a személyi adottságokhoz és a helyi igényekhez rugalmasan
alkalmazható munkarendet alakít ki.
A tanév szorgalmi idejében, teljes munkaidőben látják el a munkatársak feladatukat.
Az intézmény nyitva tartása:
00

30

Augusztus 15 – június 30. : hétfőtől- péntekig :8 – 16
Tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben: H-CS: 900 – 1300; P: 900- 1200
Az igazgató – a jogszabályban meghatározottak szerint – 5 tanítás nélküli munkanapot
rendelhet el.

Július 1-augusztus 21. között legfeljebb kéthetes egybefüggő nyári zárva tartás
rendelhető el.
Az érintett dolgozók kötelező óraszámát az alábbi rendeletek szabályozzák:
-

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (13) bekezdése szerint a
pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben
történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött
munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos
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foglalkoztatásával,
továbbiakban:

a

tanácsadással,

közvetlen

foglalkozás)

gondozói

tanfolyamok

kapcsolatos

megtartásával

feladatokat.

A

(a

közvetlen

foglalkozásra megállapított időn kívül – munkaköri feladatként – látják el a szakértői
véleményhez

szükséges

vizsgálatok,

valamint

a

közvetlen

foglalkozások

előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a vizsgálatok keretében készített vélemények
egyeztetését, a szakértői vélemények elkészítését, biztosítják a folyamatos nyitva
tartást, továbbá végzik a gyermek, tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, intézményen
kívüli tevékenységet, utaznak a gyermekhez, tanulóhoz.
-

Az igazgató kötelező óraszámát a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 31. § (1) bekezdése szabályozza, miszerint az
igazgató heti négy órában, végzi a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy
csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói tanfolyamok megtartásával (a
továbbiakban:

közvetlen

foglalkozás)

kapcsolatos

feladatokat.

A

közvetlen

foglalkozásra megállapított időn felül látják el a vezetői megbízással kapcsolatos
feladataikat.
-

Intézményünk által kidolgozott munkaidő-nyilvántartást a pedagógusok napi
rendszerességgel vezetik. A munkaidő-nyilvántartás adatainak összesítését és
ellenőrzését havi rendszerességgel az igazgató végzi.

Az intézményben végzett a tanítással le nem kötött munkaidő keretében ellátott feladatok:

-

Team megbeszélések

-

Adminisztráció (pl.: dossziék vezetése, tesztjavítás,)

-

Szakvéleményírás

-

Szervezési feladatok

-

Konzultáció

-

Továbbképzés

-

Munkaközösségi foglalkozások

Az intézményen kívül végzett a tanítással le nem kötött munkaidő keretében ellátott
feladatok:
-

Konzultáció
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-

Továbbképzés/konferencia (Főigazgatói engedéllyel a heti kötelező óraszám
terhére is elszámolható.)

-

Hospitálás, környezettanulmány

-

Előadások tartása (Főigazgatói engedéllyel a heti kötelező óraszám terhére is
elszámolható.)

-

Utazás a munkavégzés helyszínére

Az intézmény munkatársai kötelesek szakmai tudásuk gyarapítására, felfrissítésére;
-

Egyéni önképzéssel újítják fel tudásukat, megismerkednek újabb kutatásokkal,
rendszeresen olvassák a hozzáférhető szakirodalmat.

-

Részt vesznek a helyi (városi, megyei), ill. központi (országos) szervezésű
továbbképzéseken, konzultációkon.

-

Az intézmény a hatályos jogszabályok szerint beiskolázási tervvel rendelkezik.

Intézményi nyilvántartások eljárási szabályai
Új gyermek felvételekor az intézmény a személyre szóló dossziét nyit, melyben a
vizsgálatvezető folyamatosan rögzíti a megfelelő adatokat, a gyermekkel, tanulóval
foglalkozó kollégák e kartonban helyezik el följegyzéseiket.
Az intézmény naprakész számítógépes nyilvántartást vezet, melynek felelőse az
adminisztrátor.

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A szak alkalmazotti közösség a hatáskörébe tartozó feladatok átruházásáról nem rendelkezik.
A szak alkalmazotti közösség hatáskörébe tartozó feladatok:
o A szervezeti és működési szabályzat elfogadása.
A szervezeti és működési szabályzat elfogadására és módosítására vonatkozó
döntési jogkörét az intézmény szak alkalmazotti közössége másra nem ruházhatja
át.
o A munkaterv elfogadása.
o Az intézményi munkát értékelő összefoglaló elemzések, jelentések elfogadása.
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o Az intézmény tevékenységi körére kiterjedő kutatásokban, kísérletekben való
részvétel.
o A szakmai dokumentáció rendjének meghatározása tekintetében.
A nevelőtestület döntéseit – jogszabályban meghatározott kivétellel – nyílt szavazással
és egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület határozatainak betartása minden
pedagógusnak kötelezettséget jelent. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló
bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az
igazgató szava dönt.
A nevelőtestületek értekezletein jegyzőkönyvet vezetünk, melyet az igazgató, a
jegyzőkönyvvezető és a jelenlévők közül két hitelesítő ír alá. A döntések az intézmény
iktatott iratanyagába kerülnek.

A vezetők intézményben tartózkodásának rendje
A főigazgató és a főigazgató-helyettes munkarendjének kialakítása során elsődleges
szempont, hogy munkaidejüket úgy osszák be, hogy az intézményi nyitva tartás során
valamelyikük mindig az intézményben tartózkodjon. Azon idő alatt, míg gyermek, vagy
szülő az intézményben tartózkodik, biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását.

A gyermek intézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának rendje
o A gyermek felügyeletéért a vizsgálatvezető (foglalkozást vezető) munkatárs,
vagy az általa megbízott személy felel.
A gyermek távolmaradásának engedélyezési rendje
o Ha a szülő a gyermekét valamely ok miatt nem tudja vizsgálatra hozni, minél
hamarabb, de legalább egy munkanappal megelőzően tájékoztatnia kell az
esetvezetőt.
o Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján
lehetőleg 10 óráig be kell jelenteni telefonon vagy személyesen.
o Ezekről a szülőt a Szakértői Bizottság az „értesítés vizsgálati időpontról” levélben
tájékoztatja.
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A vizsgálatokról való hiányzás következményeinek meghatározása
o A szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői vizsgálaton
ismételt felhívás ellenére sem jelenik meg, vagy a szakértői vizsgálatban nem
működik közre, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal vagy annak
továbbításával

nem

ért

egyet,

államigazgatási

eljárás

megindítását

kezdeményezi.
o A vizsgálatról való hiányzás statisztikai forgalomnak nem minősül.

A gyermekek, tanulók jogai
Jogom van ahhoz, hogy
o A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményében töltött idő
alatt biztonságban és egészséges környezetben neveljenek, oktassanak,
foglalkoztatásomat életkoromnak és fejlettségemnek megfelelően alakítsák ki.
o Személyiségemet, emberi méltóságomat és jogaimat tiszteletben tartsák, és
védelmet biztosítsanak számomra a fizikai és lelki erőszakkal szemben.
Nem vethetnek alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen,
megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.
o Képességemnek, érdeklődésemnek, adottságaimnak megfelelő ellátásban
részesüljek.
o Az

engem

érintő

kérdésekről

tájékoztatást

kaphassak,

véleményt

nyilváníthassak.
o Önrendelkezési jogomat, cselekvési szabadságomat, magánélethez való
jogomat tiszteletben tartsák, e jog gyakorlása azonban nem korlátozhat
másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és
társaim, a köznevelési intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, ill. a
művelődéshez való jog érvényestéséhez szükséges feltételek megteremtését.
o A velem való foglalkozás során nemzeti, etnikai kisebbséghez való
tartozásomat,

továbbá

anyanyelvi

figyelembe vegyék.
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és

szociokulturális

sajátosságaimat

Kötelességem, hogy
o Óvjam saját és társaim testi épségét, egészségét.
o Elsajátítsam és alkalmazzam az egészséget és a biztonságot védő ismereteket.
o Betartsam a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat (erről a velem
foglalkozó szakemberek tájékoztatást adnak nekem).
o Azonnal jelentsem az intézmény valamely dolgozójának, ha saját magam,
társaim vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve
valamilyen rendkívüli eseményt (pl. természeti katasztrófát, tüzet, robbantással
történő fenyegetést) vagy balesetet észlelek.
o Rendkívüli esemény esetén pontosan betartsam az intézmény felnőtt
dolgozóinak utasításait.
o Azonnal jelentsem az intézmény valamely dolgozójának, ha valaki rosszul érzi
magát, vagy megsérült.
o A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye helyiségeit a
rendeltetésüknek megfelelően használjam.
o Az intézmény tulajdonát megóvjam, rendjét, tisztaságát megtartsam, és azt
másokkal is betartassam.
o Az előírásoknak megfelelően kezeljem a rám bízott, vagy a foglalkozások
során használt eszközöket.
o Az intézmény alkalmazottainak, valamint társaim emberi méltóságát, jogait
tiszteletben tartsam.
o Értéktárgyaimra magam vigyázzak, azokat csak saját felelősségre hozzam be
az intézmény területére.
o Az intézmény munkarendjét megtartsam.
o Az általános emberi együttélés szabályait betartsam.

