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„Annak, ha egy ember nem tart lépést társaival, az
lehet az oka, hogy más ritmust hall. Hagyni kell,
hadd lépjen arra a zenére, amit hall, bármilyen
lassú és távoli is a dallam…”.
Thoreau

Bevezetés
27 év. Ennyi évvel ezelőtt léptem át először ennek az intézménynek a kapuját. Friss érettségi bizonyítvány, sikertelen főiskolai felvételi, de teljes elszántság volt a tarsolyomba
arra, hogy fogyatékos gyerekekkel foglalkozzak.
Képesítés nélküli gyermekfelügyelőként, majd a tanfolyam elvégzése után gyógypedagógiai asszisztensként dolgoztam. 1991-ben megkezdtem főiskolai tanulmányaimat. Előbb
általános szociális munkás szakon szereztem diplomát, szakdolgozatomat a fogyatékkal
született gyermekek szüleinek helyzetéről írtam: ki, mikor, milyen körülmények között
tájékoztatja a szülőket arról, hogy fogyatékos gyermekük született. 1995- ben Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógusként végeztem. Azóta tanítok a
Szabadföld úti tagintézményben, alsó tagozaton. Elvégeztem a dyslexia prevenciójára és
reedukációjára irányuló Meixner módszer alapú képzést, hogy a leghatékonyabban tudjam tanítani az írás-olvasás zavarral is küzdő tanulóinkat. Hihetetlen felemelő érzés, mikor két –három év kemény munkája után látom, hogy egy gyerek nemcsak azt olvassa el,
ami a kötelező, hanem szívesen vesz kezébe mesekönyvet, s már nemcsak nézeget, hanem
olvasgat is. Amiről első osztály szeptemberében álmodtunk, (vagy talán gyenge kezdet
mellett álmodni se mertünk,) az két év alatt megvalósul. Minden elsős osztály új kihívás
elé állítja a tanítókat, - de annál nagyobb a sikerélmény, minél nehezebb helyzetből indulunk.
Ennek a pályának rengeteg buktatója, nehézsége van, de rendkívül sok szépsége is. A
szakmai felkészültség mellett alapvető kellékei: empátia, türelem, lelkierő, rugalmasság,
kreativitás, és nem utolsó sorban humor. Nem a másokon nevető, kibeszélő, alattomos és
ironikus, inkább a kritikus, önmagán is nevetni tudó ember vidám életérzése
27 éve az életem, a pályám összefonódik ennek az iskolának az életével. Az utóbbi néhány év, a folyamatos intézményvezető váltás, a megkezdett, majd be nem fejezett koncepciók mentén haladás ösztönzött arra, hogy tanulni kezdjek, közoktatás vezető szakvizsgát tegyek, és benyújtsam a pályázatom.
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I.
1.

Elméleti megalapozás
Az SNI fogalma, megközelítése törvényi és szakmai oldalról

Ha teljes gyógypedagógiai történeti áttekintésre törekszünk, az emberiség fejlődésének
kezdetéig kell visszanyúlnunk. Nem lehet semmi okunk ugyanis azt feltételezni, hogy a
fogyatékos ember valamikor később jelenik meg, mint maga az ember. Hogy mi történik
a fogyatékossal, azt mióta emberi közösségek léteznek, a bennük kialakult társadalmi
szokások döntik el.
„A gyógypedagógia története tehát arra ad választ, hogy a társadalom különböző fejlettségi fokán milyen indítékok hatására, milyen szemlélet alakult ki a fogyatékosságról, ennek alapján milyen bánásmódban, gondozásban, nevelésben részesül az ember, milyen az
épek között elfoglalt helyzete, milyen lehetőségei, jogai vannak. „1
Magyarországon a közoktatásról szóló törvény 2003. évi módosítása vezette be
a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fogalmát.
A 2007-es módosítás után a törvény 121. § (29) bekezdése szerint:
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság
szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos; a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető súlyos és tartós rendellenessége miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott (például diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, kóros
hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)."2
2011. évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt) 4§ 25 meghatározása
szerint:
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes elő-
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A gyógypedagógia alapproblémái: szerk. Göllesz Viktor Medicina 1979.
2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 121. § (29)
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fordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzd.”3
A köznevelési törvény meghatározza a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának
speciális, a többségi általános iskolától eltérő szabályait is:
A, Tankötelezettségre, iskolaválasztásra vonatkozó szabályok:
45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek
köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
(2)235 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében
azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik….
(3)236 A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható
annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola
igazgatója dönt.
15. § (2)70 Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól
az évtől kezdődően, hogy tankötelessé válik, fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt.
(2a)71 A fejlesztő nevelés-oktatást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény látja el egyéni vagy csoportos formában
a) saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban,
b) otthoni ellátás keretében,
47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A
különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében
foglaltak szerint kell biztosítani.
(2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó
nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján,
a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.
3
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„(3) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása,
továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban,
vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban (a továbbiakban: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - külön vagy közös vagy részben közös - nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda
és iskola, kollégium együtt: gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelésioktatási intézmény) történhet.”4
B, Gyógypedagógiai intézményekre vonatkozó szabályok
15. § (1)69 A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési-oktatási intézmény,
amely a szakértői bizottság véleménye alapján vehető igénybe.
20. § (1)90 A többcélú intézmény lehet:…
f) egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (a továbbiakban: EGYMI),
(9)93 EGYMI a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval
együtt történő nevelésének, oktatásának segítése céljából hozható létre. Az intézmény keretén belül működnie kell kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó
óvodai, általános iskolai, fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolai vagy középfokú iskolai
feladatot ellátó intézményegységnek, továbbá utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori
hálózatnak vagy - az országos és megyei szakértői bizottsági feladatok kivételével - pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményegységnek. …Az EGYMI-ben ellátott feladatokra - a családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás és a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai eszközök és segédanyagok kölcsönzése kivételével - különkülön szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeket kell létrehozni.
5/A. §75 (1) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt,
azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban történő óvodai nevelését, tanuló iskolai nevelés-oktatását végző nevelési-oktatási intézmények számára a sajátos nevelési igényű
gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendel-
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kező szakember biztosítása, amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a 47. §-ában meghatározottak szerint alkalmazandó gyógypedagógus, konduktor szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik.

„47. § (4)256 A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a
következő feltételek szükségesek:
a)257 a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához, a fejlesztő nevelés-oktatáshoz,
a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és
egyéb segédlet,
c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.
(5) A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot, a tanulók külön iskolai
nevelését, oktatását végző iskolai osztályt a sajátos nevelési igény típusának megfelelően
kell létrehozni. A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási
intézményben a gyermek, tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesül.
(6)259 A gyermek, tanuló érdekében a köznevelési feladatot ellátó hatóság kötelezheti a
szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. A köznevelési feladatot ellátó hatóság dönt a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézség megállapításával, a logopédiai ellátással, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben. Ha a szülő a köznevelési feladatot ellátó hatóság
felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a köznevelési feladatot
ellátó hatóság a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
gyermekjóléti szolgálatot értesíti. A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt,
amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót.
(7)260 Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral
küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy
halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az
óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelésoktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik."5
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(9) A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben
„a)261 a c) és d) pontban, valamint a 3. mellékletben foglalt kivétellel a sajátos nevelési
igény típusának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása kell, ha
aa) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja a sajátos nevelési
igényből eredő hátrány csökkentése,
ab) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja az egészségügyi és
pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, valamint
ac) az értelmi fogyatékos gyermek, tanuló óvodai nevelése, iskolai nevelés-oktatása a külön e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban történik,
b) az a) pontban meghatározott vagy az általános szabályok szerinti végzettség és szakképzettség kell,
ba) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsődlegesen nem a sajátos nevelési
igényből eredő hátrány csökkentését, a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját, rehabilitációját szolgálja,
bb) az egyéb foglalkozáshoz, a kollégiumi foglalkozáshoz,
c)262 az enyhe értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelv oktatását elláthatja gyógypedagógus végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá „komplex” típusú felsőfokú államilag
elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkező pedagógus,
d)263 az enyhe értelmi fogyatékos tanulók rajz, testnevelés, technika, ének-zene, etika, a
középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók rajz, technika, ének-zene, etika, valamint az
egyes kerettantervek által tartalmilag ezekkel egyenértékű tantárgyak oktatását elláthatja
a tantárgynak megfelelő szakos tanár is.
(10)264 A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges
speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is biztosítható.”6
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2011. évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről
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II. Helyzetelemzés
1.