A szülők jogai és kötelességei
A szülő joga
A szülő joga, hogy a gyermekére vonatkozó valamennyi információ birtokába jusson.
A szülő joga, hogy a gyermekével kapcsolatos információkat – a személyiségi jogok
maradéktalan érvényesítése mellett – bizalmas módon kezeljék.
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A szülő joga, hogy megismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
A szülő joga, hogy írásbeli javaslatát, panaszát az intézmény igazgatója megvizsgálja,
és arra a megkereséstől számított harminc napon érdemi választ kapjon.
A szülő joga, hogy részt vegyen a vizsgálatokon.
A szülő kötelessége, hogy
Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről.
Biztosítsa gyermeke vizsgálatokon való részvételét.
Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke
teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget.
Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében.
Tiszteletben tartsa az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi
méltóságát és jogait.
b) Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel,
valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formája és rendje
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a társintézményekkel, valamint a fenntartó és
felügyeleti szervekkel.
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye - alaptevékenységéből
adódóan is - eredményes szakmai kapcsolat fenntartására törekszik a tankerületben
működő nevelési-oktatási intézményekkel: óvodákkal, iskolákkal.
A gyámhivatal felkérésére intézményünk szakértői tevékenységet folytat.
Kapcsolatot tartunk a tankerületben dolgozó gyermekorvosokkal, védőnőkkel.
Kapcsolatot tartunk a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.
Kapcsolatot tartunk a megyei társintézményekkel.
A kapcsolattartás rendje:
Napi kapcsolat, telefonos vagy személyes konzultáció, fax, e-mail.

92

A nevelési év során több alkalommal - előre egyeztetett időpontban –eset
megbeszélések.
Intézményeink által szervezett összejövetelek, rendezvények: pl.: munkaközösség,
konferenciák, nyílt nap… stb.
A gyermek foglalkoztatása során a munkatársak tudomására jutott információkat
diszkréten kell kezelni. Ha a gyermeket veszélyeztető körülmény jut az esetvezető
tudomására, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal vagy a Polgármesteri
Hivatal szociális osztályával, illetve a gyámhatósággal felveszi a kapcsolatot, s az
intézkedésekről tájékoztatja az igazgatót.

c) A szülőkkel való kapcsolattartás formája, rendje
A szülőkkel való kapcsolattartás formája, rendje
a vizsgálatok kapcsán
előzetes egyeztetés alapján bármikor
a kapcsolattartás egyéb eszközei a személyes információcserére: telefon, fax, e-mail
panaszkezelés:
A szülők panaszait, kifogásait, illetve elégedettségére vonatkozó észrevételeit
dokumentáljuk. A panaszok kifejezésére előzetes időpont-egyeztetés után nyújt az
igazgató lehetőséget.

d) A vezetők közötti feladatmegosztás formája, rendje
Az igazgató feladatköre:

-

intézmény szakszerű és törvényes működtetése

-

a takarékos gazdálkodás

-

a pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése

-

az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségirányítási programjának
működtetése

-

a pedagógiai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése

93

-

a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése

-

a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatok szakszerű
végrehajtása

-

tanfolyamok, továbbképzések engedélyezése

-

a munkaterv elkészítése

-

a megyei szakértői bizottsági tevékenység, pályaválasztási tanácsadás szakmai
irányítása.

Az igazgató hatásköre:
-

képviseli az intézményt az állami és társadalmi szervek előtt

-

dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe

-

meghatározza az intézmény működési rendjét

-

cégszerűen aláírt ügyek,

-

eszközbeszerzéssel kapcsolatos ügyek,

-

az intézmény bélyegzőjével lepecsételt bármely irat csak az igazgató előzetes
hozzájárulásával kerülhet kiadmányozásra.

A helyettesítés rendje
Az igazgatót távollétében az igazgató által megbízott személy helyettesíti.
Az intézmény munkatársait távollétük esetén az igazgató által kijelölt személy
helyettesíti.

A munkatársak között a kapcsolattartás rendje
Team megbeszélések
A napi kapcsolattartás (telefonon, ill.) személyesen történik.
Évente tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezletet tartunk, az intézmény alkalmazotti
körében.
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e) A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek
az intézményi feladatellátásba történő részvételi rendje
A szakalkalmazottak az igényeknek megfelelően osztott feladatkörben dolgoznak.
Megyei szakértői bizottsági tevékenység, pályaválasztási
Pszichológus

Gyógypedagógus

tanácsadás

Megyei szakértői bizottsági tevékenység

A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók végzettségüknek megfelelő
munkakörben dolgoznak.

f) A belső ellenőrzés rendje
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményében folyó szakmai
munka belső ellenőrzéséért az intézmény igazgatója a felelős.
Az igazgató a székhelyintézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti.
A belső ellenőrzés célja:
Segítse elő a szakmai feladatok minél teljesebb megvalósulását. Segítse a szakmai,
gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb ellátását, továbbá a
belső rendet. Legyen a fegyelmezett munka megvalósításának az eszköze. Támogassa
a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezze a működés során
felmerülő megalapozatlan, vagy helytelennek minősülő intézkedéseket, tévedéseket.
Segítse a vezetői utasítások végrehajtását. Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok,
szabálytalanságok megelőzéséhez, a fegyelem és a szakszolgálati feladatellátás
hatékonyságának javításához.
A belső ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát az éves munkaterv alapján tervezik.
Az ellenőrzésben részt vevők köre:
Ellenőrzést az igazgató vagy az általa megbízott személy végezhet. Az ellenőrzés az
intézmény valamennyi dolgozójára kiterjed. Az ellenőrzést végzőknek ellenőrzési
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jogukkal és kötelezettségükkel egyidejűleg, beszámolási kötelezettségük is van az
igazgató felé.
Az ellenőrzés eszközei, módszerei:
-

vizsgálatok, foglalkozások látogatása,

-

írásos dokumentumok vizsgálata,

-

szakmai tevékenység vizsgálata,

-

beszámoltatás szóban, írásban.

Az ellenőrzés tervezését az éves munkaterv rögzíti.
Az ellenőrzés eredményeinek felhasználására vonatkozó előírások:
Az ellenőrzés tapasztalatait a munkatársakkal egyénileg, szükség esetén a szak
alkalmazotti közösség tagjaival – a feladatok egyidejű meghatározásával – kell
megbeszélni.
g) A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja
Megyei kapcsolataink
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tankerületi tagintézményei:
o Bonyhádi Tagintézmény
o Paksi Tagintézmény
o Dombóvári Tagintézmény
o Szekszárdi Tagintézmény
o Tamási Tagintézmény
Kapcsolataink az ország különböző területein
o A megyében működő oktatási-nevelési intézményekkel
o Gyermekjóléti Szolgálattal
o Gyámhatósággal
o Védőnői hálózattal
o Civil szervezetekkel
o Más megyei Székhelyintézményekkel
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Az intézmény és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kapcsolata
o A KLIK biztosítja az intézmény személyi és anyagi jellegű működési
feltételeit.
o A KLIK meghatározza az intézményben foglalkoztatottak létszámát.
o A KLIK biztosítja az eredményes működéshez szükséges tárgyi feltételeket.
o A KLIK jóváhagyja az intézmény működését.
o A KLIK ellenőrzi az intézmény működését.
o A KLIK beszámoltatja az intézmény igazgatóját a feladatok ellátásáról.
h) Etikai előírások
Az intézmény munkatársai csak szakképesítésüknek megfelelő feladatokat láthatnak
el.
Az intézmény munkatársainak magatartását mindenkor, minden körülmények között a
kiskorú érdeke kell, hogy meghatározza. Biztosítaniuk kell az állampolgári jogok
tiszteletben tartását, a szülőkkel való együttműködést.
Az intézmény munkatársait titoktartás kötelezi.
Minden kolléga munkáját annak tudatában végzi, hogy személyisége, annak minden
megnyilvánulása – a közvetlen társadalmi megítélés vonatkozásában – az intézmény
arculatát befolyásolja. Ennek megfelelően az intézményt minden esetben egy
személyben úgy képviseli, hogy az az aktuális vezetés és a team egységes
szellemiségének mindenkor megfeleljen.
Az ügykezelésben csak az adott ügyben érintettek vesznek részt.
i) Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése, bővítése valamint az intézmény jó
hírnevének megőrzése az intézményközösség minden tagjának joga és kötelessége. A
hagyományápolás célja az intézmény múltjából, jelenéből, tapasztalataiból, értékeiből
megőrizendőek fenntartása, ápolása. Cél az olyan tradíciók fenntartása, ápolása, melyek az
intézmény minőségi céljainak működtetését, elérését a hagyományokra építve valósítja meg.
Ennek érdekében hagyományápolási rendszert működtetünk. A szak alkalmazotti közösség
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tagjai a hagyományok kialakításában, formálásában, fenntartásában és megőrzésében aktívan
vállalnak feladatot, mely az intézmény arculatát, hírnevét hosszú távon szolgálja. Ennek
érdekében rendezvényeket, együttműködési formákat, együttléteket szerveznek és valósítanak
meg.
Intézményünk hagyományai:
-