Történeti előzmények, a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és
EGYMI bemutatása

Kerületünk 1950-ben lett Budapest XVl. kerülete, előtte 5 különálló, ám erősen összeépült község volt: Rákosszentmihály, Sashalom, Árpádföld, Mátyásföld és Cinkota.
1952-ben alakultak meg az általános iskolában működő összevont gyógypedagógiai osztályok, melyek a Vlll. kerület Százados utcai önálló gyógypedagógiai iskolához tartoztak.
Az 1955/56-os tanévtől megindult az önálló gyógypedagógiai nevelés a Thököly út 13.
szám alatt, ahol ma a Corvin Művelődési Ház működik. Megbízott vezetője Stiglbauer
Matild volt. Az 1958/59- es tanévben Király Máriát bízták meg a kerületünkben dolgozó
gyógypedagógus közösség vezetésével, akit 1959-ben igazgatónak neveztek ki. Az első
tantestület létszáma 8 fő. 1961-ben a cinkotai volt községházát biztosították az önálló
gyógypedagógiai iskola számára. Ez nagy előrelépésnek számított annak ellenére, hogy
a kocsiszínt és a fészert alakították át tantermekké, használt bútorok, máshonnan kiselejtezett padok alkották a berendezést. Sajnos az épület állaga rohamosan romlott, az aládúcolt termekben már nem volt biztonságos a tanítás. 1964-ben született döntés arról, hogy
a düledező épületet elbontják, helyére új, modern iskola épül. 1966. november 28-án került sor az ünnepélyes iskolaátadásra. 1966-ban a tantestület létszáma 13 fő, 132 tanuló
nevelése folyt 9 tanulócsoportban: 8 osztályban és egy előkészítő csoportban.
1969-től az óvodai csoport is megkezdte működését. 1984-ben értelmileg akadályozott
tanulók ellátására speciális csoport indult, 1989. december 5-én nyílt meg az ÉNO, az
önálló életvitelre képtelen felnőtt fogyatékosok számára. 1994/95 tanévben korai fejlesztő
csoportot is hoztak létre a minél korábbi fejlesztés megkezdésére. Beszédjavító Tagintézményünk hamarosan ünnepli alapításának 25 éves évfordulóját.
Az intézmény 2009. márciusában, Göllesz Viktor halálának 10. évfordulóján felvette a
híres gyógypedagógus nevét. Intézményünk teljes neve: Göllesz Viktor Óvoda, Általános
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.
(Dr. Göllesz Viktor- az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar tanára,
főigazgatója, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének főtitkára volt. Munkatársaival
kezdték el kidolgozni a rehabilitáció irányzatait a gyógypedagógiában.)
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2.

Tárgyi feltételek

1. ábra - Szabadföld út 7 utcafront
2.1.

Szabadföld út – székhely
(1164 Budapest Szabadföld út 7)

Az épület kétszintes, L alakú. 8 tanterem, 1 logopédia szoba, 1 orvosi szoba,1 pici tornaszoba, ebédlő, intézményvezetői és helyettesi iroda, tanári szoba, és titkárság működik
benne. A működést melegítő konyha, tankonyha, szertár segíti. 1966-os átadása óta nagyobb felújítást kétszer végeztek benne. Az intézményünk energiai szempontból elavult,
leamortizálódott, állaga évről-évre romlik. A nyílászárók elöregedtek, szigetelésük gyakorlatilag nincs, így a fűtési időszakban az ablakok mellett kifejezetten hideg van. A külső
nyílászáróban a gitt hiányzik, szeles időben ez életveszélyes, mozognak az üvegek a keretben.
Udvarunk kertes házak által körülölelt zárt udvar, csendes, tiszta levegőjű környezetben.
Felszereltsége nagyon szegényes, 1 kültéri ping- pong asztal, kosárpalánk, 1 homokozó
8

1 libikóka az udvar felszereltsége. Az udvaron álló játszóházat, a libikóka másik felét
2017 októberében elbontották, azóta a gyerekeknek a kopár terület nem ad játéklehetőséget. Az 5 alsó tagozatos osztálynak nagy szüksége lenne a nagymozgásos játék tevékenységekre, illetve a különböző udvari játékok fejlesztő hatására. Új udvari játékok telepítésére lenne szükségünk, amire már a bontáskor ígéretet kaptunk, de eddig nem történt meg.
Az udvari kerítés sok helyen lyukas, ami szökés,-és balesetveszélyes. Az udvarra csak az
épületen keresztül lehet kijutni. Komoly okoz, hogy a szomszédos telek eladása óta a
szolgalmi út megszűnt. Ez nem csak azt a gondot hordozza, hogy nem lehet pl homokot
hozni a homokozóba, de a Tűzoltóság, a Katasztrófavédelem sem tud az udvarra jutni
vészhelyzet esetén.
Intézményünkben tisztasági festésre volt lehetőség a nyári időszakban, 3 elsős termet a
Kerületgazda szolgáltató szervezet kifestette, ezen felül 2 osztály önköltségen újra festette termét.
A 2017/18-as tanévben 2 új osztály is indult. Ahhoz, hogy elegendő osztályterem legyen,
a technika termet át kellett alakítani. A régi bútorzat - technika asztalok satupaddal - a
tanterembe maradt- hely, és raktározás hiánya miatt. Ez a tanteremből nagy teret vesz el,
illetve balesetveszélyes. Az új osztályok eszközellátásának biztosítására a meglévő taneszközeinket osztottuk el, illetve a pedagógusok készítettek újakat. Az oktatást segítő taneszközök, szemléltető, és fejlesztő eszközök pótlására, korszerűsítésére szükség lenne, a
meglévők a feladat ellátáshoz nem elegendőek, elavultak.
A Tankerületi Központ számítástechnikai beruházásából új számítógépeket, laptopokat,,
projektorokat kaptunk a félév végén. Ezekből 2 számítógép, 1 projektor, és 1 laptop maradt a Szabadföld úton.
Sporteszközök a tornaszobában rendelkezésre állnak, de az udvari pályák a sport tevékenységekhez – kosárlabda, távolugrás, futás – elavultak, balesetveszélyesek.
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2.2.