Karácsonyi rendezvény, közös kirándulás, névnapok megünneplése, jubileumi
jutalomban részesültek köszöntése, pedagógus nap,…stb.

j)

Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai
Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek,
tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi,
közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze.
Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet, továbbá párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba
hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.

k) Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az
intézménnyel
A gyermeket kísérő szülők kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló
személyek az igazgatónak, vagy az adminisztrátornak jelentik be, hogy milyen ügyben
jelentek meg az intézményben.
A fenntartói, szakértői és egyéb hivatalos látogatás az igazgatóval történt egyeztetetés
szerint történik.
A vizsgálatok, látogatását más személyek részére az igazgató és a szülők
hozzájárulásával az esetvezető engedélyezi.
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l)

Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések

A tájékoztatás, megismertetés rendje
Az intézmény dokumentumait (munkaterv, SZMSZ) a szak alkalmazotti közösséggel
az igazgató alkalmazotti értekezleten ismerteti. A tájékoztatásról jegyzőkönyv
készül.
Szülők kérésére az igazgató szóban tájékoztatást ad a munkatervről, a szervezeti és
működési szabályzatról, vagy tanulmányozásra lehetőséget biztosít a vezetői
irodában.

A tájékoztatás kérésének és erre a tájékoztatás adásának rendje
Tájékoztatás kérhető előzetes időpont egyeztetés alapján az előbbi pontban felsorolt
dokumentumokra, ill. bármilyen, az intézményt érintő kérdésben az igazgatótól.

Hozzáférhető elhelyezés biztosítása, helye, rendje
A szervezeti és működési szabályzat az igazgatói irodában található, az
alkalmazottak számára állandóan hozzáférhető helyen. Szülők kérésére a vezető
szóban tájékoztatást ad az SZMSZ-ről, vagy tanulmányozásra lehetőséget biztosít az
igazgatói irodában.
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8. sz. melléklet
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tamási Tagintézményének
szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok
a) Az intézmény működési rendje
A munka tervezése
o Az intézmény munkatársai éves munkaterv alapján dolgoznak, amely a tanév
rendjéhez igazodik.
o A munkaterv egy példányát az igazgató a tanévkezdéstől számított 30 napon
belül eljuttatja a főigazgatóhoz.
o A munkatársak beosztását (rendelési idejét) szeptember 30-ig kell elkészíteni.

Az igazgatótanács és tagintézményi tanácsok működési rendje
Az igazgató a tagintézmény-vezetői tanács (igazgatóból és igazgatóhelyettesből álló
testület) közreműködésével látja el a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait.
Az igazgató a tagintézmény ellátási körzetében felel
o a szakmai munkáért,
o a szak alkalmazotti testület vezetéséért,
o a szak alkalmazotti 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 kapcsolattartás rendje:
o Napi kapcsolat, telefonos vagy személyes konzultáció, fax, e-mail.
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o A nevelési év során több alkalommal - előre egyeztetett időpontban –eset
megbeszélések.
o Intézményeink

által

szervezett

összejövetelek,

rendezvények:

pl.:

munkaközösség, konferenciák, nyílt nap…stb.

A munkarend kialakítása
Az intézmény a személyi adottságokhoz és a helyi igényekhez rugalmasan
alkalmazható munkarendet alakít ki.
A tanév szorgalmi idejében, teljes munkaidőben látják el a munkatársak feladatukat.
A nyitvatartási idő kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az intézmény
szolgáltatásait délelőtt és délután is igénybe vehessék az érintettek.
Az intézmény nyitva tartása:
00

00

Augusztus 15 – június 30. : hétfőtől – péntekig: 8 – 16
Tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben: H-CS: 900 – 1300; P: 900- 1200
Az igazgató – a jogszabályban meghatározottak szerint – 5 tanítás nélküli munkanapot
rendelhet el.

Július 1-augusztus 21. között legfeljebb kéthetes egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el.
Az érintett dolgozók kötelező óraszámát az alábbi rendeletek szabályozzák:
-

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (13) bekezdése szerint a
pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben
történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött
munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos
foglalkoztatásával,
továbbiakban:

a

tanácsadással,

közvetlen

gondozói

foglalkozás)

tanfolyamok

kapcsolatos

megtartásával

feladatokat.

A

(a

közvetlen

foglalkozásra megállapított időn kívül – munkaköri feladatként – látják el a szakértői
véleményhez

szükséges

vizsgálatok,

valamint

a

közvetlen

foglalkozások

előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a vizsgálatok keretében készített vélemények
egyeztetését, a szakértői vélemények elkészítését, biztosítják a folyamatos nyitva
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tartást, továbbá végzik a gyermek, tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, intézményen
kívüli tevékenységet, utaznak a gyermekhez, tanulóhoz.
-

Az igazgató és az igazgatóhelyettes kötelező óraszámát a pedagógiai szakszolgálati
intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 31. § (1) bekezdése
szabályozza, miszerint az igazgató heti négy órában, az igazgató-helyettes heti hat
órában végzi a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos
foglalkoztatásával,
továbbiakban:

a

tanácsadással,

közvetlen

gondozói

foglalkozás)

tanfolyamok

kapcsolatos

megtartásával

feladatokat.

A

(a

közvetlen

foglalkozásra megállapított időn felül látják el a vezetői megbízással kapcsolatos
feladataikat.
-

Intézményünk által kidolgozott munkaidő-nyilvántartást a pedagógusok napi
rendszerességgel vezetik. A munkaidő-nyilvántartás adatainak összesítését és
ellenőrzését havi rendszerességgel az igazgató-helyettes végzi a pedagógiai asszisztens
segítségével.

Az intézményben végzett a tanítással le nem kötött munkaidő keretében ellátott feladatok:

-

Team megbeszélések

-

Adminisztráció (pl.: dossziék vezetése, tesztjavítás, munkanapló, illetve egyéni
forgalmi napló vezetése)

-

Szakvéleményírás

-

Szervezési feladatok

-

Konzultáció

-

Továbbképzés

-

Munkaközösségi foglalkozások

Az intézményen kívül végzett a tanítással le nem kötött munkaidő keretében ellátott
feladatok:

-

Felkészülés a foglalkozásokra, egyéni fejlesztési tervek elkészítése

-

Konzultáció
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-

Továbbképzés/konferencia (Főigazgatói engedéllyel a heti kötelező óraszám
terhére is elszámolható.)

-

Hospitálás, környezettanulmány

-

Előadások tartása (Főigazgatói engedéllyel a heti kötelező óraszám terhére is
elszámolható.)

-

Utazás a munkavégzés helyszínére

Az intézmény munkatársai kötelesek szakmai tudásuk gyarapítására, felfrissítésére;

-

Egyéni önképzéssel újítják fel tudásukat, megismerkednek újabb kutatásokkal,
rendszeresen olvassák a hozzáférhető szakirodalmat.

-

Részt vesznek a helyi (városi, megyei), ill. központi (országos) szervezésű
továbbképzéseken, konzultációkon.

-

Az intézmény a hatályos jogszabályok szerint beiskolázási tervvel rendelkezik.

Intézményi nyilvántartások eljárási szabályai
o Új gyermek felvételekor a pedagógiai asszisztens a kliensnek dossziét nyit,
melyben a vizsgálatvezető folyamatosan rögzíti a megfelelő adatokat, a
klienssel foglalkozó kollégák e kartonban helyezik el följegyzéseiket.
o Az intézmény naprakész számítógépes nyilvántartást vezet, melynek felelőse a
pedagógiai asszisztens. Az intézmény forgalmi naplót vezet, amely tartalmazza
az új kliens nevét, születési dátumát, a jelentkezés időpontját, a hozott
problémát, az esetet fölvállaló kolléga nevét, a beküldő típusát, a gyermek
nyilvántartási számát. A forgalmi napló vezetésére a pedagógiai asszisztens
jogosult.
o A szakemberek az „ A.Tü.353.r.sz.” nyomtatvány kitöltésével a nevelési
tanácsadás keretében terápiás ellátásban részesített gyermekekről Egyéni
nyilvántartási lapot és forgalmi naplót, továbbá ennek betétlapjaként az
„A.Tü.354.r.sz.” nyomtatványon Munkanaplót vezetnek az ellátásról.
o A korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés dokumentálása a „A.Tü.350.r.sz.”
nyomtatvány

kitöltésével

Egyéni

fejlesztő

naplóban,

betétlapjaként az „A.Tü.351.r.sz.” nyomtatványon történik.
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továbbá

ennek

o A logopédiai ellátáshoz forgalmi naplót vezetnek a kollégák („A. Tü. 344/új r.
sz.”).
o A korai fejlesztéshez forgalmi naplót vezetnek a kollégák („A. Tü. 355. r. sz.”).