Érsekújvári utca-Tagintézmény
(1161 Budapest Érsekújvári utca 9-13)

2. ábra - Érsekújvár utcai épület utcafront

A földszintes, részben akadálymentesített épületben 2 nagyobb, és egy kisebb csoportszoba, közös logopédia és védőnői szoba, fejlesztő szoba, ebédlő, előkészítő konyha, tankonyha és tanári szoba található. a működést 4 pici raktárhelyiség és a mosókonyha segíti.
A teljes épület elavult, műszaki állapotával folyamatosak a problémák. 2017 –ben egy
csőtörés, duguláselhárítás kapcsán nagyobb felújítás, majd egy fertőtlenítő takarítás történt az épületben. A bontás után megújult a tanári és fejlesztő szoba padlóburkolata. Az
épületben azóta is érezhető azonban a változó intenzitású csatornaszag. Bár a termek festése nem rossz állapotú, az ablakok külső vízelvezetőjének hiánya nagyobb esőzések esetén erős beázást okoz, ami nyomot hagy a belső festésen. A termek ajtaja, zárszerkezete
javításra, cserére szorul.
Az új gondnok munkája által a kert megújult, a benne felhalmozódott sitt és hulladék
elszállításra került. 2017.06.01-én a Raiffeisen Bank önkéntes munka keretében felújította az udvari játékokat, az óvodai kerti árnyékoló vas állványát, valamint a kert kapukat,
ezen kívül kaptunk tőlük 2 db kerti padot és egy udvari homokozót. (a homokot a tankerülettől kaptuk bele) Az udvaron felállításra került 2 db udvari játék (mászókás csúszda,
mérleghinta) a Kézenfogva Alapítvány ajándékaként.
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Decemberben adomány laptop-ot kapott az intézmény a gyermekek fejlesztéséhez (Magyarországi Vietnámiak Egyesületétől)
Januárban megérkeztek a tankerületi beruházás új számítógépei:1 asztali gép, 1 laptop, és
1 projektor
2.3.

Szent Imre utca -Beszédjavító Tagintézmény
(1162 Budapest Szent Imre utca 115)

3. ábra - Szent Imre u 115
Az épület földszintes, szintén L alakú. 7 tanterem, 2 logopédia szoba, orvosi,
tagintézményvezetői iroda, tanári szoba helyezkedik el benne. Az ebédlő a melegítőkonyhával külön épülteben található, mint ahogy a tornaterem sem épült össze az iskolaépülettel.
Az épület tiszta, rendezett, a műanyag nyílászárók jól biztosítják a szigetelést. Ebben az
intézményben is tisztasági festésre volt lehetőség a nyári időszakban, 2 elsős termet a
Kerületgazda Szolgáltató szervezet kifestette. A termek bútorzata nem mutat egységes
arculatot.
Az ebédlő felújítása, hőszigetelése elengedhetetlenül fontos lenne, ugyanis ez az egyetlen
olyan helyiség az intézményben, ahol nagyobb létszám befogadására alkalmas programot
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tudunk megtartani. A helyiségre ki kell terjeszteni a riasztórendszer működését, biztosítani a vagyonvédelmet. Mosdók állapota, különösen az ebédlőnél nem kielégítő. Az ajtók
nem záródnak, a víz kifröccsen- csúszásveszélyt okozva.
Szeptemberben az Önkormányzat részéről ígéretet kaptunk iskolaudvar felújítására. A
meglévő játszószerek már elhasználódtak, elavultak, balesetveszélyesek.
Az iskola udvarának felújítása márciusban megkezdődött. Az Észak-Pesti Tankerület és
a kerületi Önkormányzat összefogásának köszönhetően új játszószerek felszerelése /2 db
mérleghinta, 1db többfunkciós mászóka-csúszda, 2 db kerti pad, 2db szemetes kosár/ és
műfüves udvar kialakítása van folyamatban. Az időjárás változásának függvényében 1
hónapon belül fog elkészülni.
2.4.

Utazó gyógypedagógiai hálózatok
XV. kerületi:

A kerület iskoláinak többsége biztosít fejlesztő helyiséget, azonban nagy különbségek
mutatkoznak terem és tárgyi felszereltség tekintetében (számítógép, internet, fénymásoló
gép, fejlesztő eszközök, játékok, kiadványok használata) is. A logopédiai és kognitív fejlesztések esetében is gondot jelent az iskolákban a megfelelő terem biztosítása. Vannak
iskolák, amelyek súlyos helyhiánnyal küzdenek, ezért számunkra nem mindig tudtak alkalmas helyiséget biztosítani.
Kiemelnénk a Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskolát, amelynek vezetése
második tanéve biztosítja a fejlesztő helyiségeket és rendelkezésre bocsájtja az intézmény
teljes infrastruktúráját.
A mozgásfejlesztés tárgyi feltétele (terem, eszköz) egyedül a Kontyfa iskolában megoldott (megfelelő eszköztárral felszerelt tornaterem). A többi intézményben szükség lenne
a mozgásfejlesztéshez szükséges eszközállomány bővítésére. Van, ahol a tornatermek kihasználtsága miatt csak olyan termet tudnak rendelkezésünkre bocsájtani, melyek terápiás
munkára alkalmatlanok. Emiatt kell már több éve az un. ambuláns ellátás lehetőségével
is élnünk, ahova a délutáni órákban érkeznek a gyerekek. Ehhez a Kontyfa Iskola mozgásfejlesztő termét tudjuk használni.
2016-ban terv volt, hogy a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában kialakítanak az Utazó Gyógypedagógiai Hálózat részére egy infrastruktúrával ellátott bázishelyet (melyben számítógép, szkennelő, nyomtató és fénymásológép is van), ebből a mai
napig csak egy üres terem áll rendelkezésünkre, melyet igy nem tudunk iroda-tanári stb
céljaira használni.
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A legnagyobb problémát továbbra is az informatikai apparátus hiánya okozza, ami megnehezíti, időnként lehetetlenné teszi a munkát.

XVI. kerületi:
A fogadó intézmények többsége biztosít fejlesztő helységet, bár ezek minősége nagyon
változatos (szertár, orvosi szoba, informatika és egyéb tantermek, de van néhány logopédiai, ill. fejlesztő helyiség is) A fénymásolás – ha korlátozott mértékben is – de mindenhol
biztosított. Számítógép-használat internettel, nyomtatás lehetősége szinte sehol nincs. A
fogadó intézmények felszereltsége szegényes, így eszközöket vagy a sajátjainkat használjuk, vagy az anyaintézményből viszünk.

3.

Személyi feltételek

Kelemen Gábor intézményvezető távozása után Tarnai Klára tagintézményvezető kapott
megbízást azintézmény vezetésére. A rendszeresen kiírt intézményvezetői pályázatokra
nem volt jelentkező, így nyugdíj előtti felmentési idejének megkezdéséig az intézmény
vezetője maradt.
2016 09.01-től 2017.08.31-ig, majd 2017.09.01-2017.12.31-ig megbízást kaptam Tarnai
Klára távollétére helyettesi feladatok ellátására.
2018.01.01-től a Tankerülettől 5 évre szóló intézményvezető-helyettesi megbízást kaptam, kiegészítve a vezetői feladatok ellátásával 2018. 08. 15-ig.
Helyettesítésemre Halász Melinda kapott megbízást 2018. 08. 15-ig.
Az iskolatitkár Antal Erika 2017. október 6-tól, munkáját 2017. november 6.-tól Pecze
Judit segíti.
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. melléklete szabályozza a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát. Iskolatitkárt intézményenként
akkor lehet alkalmazni, ha a diákok száma eléri a 100 főt - továbbá 450 tanulónként további 1 főt lehet alkalmazni. A hivatkozott jogszabály alapján a Göllesz Viktor Óvoda,
Általános Iskola és EGYMI -ben 1 fő iskolatitkár foglalkoztatható. Pecze Judit gyógypedagógiai asszisztens irodai alkalmazottként való foglalkoztatását a következő tények
indokolják:
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- intézményünk nem szokványos általános iskolai keretek között, hanem a kerület 3 különböző pontján elhelyezkedő tagintézménnyel működik, a tagintézményekben nincs irodai ellátás
-a nevelőtestület száma 80fő, + a technikai dolgozók (nem 25-30 pedagógus dolgozik az
iskolában)

-az intézmény minden tanulója sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottságokkal való,
szinte folyamatos kapcsolattartás fő feladattá válik.
Engedélyezett és betöltött státuszok aránya tagintézményenként:
Tagintézmény

Szabadföld út

Engedélyezett Betöltött pedapedagógus stá- gógus státusz
tusz
18.5
15+ 3 óraadó
(30óra)
7,4
6

Érsekújvári
utca
Szent Imre utca 19.2

Betöltött
NOKS státusz

4,5

4,5

5.5
Dajka: 2fő
16.5 + 2 óra- 4
adó ( 20óra)
8 +3 óraadó(20 --óra)
11

Utazó gyp. há- 10
lózat XVl. ker
Utazó gyp. há- 25
lózat XV. ker
Összesen

Engedélyezett
NOKS státusz

80,1

16

56,5

5.5
Dajka: 2fő
4
---

16

4. ábra: Engedélyezett és betöltött státuszok aránya

Betöltött és betöltetlen státuszok aránya

Szabadföld út
Utazó gyp. Hálózat

Érsekújvárutca
Üres állás
14

Szent Imre utca

5. ábra: Betöltött és betöltetlen státuszok aránya

Mind a táblázatból, mind a diagramból látható, hogy az intézmény jelentős pedagógus
hiánnyal küzd, intézményi szinten 23,2 állást hirdetünk folyamatosan. Az üres álláshelyek, illetve a folyamatosan távollévő- tartós beteg- lévő pedagógusok óráit az intézményekben el kellett látnunk, pedagógusaink az elmúlt félévben jelentős túlmunkát végeztek.

Helyettesítések száma a 2017-2018 tanév első félévében
800
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Szabadföld út

Érsekújvári utca Szent Imre utca Utazó 15.kerület Utazó 16. kerület

Állandó helyettesítés

Eseti helyettesítés

Összevonás

Helyettesítés összesen

6. ábra: Helyettesítések száma a 2017-2018 tanév 1. félévben

4.

Tanulólétszámok alakulása

Tagintézményeinkbe csak az illetékes szakértői bizottságok által kijelölt tanulók tanulhatnak.
A 15/2013 (II. 26) EMMI rendelet kiemelt pontjai szerint: „szakértői bizottsági tevékenység keretében az intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi, sajátos nevelési igény
gyanúja esetén komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat
alapján szakértői véleményt készít :
- a) a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása,
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- b) a sajátos nevelési igény – a mozgásszervi, az érzékszervi (a látási, a hallási), az értelmi, a beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy az egyéb pszichés fejlődési zavar:
súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar – megállapítása vagy kizárása,
A szakértői bizottság … összeállított intézményjegyzék alapján tájékoztatja a szülőt azokról a lehetőségekről, amelyek alapján sajátos nevelési igényű gyermeke … tankötelezettségének eleget tehet. A köznevelési intézményt a szülő választja ki a szakértői bizottság
által javasolt intézmények közül.”7
„17. § (1) A szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére,
az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira, a szükséges szakemberre
és annak feladataira. A szakértői véleménynek tartalmaznia kell
a) a gyermek, tanuló és a szülő nevét, a gyermek, tanuló születési idejét, lakóhelyét és
tartózkodási helyét,
b) a szakértői vizsgálat rövid leírását,
bb) a sajátos nevelési igényre, vagy annak kizárására vonatkozó megállapítást, az azt alátámasztó tényeket,
d) annak megállapítását, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az e célra létrehozott, a fogyatékosság típusának megfelelő nevelési-oktatási intézményben, osztályban,
csoportban, tagozaton vagy a többi gyermekkel, tanulóval közösen is részt vehet az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban, kollégiumi nevelésben,
e) annak megállapítását, hogy a sajátos nevelési igényű tanuló a tankötelezettségét kizárólagosan iskolába járással, illetve kizárólagosan magántanulóként teljesítheti,
hb) általános iskolára, középfokú iskolára, fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolára, csoportra, osztályra, tagozatra (a továbbiakban együtt: kijelölt iskola) vonatkozó javaslatot
és a kijelölt nevelési-oktatási intézmény megjelölését,
i) a hivatalból történő felülvizsgálat időpontját,
j) a gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos követelményeket, fejlesztési feladatokat, a fejlesztési feladatok ellátásának javasolt időkeretét, javaslatot az
egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítésre,

7
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k) a szükséges szakemberre vonatkozó javaslatot.”8
A Szabadföld úton tanulásban akadályozott, és/vagy autizmus spektrum zavarral, magatartás zavarral élő ép értelmű tanulókat nevelünk 1-8. évfolyamon, kis létszámú osztályokban a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat kijelölő határozatával.
Érsekújvári utcai tagintézményünk óvodai, általános iskolai csoportjaiba a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye alapján kerülhetnek be az értelmileg akadályozott, és/ vagy autista, mozgásszervi fogyatékos, illetve halmozottan sérült gyermekek.
Szent Imre utcai tagintézményünkben beszédjavító általános iskolai oktatás folyik 1-4.
évfolyamig logopédiai osztályokban. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézmény
szakvéleménye alapján történik a felvétel.
A 2017 tanév indító adatai az októberi statisztika alapján
Tanulói létszám
Szabadföld úti tagintézmény
Szent Imre utcai tagintézmény
Érsekújvári utcai tagintézmény
Utazó gyp.hálózat XV
ellátott tanulók
Utazó
gyp.hálózat
XVI. ellátott tanulók
Összesen

7. ábra: létszámadatok

5.

Tanulócsoport
száma

Napközis, tanuló
szobai csoportok

57

7

7

70

7

7

1 óvodai, 2 isko- 1 óvodai, 2 iskolai
lai csoport
csoport

21
169
105
148

274

Gyermekvédelem

Ma már az ország szinte összes településén működnek a gyermekjóléti szolgáltatások,
amelyek a megelőző gyermekjóléti-gyermekvédelmi rendszer központját képezik. A
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó területen tevékenykedő szervezetek, intézmények, szakemberek - azaz a jelzőrendszer tagjai – e gyermekjóléti szolgálatnak jelezhetnek, ha gyermek veszélyeztetettségét észlelik. A jelzőrendszer legfontosabb tagjai – a
8
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gyermekorvosi, védőnői hálózat mellett – az óvodák és az iskolák. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére, megszüntetésére csak akkor van esély, ha a jelzőrendszer
tagjai ismerik a gyermekvédelmi rendszer, ezen belül a megelőző gyermekvédelmi-gyermekjóléti rendszer működését, tisztában vannak saját ezirányú feladataikkal, felelősségükkel, világosan látják, hogy eredményt elérni csak a különböző területeken a gyermekekkel, gyermekekért dolgozó szakemberek szoros együttműködésével lehet. A gyermekés ifjúságvédelmi feladatok ellátásában minden pedagógusnak, de főként az osztályfőnököknek van felelőssége és teljes szerepe.
Az osztályfőnökök figyelemmel kísérik
-a tanulók fejlődését veszélyeztető körülményeket, segítséget adnak a megelőzésében,
feltárásában, megszüntetésében.
- tájékoztatást adnak a szülőknek a tanuló állapotában bekövetkező, az iskolában észlelhető pszichés változásokról
-pontosan vezetik az igazolt és igazolatlan mulasztásokat, megteszik a szükséges intézkedéseket.
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,
valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, 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.”9
Az első félévben a gyermekvédelmi ügyek megsokszorozódtak, több esetben a gyermekjóléti szolgálat szakembereihez, majd a gyámhatósághoz kellett fordulnunk. A Szabadföld úton két tanulónk érintett lemorzsolódással, velük kapcsolatban különösen sok a
gyermekvédelmi tevékenység. Mindkét tanuló betöltötte a 16. életévet. Az egyik tanulónk

9
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az első félév során, a másik tanuló a második félév elején gondviselőjével közösen kérte
a tanulói jogviszonya felfüggesztését.
A Szent Imre úti intézményben, az első félévében egy gyermekvédelmi intézkedés történt
egy 1.c. osztályos tanuló ügyében. Igazoltan ugyan, de az elfogadhatónál többet hiányzott
a tanítási órákról, így egyre nőtt a lemaradása tanuló társaival szembe. A szülőket és a
Családsegítő munkatársait is tájékoztattuk a problémáról.