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A szak alkalmazotti közösség a hatáskörébe tartozó feladatok átruházásáról nem
rendelkezik.
A szak alkalmazotti közösség hatáskörébe tartozó feladatok:
o A szervezeti és működési szabályzat elfogadása.
A szervezeti és működési szabályzat elfogadására és módosítására vonatkozó
döntési jogkörét az intézmény szak alkalmazotti közössége másra nem ruházhatja
át.
o A munkaterv elfogadása.
o Az intézményi munkát értékelő összefoglaló elemzések, jelentések elfogadása.
o Az intézmény tevékenységi körére kiterjedő kutatásokban, kísérletekben való
részvétel.
o A szakmai dokumentáció rendjének meghatározása tekintetében.
A nevelőtestület döntéseit – jogszabályban meghatározott kivétellel – nyílt szavazással
és egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület határozatainak betartása minden
pedagógusnak kötelezettséget jelent. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló
bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az
igazgató szava dönt.
A nevelőtestületek értekezletein jegyzőkönyvet vezetünk, melyet az igazgató, a
jegyzőkönyvvezető és a jelenlévők közül két hitelesítő ír alá. A döntések az intézmény
iktatott iratanyagába kerülnek.

A vezetők intézményben tartózkodásának rendje
Az igazgató és az igazgató-helyettes munkarendjének kialakítása során elsődleges
szempont, hogy munkaidejüket úgy osszák be, hogy az intézményi nyitva tartás során
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valamelyikük mindig az intézményben tartózkodjon. Azon idő alatt, míg gyermek, vagy
szülő az intézményben tartózkodik, biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását.
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, az asszisztens köteles ellátni.
Azoknak a gyermekeknek a felügyeletét, akiket a szülő a foglalkozás kezdete előtt az
intézményben hagy, az asszisztens köteles ellátni.
Vizsgálatot, foglalkozást követően csak azok a 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.
A gyermek távolmaradásának engedélyezési rendje
Ha a szülő a gyermekét valamely ok miatt nem tudja foglalkozásra hozni, minél
hamarabb, de legalább egy munkanappal megelőzően tájékoztatnia kell az esetvezetőt.
Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján lehetőleg 10
óráig be kell jelenteni telefonon vagy személyesen.
A foglakozásokról való hiányzás következményeinek meghatározása
A szülőt az első foglalkozás alkalmával tájékoztatjuk a hiányzások őt és gyermekét érintő
következményeiről.
Ha a gyermek egymást követő kettő alkalommal nem jelenik meg (ha a szülő nem jelzi a
távolmaradás okát), a gyermeket töröljük a forgalomból, helyét a várólistán következő
személy foglalhatja el. A hely megüresedését a vizsgálatvezető köteles az
asszisztenseknek jelenteni.
A szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői vizsgálaton ismételt felhívás
ellenére sem jelenik meg, vagy a szakértői vizsgálatban nem működik közre, illetve a
szakértői véleményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért egyet,
államigazgatási eljárás megindítását kezdeményezi.
A foglalkozásról való hiányzás statisztikai forgalomnak nem minősül.
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A gyermekek, tanulók jogai
Jogom van ahhoz, hogy
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tamási Tagintézményében töltött idő alatt
biztonságban és egészséges környezetben neveljenek, oktassanak, fejlesztésemet
életkoromnak és fejlettségemnek megfelelően alakítsák ki.
Személyiségemet, emberi méltóságomat és jogaimat tiszteletben tartsák, és védelmet
biztosítsanak számomra a fizikai és lelki erőszakkal szemben.
Nem vethetnek alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó
büntetésnek vagy bánásmódnak.
Képességemnek, érdeklődésemnek, adottságaimnak megfelelő nevelésben, oktatásban
részesüljek.
Az engem érintő kérdésekről tájékoztatást kaphassak, véleményt nyilváníthassak.
Önrendelkezési jogomat, cselekvési szabadságomat, magánélethez való jogomat
tiszteletben tartsák, e jog gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak
érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társaim, az oktatási
intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, ill. a művelődéshez való jog
érvényestéséhez szükséges feltételek megteremtését.
A velem való foglalkozás során nemzeti, etnikai kisebbséghez való tartozásomat,
továbbá anyanyelvi és szociokulturális sajátosságaimat figyelembe vegyék.
Kötelességem, hogy
Felkészüljek a foglalkozásokra, elkészítsem a házi feladatomat, vagyis hozzájáruljak –
rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással – képességeim és személyiségem
kibontakoztatásához.
Óvjam saját és társaim testi épségét, egészségét.
Részt vegyek a foglalkozásokon.
A szükséges felszerelést magammal hozzam.
Elsajátítsam és alkalmazzam az egészséget és a biztonságot védő ismereteket.
Betartsam a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat (erről a velem foglalkozó
szakemberek tájékoztatást adnak nekem).

106

Azonnal jelentsem az intézmény valamely dolgozójának, ha saját magam, társaim
vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli
eseményt (pl. természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy
balesetet észlelek.
Rendkívüli esemény esetén pontosan betartsam az intézmény felnőtt dolgozóinak
utasításait.
Azonnal jelentsem az intézmény valamely dolgozójának, ha valaki rosszul érzi magát,
vagy megsérült.
Közreműködjek saját környezetem és az általam használt eszközök rendben
tartásában.
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tamási Tagintézménye helyiségeit a
rendeltetésüknek megfelelően használjam.
Az intézmény tulajdonát megóvjam, rendjét, tisztaságát megtartsam, és azt másokkal
is betartassam.
Az előírásoknak megfelelően kezeljem a rám bízott, vagy a foglalkozások során
használt eszközöket.
Az intézmény alkalmazottainak, valamint társaim emberi méltóságát, jogait
tiszteletben tartsam.
Mulasztásomat, késésemet igazoljam.
Értéktárgyaimra magam vigyázzak, azokat csak saját felelősségre hozzam be az
intézmény területére.
Az intézmény munkarendjét megtartsam.
Az általános emberi együttélés szabályait betartsam.

A szülők jogai és kötelességei

A szülő joga
A szülő joga, hogy a gyermekére vonatkozó valamennyi információ birtokába jusson.
A szülő joga, hogy a gyermekével kapcsolatos információkat – a személyiségi jogok
maradéktalan érvényesítése mellett – bizalmas módon kezeljék.
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A szülő joga, hogy gyermeke lakóhelyéhez lehető legközelebb vehesse igénybe a
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tamási Tagintézménye szolgáltatásait.
A szülő joga, hogy megismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről rendszeresen részletes és érdemi
tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
A szülő joga, hogy írásbeli javaslatát, panaszát az intézmény igazgatója megvizsgálja,
és arra a megkereséstől számított harminc napon érdemi választ kapjon.
A szülő joga, hogy részt vegyen a foglalkozásokon.
A szülő kötelessége, hogy
Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről.
Biztosítsa gyermeke foglalkozásokon való részvételét.
Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke
teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget.
Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.
Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az intézmény
rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében.
Tiszteletben tartsa az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi
méltóságát és jogait.

b)

Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel,
valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formája és rendje
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a társintézményekkel, valamint a fenntartó és
felügyeleti szervekkel.
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tamási Tagintézménye - alaptevékenységéből
adódóan is - eredményes szakmai kapcsolat fenntartására törekszik a tankerületben
működő nevelési-oktatási intézményekkel: óvodákkal, iskolákkal.

108

A gyámhivatal felkérésére intézményünk szakértői tevékenységet folytat.
Rendszeres kapcsolatot tartunk a tankerületben dolgozó fejlesztő pedagógusokkal,
gyógypedagógusokkal.
Kapcsolatot tartunk a tankerületben dolgozó gyermekorvosokkal, védőnőkkel.
Kapcsolatot tartunk a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.
Kapcsolatot tartunk a megyei társintézményekkel.
A kapcsolattartás rendje:
Napi kapcsolat, telefonos vagy személyes konzultáció, fax, e-mail.
A nevelési év során több alkalommal - előre egyeztetett időpontban –eset
megbeszélések.
Intézményeink által szervezett összejövetelek, rendezvények: pl.: munkaközösség,
konferenciák, nyílt nap… stb.
A gyermek foglalkoztatása során a munkatársak tudomására jutott információkat
diszkréten kell kezelni. Ha a gyermeket veszélyeztető körülmény jut az esetvezető
tudomására, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal vagy a Polgármesteri
Hivatal szociális osztályával, illetve a gyámhatósággal felveszi a kapcsolatot, s az
intézkedésekről tájékoztatja az igazgatót.

c)

A szülőkkel való kapcsolattartás formája, rendje
A szülőkkel való kapcsolattartás formája, rendje
a foglalkozások kapcsán
előzetes egyeztetés alapján bármikor
a kapcsolattartás egyéb eszközei a személyes információcserére: telefon, fax, e-mail
panaszkezelés:
A szülők panaszait, kifogásait, illetve elégedettségére vonatkozó észrevételeit
dokumentáljuk. A panaszok kifejezésére előzetes időpont-egyeztetés után nyújt az
igazgató lehetőséget.
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d)

A vezetők közötti feladatmegosztás formája, rendje
Az igazgató feladatköre:

-

intézmény szakszerű és törvényes működtetése

-

a takarékos gazdálkodás

-

a pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése

-

az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségirányítási programjának
működtetése

-

a pedagógiai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése

-

a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése

-

a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatok szakszerű
végrehajtása

-

tanfolyamok, továbbképzések engedélyezése

-

a munkaterv elkészítése

-

a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a szakértői tevékenység szakmai
irányítása.