Közalkalmazotti Tanács és Diákönkormányzat

6.

6.1.
Közalkalmazotti Tanács
A közalkalmazotti tanács, mint a közalkalmazotti részvételi jog gyakorlásának szervezeti
formája elsősorban a közalkalmazottak jóléti, szociális érdekeivel összefüggő kérdésekben játszik jelentős szerepet. 2016 őszén a KAT átszerveződött. Összetételében, minden
tagintézmény egy-egy mandátumot kapott, nevelőtestületi választás útján. A Közalkalmazotti Tanács az elmúlt ciklusban érvényesítette: együttműködési jogát, véleményezési
jogát, tájékozódáshoz való jogát, javaslattételi jogát.
A 2016. október 28-án lezajlott szavazás alapján a megválasztott KAT-tagok az alábbiak:


Ferenciné Szőke Katalin – Szabadföld úti tagintézmény



Kiszely-Nagy Tibor – Szent Imre utcai tagintézmény



Nagyné Dobos Krisztina – Érsekújvári utcai tagintézmény



Pecze Judit – Szabadföld úti tagintézmény

2016. november 14-én, a KAT megalakuló ülésén a tagok között az alábbi határozat született:
Elnök: Ferenciné Szőke Katalin Tagok: Kiszely-Nagy Tibor Nagyné Dobos Krisztina
Póttag: Pecze Judit
6.2.
Diákönkormányzat
A tanévek kezdetén a DÖK, igazodva az iskola tervező, szervező munkájához, összeállítja és meghirdeti a saját munkaprogramját, illetve az alakuló gyűléseken megválasztja a
Diáktanács tagjait. A Diáktanács rendszeresen megtárgyalja az iskolaélettel kapcsolatos,
a tanulókat érintő kérdéseket, dokumentumokat, szabályzatokat. Javaslatokat ad, véleményt formálhat a Házirendről, a Pedagógiai Programról, Helyi Tantervről, SZMSZ-ről.
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„Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban.
Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangosan ciripel a telefondróton, és aki csak tapsolni tud, olyan is akad.” (Margaret Martle)

III. Vezetői program
Általános vezetői célok, alapelvek

1.

A köznevelés kereteit a 2011. évi CXC. Nemzeti köznevelésről szóló törvény rögzíti.
A magyar köznevelési rendszer intézményei az alábbiak:


óvoda,



általános iskola,



gimnázium, szakközépiskola, szakiskola (szakképző, középfokú iskola),



alapfokú művészeti iskola,



gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,



kollégium,



pedagógiai szakszolgálati intézmény,



pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

Az iskolai nevelés és oktatás folyamata 12 egybefüggő évfolyamon valósul meg, mely
három képzési szakaszra bontható.
Alapfokú nevelés-oktatás


1-4. évfolyam



5-8. évfolyam

Középfokú nevelés-oktatás


9-12. évfolyam

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról
„1. § A Kormány a tankerületi központokat jelöli ki a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 94. § (4) bekezdés n) pontja szerinti, az állami
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekként.
2. § (1) A tankerületi központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében
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a) ellátja - az Nkt.-ban és az e rendeletben foglaltak kivételével - az Nkt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói feladatokat,
e) érvényesíti és - szakmai iránymutatást nyújtva - érvényesítteti a köznevelési intézmények tevékenységében az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit,
f) értékeli a köznevelési intézmények szakmai feladatai végrehajtásához szükséges feltételek meglétét, valamint szervezi és irányítja azok megteremtését a szükséges gazdálkodási keretek biztosításával,
k) kiadja a köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumait,”10
A 2013. január 1-jén hatályba lépett köznevelésről szóló törvény 74.§-nak (1)-(3) bekezdése alapján az állam kötelezettségévé vált, hogy az óvodai nevelés kivételével gondoskodjon a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A köznevelési intézmény, mint költségvetési szerv megszűnt, jogalanyisága a köznevelési törvény szerint a szakmai önállóságban valósul meg. A szakmai önállóság továbbra is magába foglalja a tanulók felvételével
és egyéb eljárásokkal kapcsolatos igazgatási ügyekben való döntés lehetőségét, az intézményi szabályzatok elkészítésének jogát és kötelezettségét, mely révén az iskola önmaga
szabja meg a nevelő-oktató munkájának filozófiáját, irányvonalát, tartalommal való megtöltését.
Nevelőtestületünk a jogszabályi változások alapján rendszeresen aktualizálja az iskolai
alapdokumentumokat, az SZMSZ-t, Pedagógiai programot és Házirendet, kikérve az
KAT, a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat véleményezését, jóváhagyását.
A köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok, a nevelő-oktató munkát közvetlenül
segítők, a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak, illetve a fenntartással és működtetésével összefüggő feladatokat ellátó személyek átkerültek az illetékes tankerületi központ állományába 2017. január 1-jével. Így az intézmények
technikai dolgozói is intézményünk állományába kerültek át.
Szabadföld út 4 fő,
Szent Imre utca 4.fő,
Érsekújvári utca 4 fő
Mint korábban már utaltam rá, a Göllesz Viktor ÓÁI és EGYMI 3 tagintézményből és az
utazó gyógypedagógiai hálózatokból áll. Nehezíti a dolgunkat megnövekedett adminisztráció, a gyakori rövid határidős adatszolgáltatás. Ugyanis itt nem egy intézményen belül,

10
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hanem 5 helyről kell az adatokat begyűjteni. Vezetőként célom, hogy minden határidős
feladatot a lehetőségeinkhez mérten határidőre teljesítsünk. A tagintézmény-, és munkaközösség-vezetőkben igyekszem tudatosítani, hogy ha egy-egy tagintézmény, vagy az
utazó gyógypedagógiai hálózat az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz határidőre
eleget, úgy az egész intézmény adatszolgáltatási kötelezettséget sodorja veszélybe.
A rendszerváltás óta folyamatos oktatási reformoknak vagyunk tanúi. Cserélődnek a jogszabályok, a fenntartók, a szervezeti besorolások, a Nemzeti alaptantervek, a tankönyvek,
az oktató-nevelőmunka tartalmi elvárásai. Látjuk, hogy még nincs vége a változások sorának. Így leginkább arra vágyom – és meggyőződésem, hogy kollégáim is ezt szeretnék
–, hogy előre láthassunk, megtervezhessünk legalább 5-10 évet, hogy minimum ennyi
tanévet egyazon követelményrendszer alapján dolgozhassunk végig. Tudom, hogy ez
nem rajtam, vagy iskolánkon múlik. De igen fontos feltételnek tartom ahhoz, hogy eredményes maradhasson az oktató-nevelő munka.

Az intézmény kapcsolatrendszere

2.