Az igazgató hatásköre:

-

képviseli az intézményt az állami és társadalmi szervek előtt

-

dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe

-

meghatározza az intézmény működési rendjét

-

cégszerűen aláírt ügyek,

-

eszközbeszerzéssel kapcsolatos ügyek,

-

az intézmény bélyegzőjével lepecsételt bármely irat csak az igazgató előzetes
hozzájárulásával kerülhet kiadmányozásra.

Az igazgatóhelyettes feladatköre:
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-

a gyógytestnevelés, az iskola- és óvodapszichológiai ellátás koordinálása, a
tehetséggondozás, a korai fejlesztés, a fejlesztő nevelés, a konduktív pedagógiai
ellátás szakmai irányítása

-

az intézményi belső ellenőrzések előkészítése

-

statisztikai adatszolgáltatás előkészítése

-

a helyettesítési beosztás elkészítése

-

a munkarendek elkészítése

Az igazgatóhelyettes hatásköre:

-

az igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó feladatokat kizárólag szakmai és
szervezési szempontok szerint irányítja

-

aláírási jogköre az igazgató akadályoztatása esetén a postázandó szakértői
vélemények tekintetében, illetve az igazgató által aktuálisan meghatározott ügyek
vonatkozásában van

A helyettesítés rendje
Az igazgatót távollétében az igazgatóhelyettes, az ő akadályoztatása esetén az igazgató
által megbízott személy helyettesíti.
Az intézmény munkatársait távollétük esetén az igazgató által kijelölt személy
helyettesíti.

A vezetők között a kapcsolattartás rendje
Team megbeszélések
A napi kapcsolattartás a vezetők között telefonon, ill. személyesen történik.
Évente tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezletet tartunk, az intézmény alkalmazotti
körében.
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e)

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek az

intézményi feladatellátásba történő részvételi rendje
A szakalkalmazottak az igényeknek megfelelően osztott feladatkörben dolgoznak.
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
Járási szakértői bizottsági tevékenység
Pszichológus

Nevelési tanácsadásKiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás (koordináció)
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Gyógypedagógus

Járási szakértői bizottsági tevékenység
Nevelési tanácsadás
Fejlesztő nevelés

Logopédus

Logopédia

Fejlesztő pedagógus

Nevelési tanácsadás
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Konduktor

Fejlesztő nevelés
Konduktív pedagógiai ellátás
Szakértői bizottsági tevékenység

Gyógytestnevelő

Gyógytestnevelés

A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók végzettségüknek megfelelő
munkakörben dolgoznak.
f) A belső ellenőrzés rendje
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tamási Tagintézményében folyó szakmai
munka belső ellenőrzéséért az intézmény igazgatója a felelős.
Az igazgató, valamint az igazgatóhelyettes a tagintézményben folyó valamennyi
tevékenységet ellenőrizheti.
A belső ellenőrzés célja:
Segítse elő a szakmai feladatok minél teljesebb megvalósulását. Segítse a szakmai,
gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb ellátását, továbbá a
belső rendet. Legyen a fegyelmezett munka megvalósításának az eszköze. Támogassa
112

a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezze a működés során
felmerülő megalapozatlan, vagy helytelennek minősülő intézkedéseket, tévedéseket.
Segítse a vezetői utasítások végrehajtását. Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok,
szabálytalanságok megelőzéséhez, a fegyelem és a szakszolgálati feladatellátás
hatékonyságának javításához.
A belső ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát az éves munkaterv alapján tervezik.
Az ellenőrzésben részt vevők köre:
Ellenőrzést az igazgató utasítására az igazgatóhelyettes, vagy az igazgató által
megbízott személy végezhet. Az ellenőrzés az intézmény valamennyi dolgozójára
kiterjed. Az ellenőrzést végzőknek ellenőrzési jogukkal és kötelezettségükkel
egyidejűleg, beszámolási kötelezettségük is van az igazgató felé.
Az ellenőrzés eszközei, módszerei:
-

vizsgálatok, foglalkozások látogatása,

-

írásos dokumentumok vizsgálata,

-

szakmai tevékenység vizsgálata,

-

beszámoltatás szóban, írásban.

Az ellenőrzés tervezését az éves munkaterv rögzíti.
Az ellenőrzés eredményeinek felhasználására vonatkozó előírások:
Az ellenőrzés tapasztalatait a munkatársakkal egyénileg, szükség esetén a szak
alkalmazotti közösség tagjaival – a feladatok egyidejű meghatározásával – kell
megbeszélni.
g) A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja
Megyei kapcsolataink
o Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tankerületi tagintézményei:
 Székhelyintézmény Szekszárd
 Paksi Tagintézmény
 Bonyhádi Tagintézmény
 Szekszárdi Tagintézmény
 Dombóvári Tagintézmény
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Kapcsolataink az ország különböző területein
Köznevelési intézményekkel
Szociális szolgáltatókkal, kiemelten a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal
Egészségügyi szolgáltatókkal
Védőnői hálózattal

Kormányhivatalokkal
Önkormányzatokkal
Polgármesteri hivatalokkal
Civil és társadalmi szervezetekkel
Az intézmény és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kapcsolata
o A KLIK biztosítja az intézmény személyi és anyagi jellegű működési
feltételeit.
o A KLIK meghatározza az intézményben foglalkoztatottak létszámát.
o A KLIK biztosítja az eredményes működéshez szükséges tárgyi feltételeket.
o A KLIK jóváhagyja az intézmény működését.
o A KLIK ellenőrzi az intézmény működését.
o A KLIK beszámoltatja az intézmény igazgatóját a feladatok ellátásáról.

h) Etikai előírások
Az intézmény munkatársai csak szakképesítésüknek megfelelő feladatokat láthatnak
el.
Az intézmény munkatársainak magatartását mindenkor, minden körülmények között a
kiskorú érdeke kell, hogy meghatározza. Biztosítaniuk kell az állampolgári jogok
tiszteletben tartását, a szülőkkel való együttműködést.
Az intézmény munkatársait titoktartás kötelezi.
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Minden kolléga munkáját annak tudatában végzi, hogy személyisége, annak minden
megnyilvánulása – a közvetlen társadalmi megítélés vonatkozásában – az intézmény
arculatát befolyásolja. Ennek megfelelően az intézményt minden esetben egy
személyben úgy képviseli, hogy az az aktuális vezetés és a team egységes
szellemiségének mindenkor megfeleljen.
Az ügykezelésben csak az adott ügyben érintettek vesznek részt.
i)

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos

feladatok
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése, bővítése valamint az intézmény jó
hírnevének megőrzése az intézményközösség minden tagjának joga és kötelessége. A
hagyományápolás célja az intézmény múltjából, jelenéből, tapasztalataiból, értékeiből
megőrizendőek fenntartása, ápolása. Cél az olyan tradíciók fenntartása, ápolása, melyek az
intézmény minőségi céljainak működtetését, elérését a hagyományokra építve valósítja meg.
Ennek érdekében hagyományápolási rendszert működtetünk. A szak alkalmazotti közösség
tagjai a hagyományok kialakításában, formálásában, fenntartásában és megőrzésében aktívan
vállalnak feladatot, mely az intézmény arculatát, hírnevét hosszú távon szolgálja. Ennek
érdekében rendezvényeket, együttműködési formákat, együttléteket szerveznek és valósítanak
meg.
Intézményünk hagyományai:
-

Karácsonyi rendezvény, intézményi főző-nap, közös kirándulás, baba-mama
klubok, névnapok megünneplése, jubileumi jutalomban részesültek köszöntése, új
képesítések megszerzéséről való megemlékezés, pedagógus nap, nyílt napok
szervezése, … stb.

j) Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai
Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek,
tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi,
közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze.
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Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet, továbbá párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba
hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.
k) Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az
intézménnyel
A gyermeket kísérő szülők kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló
személyek az igazgatónak, vagy az asszisztenseknek jelentik be, hogy milyen ügyben
jelentek meg az intézményben.
A fenntartói, szakértői és egyéb hivatalos látogatás az igazgatóval történt egyeztetetés
szerint történik.
A vizsgálatok, foglalkozások látogatását más személyek részére az igazgató és a szülők
hozzájárulásával az esetvezető engedélyezi.

l)

Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések

A tájékoztatás, megismertetés rendje
Az intézmény dokumentumait (munkaterv, SZMSZ) a szak alkalmazotti közösséggel
az igazgató alkalmazotti értekezleten ismerteti. A tájékoztatásról jegyzőkönyv
készül.
Szülők kérésére az igazgató szóban tájékoztatást ad a munkatervről, a szervezeti és
működési szabályzatról, vagy tanulmányozásra lehetőséget biztosít a vezetői
irodában.

A tájékoztatás kérésének és erre a tájékoztatás adásának rendje
Tájékoztatás kérhető előzetes időpont egyeztetés alapján az előbbi pontban felsorolt
dokumentumokra, ill. bármilyen, az intézményt érintő kérdésben az igazgatótól.
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Hozzáférhető elhelyezés biztosítása, helye, rendje
A szervezeti és működési szabályzat az igazgatói irodában található, az
alkalmazottak számára állandóan hozzáférhető helyen. Szülők kérésére a vezető
szóban tájékoztatást ad az SZMSZ-ről, vagy tanulmányozásra lehetőséget biztosít az
igazgatói irodában.
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9. sz. melléklet
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézményének
szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok

a)

Az intézmény működési rendje

A munka tervezése
o Az intézmény munkatársai éves munkaterv alapján dolgoznak, amely a tanév
rendjéhez igazodik.
o A munkaterv egy példányát az igazgató a tanévkezdéstől számított 30 napon
belül eljuttatja a főigazgatóhoz.
o A munkatársak beosztását (rendelési idejét) szeptember 30-ig kell elkészíteni.

Az igazgatótanács és tagintézményi tanácsok működési rendje
Az igazgató a tagintézmény-vezetői tanács (igazgatóból és igazgatóhelyettesből álló
testület) közreműködésével látja el a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait.
Az igazgató a tagintézmény ellátási körzetében felel
a szakmai munkáért,
a szak alkalmazotti testület vezetéséért,
a szak alkalmazotti 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.

A kapcsolattartás rendje:
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Napi kapcsolat, telefonos vagy személyes konzultáció, fax, e-mail.
A nevelési év során több alkalommal - előre egyeztetett időpontban –eset
megbeszélések.
Intézményeink által szervezett összejövetelek, rendezvények: pl.: munkaközösség,
konferenciák, nyílt nap…stb.
A munkarend kialakítása
Az intézmény a személyi adottságokhoz és a helyi igényekhez rugalmasan
alkalmazható munkarendet alakít ki.
A tanév szorgalmi idejében, teljes munkaidőben látják el a munkatársak feladatukat.
A nyitvatartási idő kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az intézmény
szolgáltatásait délelőtt és délután is igénybe vehessék az érintettek.
Az intézmény nyitva tartása:
30

30

Augusztus 15 – június 30. : hétfőtől - péntekig : 7 – 15
Tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben: H-CS: 900 – 1300; P: 900- 1200
Az igazgató – a jogszabályban meghatározottak szerint – 5 tanítás nélküli munkanapot
rendelhet el.

Július 1-augusztus 21. között legfeljebb kéthetes egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető
el.
Az érintett dolgozók kötelező óraszámát az alábbi rendeletek szabályozzák:
-

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (13) bekezdése szerint a
pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben
történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött
munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos
foglalkoztatásával,
továbbiakban:

a

tanácsadással,

közvetlen

gondozói

foglalkozás)

tanfolyamok

kapcsolatos

megtartásával

feladatokat.

A

(a

közvetlen

foglalkozásra megállapított időn kívül – munkaköri feladatként – látják el a szakértői
véleményhez

szükséges

vizsgálatok,

valamint

a

közvetlen

foglalkozások

előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a vizsgálatok keretében készített vélemények
egyeztetését, a szakértői vélemények elkészítését, biztosítják a folyamatos nyitva
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tartást, továbbá végzik a gyermek, tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, intézményen
kívüli tevékenységet, utaznak a gyermekhez, tanulóhoz.
-

Az igazgató és az igazgató- helyettes kötelező óraszámát a pedagógiai szakszolgálati
intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 31. § (1) bekezdése
szabályozza, miszerint az igazgató heti négy órában, az igazgató-helyettes heti hat
órában végzi a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos
foglalkoztatásával,
továbbiakban:

a

tanácsadással,

közvetlen

gondozói

foglalkozás)

tanfolyamok

kapcsolatos

megtartásával

feladatokat.

A

(a

közvetlen

foglalkozásra megállapított időn felül látják el a vezetői megbízással kapcsolatos
feladataikat.
-

Intézményünk által kidolgozott munkaidő-nyilvántartást a pedagógusok napi
rendszerességgel vezetik. A munkaidő-nyilvántartás adatainak összesítését és
ellenőrzését havi rendszerességgel az igazgató-helyettes végzi a pedagógiai asszisztens
segítségével.

Az intézményben végzett a tanítással le nem kötött munkaidő keretében ellátott feladatok:
-

Team megbeszélések

-

Adminisztráció (pl.: dossziék vezetése, tesztjavítás, munkanapló, illetve egyéni
forgalmi napló vezetése)

-

Szakvéleményírás

-

Szervezési feladatok

-

Konzultáció

-

Továbbképzés

-

Munkaközösségi foglalkozások

Az intézményen kívül végzett a tanítással le nem kötött munkaidő keretében ellátott
feladatok:

-

Felkészülés a foglalkozásokra, egyéni fejlesztési tervek elkészítése

-

Konzultáció

-

Továbbképzés/konferencia (Főigazgatói engedéllyel a heti kötelező óraszám
terhére is elszámolható.)
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-

Hospitálás, környezettanulmány

-

Előadások tartása (Főigazgatói engedéllyel a heti kötelező óraszám terhére is
elszámolható.)

-

Utazás a munkavégzés helyszínére

Az intézmény munkatársai kötelesek szakmai tudásuk gyarapítására, felfrissítésére;

-

Egyéni önképzéssel újítják fel tudásukat, megismerkednek újabb kutatásokkal,
rendszeresen olvassák a hozzáférhető szakirodalmat.

-

Részt vesznek a helyi (városi, megyei), ill. központi (országos) szervezésű
továbbképzéseken, konzultációkon.

-

Az intézmény a hatályos jogszabályok szerint beiskolázási tervvel rendelkezik.

Intézményi nyilvántartások eljárási szabályai
Új gyermek felvételekor a pedagógiai asszisztens a kliensnek dossziét nyit, melyben a
vizsgálatvezető folyamatosan rögzíti a megfelelő adatokat, a klienssel foglalkozó
kollégák e kartonban helyezik el följegyzéseiket.
Az intézmény naprakész számítógépes nyilvántartást vezet, melynek felelőse a
pedagógiai asszisztens. Az intézmény forgalmi naplót vezet, amely tartalmazza az új
kliens nevét, születési dátumát, a jelentkezés időpontját, a hozott problémát, az esetet
fölvállaló kolléga nevét, a beküldő típusát, a gyermek nyilvántartási számát. A forgalmi
napló vezetésére a pedagógiai asszisztens jogosult.
A szakemberek az „A.Tü.353.r.sz.” nyomtatvány kitöltésével a nevelési tanácsadás
keretében terápiás ellátásban részesített gyermekekről Egyéni nyilvántartási lapot és
forgalmi naplót, továbbá ennek betétlapjaként az „A.Tü.354.r.sz.” nyomtatványon
Munkanaplót vezetnek az ellátásról.
A korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés dokumentálása a „A.Tü.350.r.sz.”
nyomtatvány kitöltésével Egyéni fejlesztő naplóban, továbbá ennek betétlapjaként az
„A.Tü.351.r.sz.” nyomtatványon történik.
A logopédiai ellátáshoz forgalmi naplót vezetnek a kollégák („A. Tü. 344/új r. sz.”).
A korai fejlesztéshez forgalmi naplót vezetnek a kollégák („A. Tü. 355. r. sz.”).
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A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A szak alkalmazotti közösség a hatáskörébe tartozó feladatok átruházásáról nem rendelkezik.
A szak alkalmazotti közösség hatáskörébe tartozó feladatok:
A szervezeti és működési szabályzat elfogadása.
A szervezeti és működési szabályzat elfogadására és módosítására vonatkozó döntési
jogkörét az intézmény szak alkalmazotti közössége másra nem ruházhatja át.
A munkaterv elfogadása.
Az intézményi munkát értékelő összefoglaló elemzések, jelentések elfogadása.
Az intézmény tevékenységi körére kiterjedő kutatásokban, kísérletekben való részvétel.
A szakmai dokumentáció rendjének meghatározása tekintetében.
A nevelőtestület döntéseit – jogszabályban meghatározott kivétellel – nyílt szavazással és
egyszerű

szótöbbséggel

hozza.