A köznevelési intézmények részét képezik az őket körülvevő humán, tárgyi, gazdasági,
kulturális és természeti környezetnek.
Más társadalmi intézményekhez, ellátó rendszerekhez részben kötelező, formális, hivatalos, részben pedig kölcsönös előnyökön nyugvó, informális kapcsolat fűzi az iskolákat.
Így például:


a fenntartóval, felügyeleti szervekkel kialakított kapcsolat.



az iskolaorvos, iskolanővér hálózat, mely nemcsak felvilágosítást, tanácsadást
biztosít a tanulók számára, de egészségügyi állapotukat folyamatosan figyelemmel kíséri, regisztrálja.



a rendőrséggel, tűzoltósággal való kapcsolat a prevenciós, bűnmegelőzési programok megvalósításához, esetleges iskolában történt bűncselekmények kezelésében.



a gyerekek családi, anyagi, erkölcsi körülményeivel kapcsolatos problémák megoldásában szükségessé válhat a gyámügy, a közjegyző, gyermekvédelem bevonása.



a hitoktatás lehetőségének biztosításához az iskolák kapcsolatot tartanak fenn különböző felekezetű egyházakkal.
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2.1.
Kapcsolat a Fenntartóval
Fenntartónk 2017 óta az Észak Pesti Tankerületi Központ. A kapcsolattartás területei:


törvényi változásokból, rendeletekből adódó feladatok rendszeres megbeszélése,
jelentési



kötelezettségek naprakész teljesítése,



részvétel az intézményvezetői értekezleteken,



a Tankerület munkatársainak meghívása intézményi értekezletekre, programokra,



pénzügyi, dologi feladatok precíz elvégzése /számlák, megrendelések, útiköltségek, eszközök, pályázatok, elszámolások/

Az adatszolgáltatások megkönnyítésére, a ráfordított munkaórák lerövidítésére célom
egy- egy adatbázis létrehozása mind a tanulókra, mind a kollegákra. Célunk egy olyan jól
kezelhető szűrőrendszer összeállítása, amely adott szempontok szerint pillanatok alatt listáz akár lakóhely, diagnózis, etika/hit és erkölcstan, akár kötelező kontroll vizsgálat időpont alapján.
2.2.
Kapcsolat az egészségügyi háttérrel
a; gyermekorvos, védőnő
A jelenleginél sokkal szorosabb együttműködésre törekszem mind az iskolai védőnővel,
mind a gyermekorvosokkal. Jelenleg a védőnő heti 1 alkalommal jön az intézményekbe,
a gyerekorvos havi 1 alkalommal. A higiénés szűrés mellett csak a kötelező mérésekre
terjed ki a részvétel. A rendelet ennél intenzívebb részvételt, sokrétűbb feladatokat ad
számukra, melyekben szeretném a teljeskörű együttműködést. Intézményeinkbe SNI tanulók járnak, akik állapotának nyomon követése nemcsak pedagógia, hanem egészségügyi feladat is.
2. számú melléklet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelethez alapján a
nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok:
„1. A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése
b) A krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozó intézetek igénybevételével.
c) A testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői bizottság
elé utalás esetén a bizottság részére a tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok közlése.
A nevelési-oktatási intézmény védőnője által önállóan ellátandó feladatok
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1.

Az éves munkatervhez a védőnői feladatok összeállítása, egyeztetése a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelési programjában meghatározott feladatok figyelembevételével.

2.

A tanulók védőnői vizsgálata 6 éven felüliek esetében kétévenként:
a) a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok
szerinti értékelése, a nemi fejlődés értékelése,
b) a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása,

7. A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése.
8. Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban:
a) a) az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód,),
b) b) családtervezés, fogamzásgátlás,
c) e) szenvedélybetegségek megelőzése.
10. Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás).
11. Pályaválasztás segítése.
b; gyermekpszichiátria
Életkortól, nemtől és szociális helyzettől függően a gyerekek 12-14%-a érintett pszichiátriai problémában. Leggyakrabban a háziorvos, a pszichológus, a pedagógus (iskola),
szociális munkás (családsegítő vagy gyermekjóléti szolgálat) kéri a gyermek pszichiátriai
vizsgálatát.
Leggyakoribb gyermekpszichiátriai kórképek:
I.
Mentális retardációk – határeseti, átlag alatti intellektus viselkedészavarra
II.

Pszichés fejlődés zavarai
1. Beszéd, nyelv fejlődési zavarai
2. Iskolai készségek zavarai
3. Motoros funkciók zavarai
4. Pervazív fejlődési zavarok

III.

Figyelemhiányos/ hiperaktivitás zavar

IV.

Szorongásos zavarok

V.

Szelektív mutizmus

VI.
VII.
VIII.

Tic zavarok
Kötődési zavarok
Depresszió,
25

IX.
X.

Skizofrénia
Viselkedészavarok, oppozíciós zavar

Intézményeinkben leggyakrabban a mentális retardációhoz, autizmushoz, magatartásszabályozási zavarhoz kapcsolódó pszichiátriai problémák jelennek meg. Aktív –bár nem
elégséges az együttműködés mind a Heim Pál Kórház, mind a Bethesda kórház ambulanciájával, akik az érintett gyermekeinket kezelik. Jó kezdeményezés, hogy az általuk kezelt
különösen a rendkívül problémás viselkedést tanúsító tanulókat iskolai körülmények között is megfigyelik. Ugyanakkor a pedagógusokkal való konzultáció hiánya, kizárólag a
szülők beszámolóinak figyelembe vétele nem eredményez kellő hatékonyságot. Ahogy
fokozódik a pszichiátriai kórképpel élő tanulóink száma, úgy válik egyre szükségesebbé
a saját pszichiátriai konzultáns alkalmazása. Szeretnék erre forrást, státuszt és együttműködő partnerkapcsolatot kiépíteni.
2.3.
Kapcsolat a szakértői bizottságokkal
„A szakértői vizsgálat keretében a gyermek, a tanuló képességeinek-készségeinek komplex orvosi, pszichológiai és gyógypedagógiai szempontú elemzése, diagnózis felállítása
történik különböző vizsgálati módszerek alkalmazásával.
A szakértői vizsgálat befejezését követően a szülőt tájékoztatást kap a szakértői vizsgálat
megállapításairól, a szakértői vélemény várható tartalmáról, a szülői jogokról és kötelezettségekről.
A szakértői vélemény kézbesítése a szülőnek a vizsgálat lezárását követő huszonegy napon belül megtörténik. A szülőnek – a kézhezvételétől számítva – tizenöt nap áll rendelkezésre a szakértői vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére.
Amennyiben a szakértői véleményben foglaltakkal a szülő, a tanuló nem ért egyet, a szakértői bizottság köteles erről a tényről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes járási hivatalt tájékoztatni.
A szakértői bizottság szakértői véleményben tesz javaslatot a különleges bánásmódot
igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz
kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira, a szükséges szakemberre és annak feladataira. Javaslatot fogalmaz meg az alkalmazandó pedagógiai módszerekre, pedagógiai
kedvezményekre, mentesítésre bizonyos tantárgyak, tantárgyrészek alól vagy a tanulói
jogviszony teljesítésének módjára.”11
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Tudjuk, látjuk, hogy a Szakértői Bizottságok leterheltsége is óriási. A tanulók a legtöbb
esetben csak előzetes vizsgálati eredményt kapnak, intézménykijelöléssel. A teljeskörű
diagnózist, fejlesztési irányokat tartalmazó komplex szakértői véleményre néha nem heteket, hanem hónapokat kell várnunk. A fejlesztés heti óraszámát, irányvonalát addig az
intézmény nem tudja meghatározni, vagy csak saját belső felméréseire hagyatkozhat. A
nehezen kezelhető, többszörös pszichés problémát mutató tanulóknál a késés kritikus lehet. Nagyon sokszor kell a bizottságot hívni, emailen, telefonon keresni, amíg a véleményt kézhez kapja az intézmény. Ebben mindenképp szorosabb együttműködésre kell
törekednünk, a szakértői bizottságokkal olyan napi kapcsolatot kell kialakítani, hogy a
szakvélemények gyorsabb eljutása biztosított legyen.
„A gyermek, tanuló érdekében a kormányhivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével
jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a
megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. Ha a szülő a kormányhivatal felhívása
ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a kormányhivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti.”. 12
Intézményünkben igyekszünk folyamatosan nyomon követni a szakértői vélemények érvényességi idejét. Minden tanév elején jelzést küldünk az érintett szakértői bizottságoknak, hogy mely tanulók kötelező kontroll vizsgálata esedékes. A pedagógiai véleményeket, vizsgálati kérőlapokat minden esetben a megadott határidőre elkészítjük. Vannak
azonban olyan családok, akik a kötelező kontroll vizsgálaton – nekik felróható okokbólnem jelennek meg. A Szabadföld úti tagintézményben több tanulószakértői véleménye is
ez okból lejárt. A lemorzsolódással veszélyeztett tanulók (bár már kérték a tanulói jogviszony felfüggesztését) mellett a tartósan külföldön tartózkodó magántanulók sem jelentek
meg a szakértői vizsgálatokon. A bizottság megtette a jelzést a gyermekjóléti szolgálat és
a gyámhatóság felé.
2.4.
Kapcsolat a gyermekvédelmi szervekkel
A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a „Gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény”- határozza meg.
„A gyermek- és ifjúságvédelem azt a tevékenységrendszert, jogszabályrendszert és intézményrendszert jelenti, amelynek célja a gyermekek családban történő nevelkedésének
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elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése és megszüntetése, valamint azoknak a gyermekeknek a helyettesítő védelme és a nevelésükről-gondozásukról történő gondoskodás,
akik hatósági intézkedés következtében kikerülnek vér szerinti családjukból.
A gyermekvédelmi törvény határozottan elkülöníti egymástól a hatósági munkát és a
szolgáltatásokat. Előbbi a gyermek és a család sorsát érintő hatósági döntéseket – pl. családból való kiemelés és visszahelyezés; gyám kijelölése, döntés az örökbefogadásról jelenti, amit a gyámhatóság (jegyző, gyámhivatal) végez; utóbbi pedig azokat a különböző típusú szolgáltatásokat, amelyeket a rászoruló családok, gyerekek igénybe vehetnek.”13
Intézményeinkben a gyermekvédelemmel több szinten kerülünk kapcsolatba:


magántanuló státusz javaslattétel kapcsán környezettanulmány készítése



igazolt és igazolatlan hiányzások számának jelzése



tanulók szociális helyzete



esetkonferenciák a felmerülő életviteli/magatartási problémák kezelésére

A Napraforgó Családsegítő Szolgálattal magas szintű együttműködést sikerült kialakítanunk. Ebben a tanévben tanuló magatartási problémáinak rendezésére, a szülőkkel való
közös álláspont kialakítására mediátori segítséget kaptunk. Eddig erre volt nem példa intézményünkben, de nagyon hatékony módja volt a szülői konfliktusok kezelésének.
Gyógypedagógusként azt tapasztaltam, hogy a sérült gyerekhez nagyon sokszor sérült
lelkű szülő tartozik. A gyermekvárás öröme után nagyon nehéz feldolgozni, hogy a gyermekük nem egészséges, speciális szükségletei vannak, számtalan nevelési probléma merül fel, amelyekkel szinte egyedül kell megküzdeniük. Tele vannak keserűséggel, kivetített indulatokkal, melyet nem minden esetben sikerül jól kezelniük. A pedagógus, vagy
egy másik viselkedése gyerek könnyen válik támadási felületté. Ebben nagyon sokat segített a családsegítő szolgálat mediátor szerep felvállalásával, az indulatkezelés szakszerű
beavatkozásával.
A szorosabb együttműködés körében szeretném, ha szülőcsoportot, vagy hozzátartozó
csoportot hozhatnánk létre a mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok segítségével.
„A csoport célja mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési és önismereti módszerek
átadása, sorstársi közösségfejlesztés és együttműködések ösztönzése, ahol az évek óta a
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gyermekük fizikai és pszichés fejlesztéséért küzdő szülők végre magukkal foglalkozhattak, az ő saját érzelmeik, élményeik, gondolataik és igényeik kerülhettek a középpontba.
Egy ilyen sorstársi közösség lehetőséget ad a szülők lelkének gondozására, ahol mindenki
tudja, mit élnek át a többiek, min mennek keresztül, milyen félelmeik, aggodalmaik vannak. Meg tudják osztani egymással tapasztalataikat és ötleteiket, ezzel segítve egymást a
mindennapi helyzetekben, hiszen különböző nézőpontokat, értékeket képviselnek, így
egy adott problémát többféle nézőpontból közelítenek meg, és ez az adott problémára
több megoldási kulcsot is adhat. De ez lelkileg is erőt adhat, ahogyan látják, ki hogyan
birkózik meg a problémákkal. Emellett erősíthetik egymásban, hogy bár máshogy tervezték életüket és bár még sok extra teendő jár a gyerekükkel, de így is lehet teljes életet
élni.”14

Az iskola pozícionálása, népszerűsítése

3.

„74. § (1) Az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai
nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.
(2) …. Az óvodai nevelésről, a nemzetiséghez tartozók óvodai neveléséről, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
neveléséről a települési önkormányzat vagy társulása intézmény alapítása és fenntartása
vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik.”15
Miután az óvodai ellátás Önkormányzati feladatkör, 2016. szept 1-től az utazó gyógypedagógiai ellátás is kettévált a Tankerületben. Az óvodai ellátás megszervezésére külön
óvodai ellátó hálózat jött létre, az általános iskolai SNI ellátást biztosítja a Göllesz ÓÁI
és EGYMI. A kettéválással az SNI ellátásban megszűnt az átfedés. Nincs pontos képünk,
információnk arról, hogy a nagycsoportokból hány tanulóra számíthatunk, hány leendő
elsős igényel szegregált ellátást. Ahogy a szülőknek sincs kellő információja arról, hogy
a kerületben hogyan szerveződik akár integrációban, akár a szegregációban az SNI ellátás. Az iskola menedzseléséhez két utat fontosnak:


Állandó részvétel a Kertvárosi Iskolaválasztó rendezvényen



Precíz, naprakész honlap üzemeltetése



Kapcsolatfelvétel közvetlenül az óvodákkal és a Nevelési Tanácsadóval
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Szülők fóruma egyesület- szülősegítő program