A

nevelőtestület

határozatainak

betartása

minden

pedagógusnak kötelezettséget jelent. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl
ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szava dönt.
A nevelőtestületek

értekezletein

jegyzőkönyvet

vezetünk,

melyet

az

igazgató,

a

jegyzőkönyvvezető és a jelenlévők közül két hitelesítő ír alá. A döntések az intézmény iktatott
iratanyagába kerülnek.
A vezetők intézményben tartózkodásának rendje
Az igazgató és az igazgató-helyettes munkarendjének kialakítása során elsődleges szempont,
hogy munkaidejüket úgy osszák be, hogy az intézményi nyitva tartás során valamelyikük
mindig az intézményben tartózkodjon. Azon idő alatt, míg gyermek, vagy szülő az
intézményben tartózkodik, biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását.
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, az asszisztens köteles ellátni.

122

Azoknak a gyermekeknek a felügyeletét, akiket a szülő a foglalkozás kezdete előtt az
intézményben hagy, az asszisztens köteles ellátni.
Vizsgálatot, foglalkozást követően csak azok a 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.
A gyermek távolmaradásának engedélyezési rendje
Ha a szülő a gyermekét valamely ok miatt nem tudja foglalkozásra hozni, minél
hamarabb, de legalább egy munkanappal megelőzően tájékoztatnia kell az esetvezetőt.
Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján lehetőleg 10
óráig be kell jelenteni telefonon vagy személyesen.
A foglakozásokról való hiányzás következményeinek meghatározása
A szülőt az első foglalkozás alkalmával tájékoztatjuk a hiányzások őt és gyermekét érintő
következményeiről.
Ha a gyermek egymást követő kettő alkalommal nem jelenik meg (ha a szülő nem jelzi a
távolmaradás okát), a gyermeket töröljük a forgalomból, helyét a várólistán következő
személy foglalhatja el. A hely megüresedését a vizsgálatvezető köteles az
asszisztenseknek jelenteni.
A szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői vizsgálaton ismételt felhívás
ellenére sem jelenik meg, vagy a szakértői vizsgálatban nem működik közre, illetve a
szakértői véleményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért egyet,
államigazgatási eljárás megindítását kezdeményezi.
A foglalkozásról való hiányzás statisztikai forgalomnak nem minősül.

A gyermekek, tanulók jogai
Jogom van ahhoz, hogy
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári
Tagintézményében töltött idő alatt biztonságban és egészséges környezetben
neveljenek, oktassanak, fejlesztésemet életkoromnak és fejlettségemnek megfelelően
alakítsák ki.
123

Személyiségemet, emberi méltóságomat és jogaimat tiszteletben tartsák, és védelmet
biztosítsanak számomra a fizikai és lelki erőszakkal szemben.
Nem vethetnek alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó
büntetésnek vagy bánásmódnak.
Képességemnek, érdeklődésemnek, adottságaimnak megfelelő nevelésben, oktatásban
részesüljek.
Az engem érintő kérdésekről tájékoztatást kaphassak, véleményt nyilváníthassak.
Önrendelkezési jogomat, cselekvési szabadságomat, magánélethez való jogomat
tiszteletben tartsák, e jog gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak
érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társaim, az oktatási
intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, ill. a művelődéshez való jog
érvényestéséhez szükséges feltételek megteremtését.
A velem való foglalkozás során nemzeti, etnikai kisebbséghez való tartozásomat,
továbbá anyanyelvi és szociokulturális sajátosságaimat figyelembe vegyék.
Kötelességem, hogy
Felkészüljek a foglalkozásokra, elkészítsem a házi feladatomat, vagyis hozzájáruljak –
rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással – képességeim és személyiségem
kibontakoztatásához.
Óvjam saját és társaim testi épségét, egészségét.
Részt vegyek a foglalkozásokon.
A szükséges felszerelést magammal hozzam.
Elsajátítsam és alkalmazzam az egészséget és a biztonságot védő ismereteket.
Betartsam a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat (erről a velem foglalkozó
szakemberek tájékoztatást adnak nekem).
Azonnal jelentsem az intézmény valamely dolgozójának, ha saját magam, társaim
vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli
eseményt (pl. természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy
balesetet észlelek.
Rendkívüli esemény esetén pontosan betartsam az intézmény felnőtt dolgozóinak
utasításait.
Azonnal jelentsem az intézmény valamely dolgozójának, ha valaki rosszul érzi magát,
vagy megsérült.
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Közreműködjek saját környezetem és az általam használt eszközök rendben
tartásában.
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye helyiségeit a
rendeltetésüknek megfelelően használjam.
Az intézmény tulajdonát megóvjam, rendjét, tisztaságát megtartsam, és azt másokkal
is betartassam.
Az előírásoknak megfelelően kezeljem a rám bízott, vagy a foglalkozások során
használt eszközöket.
Az intézmény alkalmazottainak, valamint társaim emberi méltóságát, jogait
tiszteletben tartsam.
Mulasztásomat, késésemet igazoljam.
Értéktárgyaimra magam vigyázzak, azokat csak saját felelősségre hozzam be az
intézmény területére.
Az intézmény munkarendjét megtartsam.
Az általános emberi együttélés szabályait betartsam.
A szülők jogai és kötelességei
A szülő joga
A szülő joga, hogy a gyermekére vonatkozó valamennyi információ birtokába jusson.
A szülő joga, hogy a gyermekével kapcsolatos információkat – a személyiségi jogok
maradéktalan érvényesítése mellett – bizalmas módon kezeljék.
A szülő joga, hogy gyermeke lakóhelyéhez lehető legközelebb vehesse igénybe a
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye szolgáltatásait.
A szülő joga, hogy megismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről rendszeresen részletes és érdemi
tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
A szülő joga, hogy írásbeli javaslatát, panaszát az intézmény igazgatója megvizsgálja,
és arra a megkereséstől számított harminc napon érdemi választ kapjon.
A szülő joga, hogy részt vegyen a foglalkozásokon.
A szülő kötelessége, hogy
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Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről.
Biztosítsa gyermeke foglalkozásokon való részvételét.
Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke
teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget.
Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.
Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az intézmény
rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében.
Tiszteletben tartsa az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi
méltóságát és jogait.

b)

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

valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formája és rendje
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a társintézményekkel, valamint a fenntartó és
felügyeleti szervekkel.
A

Tolna

Megyei

Pedagógiai

Szakszolgálat

Dombóvári

Tagintézménye

-

alaptevékenységéből adódóan is - eredményes szakmai kapcsolat fenntartására törekszik a
tankerületben működő nevelési-oktatási intézményekkel: óvodákkal, iskolákkal.
A gyámhivatal felkérésére intézményünk szakértői tevékenységet folytat.
Rendszeres kapcsolatot tartunk a tankerületben dolgozó fejlesztő pedagógusokkal,
gyógypedagógusokkal.
Kapcsolatot tartunk a tankerületben dolgozó gyermekorvosokkal, védőnőkkel.
Kapcsolatot tartunk a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.
Kapcsolatot tartunk a megyei társintézményekkel.
A kapcsolattartás rendje:
Napi kapcsolat, telefonos vagy személyes konzultáció, fax, e-mail.
A nevelési év során több alkalommal - előre egyeztetett időpontban –eset
megbeszélések.
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Intézményeink által szervezett összejövetelek, rendezvények: pl.: munkaközösség,
konferenciák, nyílt nap… stb.
A gyermek foglalkoztatása során a munkatársak tudomására jutott információkat
diszkréten kell kezelni. Ha a gyermeket veszélyeztető körülmény jut az esetvezető
tudomására, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal vagy a Polgármesteri
Hivatal szociális osztályával, illetve a gyámhatósággal felveszi a kapcsolatot, s az
intézkedésekről tájékoztatja az igazgatót.

c)

A szülőkkel való kapcsolattartás formája, rendje
A szülőkkel való kapcsolattartás formája, rendje
o a foglalkozások kapcsán
o előzetes egyeztetés alapján bármikor
o a kapcsolattartás egyéb eszközei a személyes információcserére: telefon, fax, email
o panaszkezelés:
A szülők panaszait, kifogásait, illetve elégedettségére vonatkozó észrevételeit
dokumentáljuk. A panaszok kifejezésére előzetes időpont-egyeztetés után nyújt az
igazgató lehetőséget.

d) A vezetők közötti feladatmegosztás formája, rendje
Az igazgató feladatköre:
-

intézmény szakszerű és törvényes működtetése

-

a takarékos gazdálkodás

-

a pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése

-

az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségirányítási programjának
működtetése

-

a pedagógiai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése

-

a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése

-

a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatok szakszerű
végrehajtása

-

tanfolyamok, továbbképzések engedélyezése

-

a munkaterv elkészítése
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-

a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a szakértői tevékenység szakmai
irányítása.

Az igazgató hatásköre:

-

képviseli az intézményt az állami és társadalmi szervek előtt

-

dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe

-

meghatározza az intézmény működési rendjét

-

cégszerűen aláírt ügyek,

-

eszközbeszerzéssel kapcsolatos ügyek,

-

az intézmény bélyegzőjével lepecsételt bármely irat csak az igazgató előzetes
hozzájárulásával kerülhet kiadmányozásra.

Az igazgatóhelyettes feladatköre:

-

a gyógytestnevelés, az iskola- és óvodapszichológiai ellátás koordinálása, a
tehetséggondozás, a korai fejlesztés, a fejlesztő nevelés, a konduktív pedagógiai
ellátás szakmai irányítása

-

az intézményi belső ellenőrzések előkészítése

-

statisztikai adatszolgáltatás előkészítése

-

a helyettesítési beosztás elkészítése

-

a munkarendek elkészítése

Az igazgatóhelyettes hatásköre:

-

az igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó feladatokat kizárólag szakmai és
szervezési szempontok szerint irányítja

-

aláírási jogköre az igazgató akadályoztatása esetén a postázandó szakértői
vélemények tekintetében, illetve az igazgató által aktuálisan meghatározott ügyek
vonatkozásában van
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A helyettesítés rendje
Az igazgatót távollétében az igazgatóhelyettes, az ő akadályoztatása esetén az igazgató
által megbízott személy helyettesíti.
Az intézmény munkatársait távollétük esetén az igazgató által kijelölt személy
helyettesíti.
A vezetők között a kapcsolattartás rendje
Team megbeszélések
A napi kapcsolattartás a vezetők között telefonon, ill. személyesen történik.
Évente tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezletet tartunk, az intézmény alkalmazotti
körében.

e) A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek az
intézményi feladatellátásba történő részvételi rendje
A szakalkalmazottak az igényeknek megfelelően osztott feladatkörben dolgoznak.
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
Járási szakértői bizottsági tevékenység
Pszichológus

Nevelési tanácsadásKiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás (koordináció)
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Gyógypedagógus

Járási szakértői bizottsági tevékenység
Nevelési tanácsadás
Fejlesztő nevelés

Logopédus

Logopédia

Fejlesztő pedagógus

Nevelési tanácsadás
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Konduktor

Fejlesztő nevelés
Konduktív pedagógiai ellátás
Szakértői bizottsági tevékenység

Gyógy testnevelő

Gyógytestnevelés
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A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók végzettségüknek megfelelő
munkakörben dolgoznak.

f) A belső ellenőrzés rendje
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézményében folyó
szakmai munka belső ellenőrzéséért az intézmény igazgatója a felelős.
Az igazgató, valamint az igazgatóhelyettes a tagintézményben folyó valamennyi
tevékenységet ellenőrizheti.
A belső ellenőrzés célja:
Segítse elő a szakmai feladatok minél teljesebb megvalósulását. Segítse a szakmai,
gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb ellátását, továbbá a
belső rendet. Legyen a fegyelmezett munka megvalósításának az eszköze. Támogassa
a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezze a működés során
felmerülő megalapozatlan, vagy helytelennek minősülő intézkedéseket, tévedéseket.
Segítse a vezetői utasítások végrehajtását. Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok,
szabálytalanságok megelőzéséhez, a fegyelem és a szakszolgálati feladatellátás
hatékonyságának javításához.
A belső ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát az éves munkaterv alapján tervezik.
Az ellenőrzésben részt vevők köre:
Ellenőrzést az igazgató utasítására az igazgatóhelyettes, vagy az igazgató által
megbízott személy végezhet. Az ellenőrzés az intézmény valamennyi dolgozójára
kiterjed. Az ellenőrzést végzőknek ellenőrzési jogukkal és kötelezettségükkel
egyidejűleg, beszámolási kötelezettségük is van az igazgató felé.
Az ellenőrzés eszközei, módszerei:
-

vizsgálatok, foglalkozások látogatása,

-

írásos dokumentumok vizsgálata,

-

szakmai tevékenység vizsgálata,

-

beszámoltatás szóban, írásban.

Az ellenőrzés tervezését az éves munkaterv rögzíti.
Az ellenőrzés eredményeinek felhasználására vonatkozó előírások:
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Az ellenőrzés tapasztalatait a munkatársakkal egyénileg, szükség esetén a szak
alkalmazotti közösség tagjaival – a feladatok egyidejű meghatározásával – kell
megbeszélni.

g) A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja
Megyei kapcsolataink
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tankerületi tagintézményei:
o Székhelyintézmény Szekszárd
o Paksi Tagintézmény
o Bonyhádi Tagintézmény
o Szekszárdi Tagintézmény
o Tamási Tagintézmény
Kapcsolataink az ország különböző területein
Köznevelési intézményekkel
Szociális szolgáltatókkal, kiemelten a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal
Egészségügyi szolgáltatókkal
Védőnői hálózattal

Kormányhivatalokkal
Önkormányzatokkal
Polgármesteri hivatalokkal
Civil és társadalmi szervezetekkel
Az intézmény és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kapcsolata
A KLIK biztosítja az intézmény személyi és anyagi jellegű működési feltételeit.
A KLIK meghatározza az intézményben foglalkoztatottak létszámát.
A KLIK biztosítja az eredményes működéshez szükséges tárgyi feltételeket.
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A KLIK jóváhagyja az intézmény működését.
A KLIK ellenőrzi az intézmény működését.
A KLIK beszámoltatja az intézmény igazgatóját a feladatok ellátásáról.

h) Etikai előírások
Az intézmény munkatársai csak szakképesítésüknek megfelelő feladatokat láthatnak
el.
Az intézmény munkatársainak magatartását mindenkor, minden körülmények között a
kiskorú érdeke kell, hogy meghatározza. Biztosítaniuk kell az állampolgári jogok
tiszteletben tartását, a szülőkkel való együttműködést.
Az intézmény munkatársait titoktartás kötelezi.
Minden kolléga munkáját annak tudatában végzi, hogy személyisége, annak minden
megnyilvánulása – a közvetlen társadalmi megítélés vonatkozásában – az intézmény
arculatát befolyásolja. Ennek megfelelően az intézményt minden esetben egy
személyben úgy képviseli, hogy az az aktuális vezetés és a team egységes
szellemiségének mindenkor megfeleljen.
Az ügykezelésben csak az adott ügyben érintettek vesznek részt.
i) Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése, bővítése valamint az intézmény jó
hírnevének megőrzése az intézményközösség minden tagjának joga és kötelessége. A
hagyományápolás célja az intézmény múltjából, jelenéből, tapasztalataiból, értékeiből
megőrizendőek fenntartása, ápolása. Cél az olyan tradíciók fenntartása, ápolása, melyek az
intézmény minőségi céljainak működtetését, elérését a hagyományokra építve valósítja meg.
Ennek érdekében hagyományápolási rendszert működtetünk. A szak alkalmazotti közösség
tagjai a hagyományok kialakításában, formálásában, fenntartásában és megőrzésében aktívan
vállalnak feladatot, mely az intézmény arculatát, hírnevét hosszú távon szolgálja. Ennek
érdekében rendezvényeket, együttműködési formákat, együttléteket szerveznek és valósítanak
meg.
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Intézményünk hagyományai:

-

Karácsonyi rendezvény, intézményi főző-nap, közös kirándulás, baba-mama
klubok, névnapok megünneplése, jubileumi jutalomban részesültek köszöntése, új
képesítések megszerzéséről való megemlékezés, pedagógus nap, nyílt napok
szervezése, … stb.

j) Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai
Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek,
tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi,
közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze.
Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet, továbbá párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba
hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.
k) Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az
intézménnyel
A gyermeket kísérő szülők kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló
személyek az igazgatónak, vagy az asszisztenseknek jelentik be, hogy milyen ügyben
jelentek meg az intézményben.
A fenntartói, szakértői és egyéb hivatalos látogatás az igazgatóval történt egyeztetetés
szerint történik.
A vizsgálatok, foglalkozások látogatását más személyek részére az igazgató és a szülők
hozzájárulásával az esetvezető engedélyezi.
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l)

Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések

A tájékoztatás, megismertetés rendje
Az intézmény dokumentumait (munkaterv, SZMSZ) a szak alkalmazotti közösséggel
az igazgató alkalmazotti értekezleten ismerteti. A tájékoztatásról jegyzőkönyv
készül.
Szülők kérésére az igazgató szóban tájékoztatást ad a munkatervről, a szervezeti és
működési szabályzatról, vagy tanulmányozásra lehetőséget biztosít a vezetői
irodában.

A tájékoztatás kérésének és erre a tájékoztatás adásának rendje
Tájékoztatás kérhető előzetes időpont egyeztetés alapján az előbbi pontban felsorolt
dokumentumokra, ill. bármilyen, az intézményt érintő kérdésben az igazgatótól.

Hozzáférhető elhelyezés biztosítása, helye, rendje
A szervezeti és működési szabályzat az igazgatói irodában található, az
alkalmazottak számára állandóan hozzáférhető helyen. Szülők kérésére a vezető
szóban tájékoztatást ad az SZMSZ-ről, vagy tanulmányozásra lehetőséget biztosít az
igazgatói irodában.
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10. sz. melléklet
Az SZMSZ elfogadását tárgyaló szakalkalmazotti közösségi értekezlet
jegyzőkönyve
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11. sz. melléklet
Jelenléti ívek
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