15

2011 évi cxc.tv a nemzeti köznevelésről
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A Kertvárosi Iskolaválasztón második éve képviselteti magát a Szent Imre utcai tagintézmény mellett a Szabadföld út is. Második éve indítottuk útjára az ép értelmű de autizmussal élő, nem integrálható gyerekek önálló osztályát. az elmúlt két év tapasztalata azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés. Az osztály indítását komoly, többéves előkészítő munka
előzte meg. Nemcsak szervezési feladatok, hanem szakmai előkészítés is. Fontosnak
éreztük, hogy ne csak a leendő osztályban tanító pedagógusok, hanem az ott közreműködő asszisztensek is rendelkezzenek szakmai háttérrel. Két asszisztens is elvégezte az
Autizmus alapítvány képzéseit.
Sajnos a naprakész honlap üzemeltetése még várat magára, de a folyamat jó úton halad.
A honlap alapjai készen vannak, a domain név regisztráció zajlik. Szeretnénk mielőbb
tartalommal feltölteni, hogy a beiskolázás körül a szülők már minden információt megtaláljanak. Addig az Iránytű Kiadvány szolgál számunkra pontos információkkal az egyes
tagintézmények működéséről.
Az óvodavezetőkkel a kapcsolatfelvételt január végén elkezdtem. Minden óvodavezetőtől
kértem találkozási lehetőséget, lehetőleg olyan időpontban, amikor vezetőségi értekezletet tartanak, és a tagóvodák vezetőivel is találkozhatok. Tapasztalatom szerint az óvodavezetők örültek a kapcsolat felvételének, azoknak a tájékoztató anyagoknak, amiket magammal vittem. Minden óvodában igyekeznek gondoskodni az eddig általuk ellátott SNI
gyermekekről, szeretnék, ha a beiskolázás is megnyugtatóan lezajlana. Az eddig hozzánk
került gyerekeikkel is folyamatos kapcsolatban állnak, nagyon jó szülői tapasztalatokkal,
beszámolókkal rendelkeznek. Részt vehettem az Önkormányzat épületében az óvodai
SNI ellátás egyeztető fórumán, ahol szintén menedzselhettem az intézményt, minden tagintézmény megújulásáról beszélhettem.
Szeretném minél hamarabb aktívan felvenni a kapcsolatot, és jó együttműködést kialakítani a Nevelési Tanácsadóval. Az iskolába kerülő gyerekek egy rész nem feltétlenül rendelkezik a megfelelő képességekkel az iskola kezdéséhez, annak ellenére, hogy korban
már iskolaköteles. Így a nevelési tanácsadó véleménye kell hozzá, hogy hivatalosan is
egy évet még az óvodában töltsön. A Nevelési Tanácsadó, illetve szakembereinek felelőssége megállapítani, hogy mi segít a gyereknek: óvoda, vagy speciális, szegregált iskola
előkészítő osztálya.
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Sok szülőben, sőt sok régi óvónéniben az a kép él, hogy a Göllesz az a régi kisegítő
iskola. Ez részben igaz is, hisz változatlanul fő feladatunka tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos, a Szent Imre utcában a beszédfogyatékos, az Érsekújvári utcában
az értelmileg akadályozott tanulók szakszerű, gyógypedagógiai ellátása. Minden egyes
beiskolázásnál tapasztaljuk a szülők kétségbeesett kerengését az oktatási rendszerben, a
folyamatos próbálkozást az integrációra, s szembesülnek az elutasításokkal, helyhiányra,
vagy szakember hiányra hivatkozva. Ennek kapcsán hirdettük meg a 2016/17- es tanévben az ép értelmű, autizmussal küzdő gyerekek számára az önálló osztályt.

4.

Infrastrukturális fejlesztések

Általános, nagyobb volumenű bővítési és felújítási igények, valamint kisebb javítások
egyaránt szükségesek az iskolaépületeken. E helyütt a nagyobb volumenű dolgokat említem, melyek többségét valószínűleg csak valamilyen pályázati forrásból, illetve a Tankerület és az Önkormányzat összefogásával lehet megvalósítani, ahogy erre a kerületben
több esetben sor is került.
A Szabadföld úti épületben a legnagyobb problémát a nyílászárók rendkívül elavult állapota okozza. A bejárati ajtót, az aulákat mind a földszinten, mind az emeleten már modern, műanyag nyílászárókkal látták el évekkel ezelőtt, de a folyosók és a tantermek nyílászáróinak cseréjére nem került sor. Több ablaktábla külső felszínén nincs gitt, viharos
szél esetén mozog az ablaktábla a helyén, balesetveszélyes helyzetet teremtve. Energetikai szempontból is érdemes a nyílászáró cserére hangsúlyt helyezni.
Az egész napos iskola megköveteli, hogy a gyerekek számára biztosítsuk az életkoruknak
és állapotuknak megfelelő mozgáslehetőséget, de ezt eddig még nem sikerült elérnünk.
Nem került sor az évek óta kért és szükséges iskolaudvar kialakítására, illetve helyreállítására. A meglévő, balesetveszélyessé váló játékainkat elbontották, de sajnos újakat a tavasz beköszöntéig nem telepítettek. Az udvar, bár elhelyezkedése rendkívül kedvező igy
nem, illetve alig használható. Szükségünk lenne a nagymozgások fejlődését elősegítő hintás, hálós-mászós összeállítású játékokra. A tornaszoba az épületben rendkívül kicsi. Terápiás mozgásfejlesztő órákra néhány gyerek részvételével ideális, ehhez minden eszköz
rendelkezésre is áll. A mindennapos testnevelés bevezetésével nehéz megszervezni, hogy
minden osztály minden tornaórán a tornateremben tartózkodhasson. Udvari fejlesztő eszközök, bukó-eső felületek kialakítása ezért halaszthatatlan.
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Az épület melegítő konyhájában a konyhaszekrények régiek, elavultak, a polcok elkorhadtak. Az előkészítőpult munkalapjának cseréje is szükséges a higiéniai feltételek maradéktalan biztosításához.
Az Érsekújvári utcai épületben a szakmai alapdokumentum legutóbbi, 2017. szeptemberi módosítása 20 főre emelte a befogadható óvodások számát. A 2011.évi CXC. törvény
4. melléklete alapján egy gyógypedagógiai óvodai csoport maximális létszáma 13 fő lehet.
B

C

D

Intézménytípus/Oktatási forma

Osztály- és csoportlétszámok

A
1
2

minimum

maximum

átlag

13

25

20

13

9

3

Óvoda

4

Gyógypedagógiai óvodai csoport, is- 5
kolai osztály, kollégiumi csoport

Az óvodai csoport létszámbővítésére,- emelésére 20 főre- még egy óvodai csoport létrehozása szükséges. Ennek nemcsak megfelelő létszámú pedagógus és asszisztens a vonzata, hanem a megfelelő csoportszoba kialakítása is. Az épület udvarán található, jelenleg
üresen álló egykor szövőházként funkcionáló helyiség átalakítása, vagy az épületben működő ÉNO önálló helyre költöztetése lehet a jövőben az új óvodai csoport színtere.
A Szent Imre utcai tagintézmény logopédiai ellátást biztosít a beszédzavarral küzdő
tanulók számára. Nagy gondot fordítunk a beszédhibák javításán, a beszédmegértés és
beszédészlelés fejlesztésen kívül a nyelvi, kommunikációs zavarok korrekciójára, a diszlexia, a diszgráfia, a diszkalkulia megelőzésére, reedukációjára, valamint a változatos
mozgásfejlesztésre is.
„Mára már bizonyították, hogy a fejlődés során jelentkező mozgáskoordinációs és nyelvi
zavar hátterében azonos idegrendszeri rizikófaktor áll. Mind a finom-, mind pedig a nagymozgásokban elért eredmények szoros összefüggést mutatnak a kommunikációs képességekkel. A beszéd- és nyelvi elmaradással küzdőknél magas számban találtak mozgásos
ügyetlenséget. Az iskolába lépés előtt álló, fejlődési nyelvi elmaradással küzdő gyermek
52 %-ánál a mozgás területén is tapasztalható alulműködés látszik, továbbá az iskolás
évek alatt megjelenő olvasási zavar is kapcsolatban áll a mozgás- és nyelvi fejlődéssel.
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Mindezeknek, továbbá a tanulási nehézségek hátterében is, csakúgy, mint a mozgáskoordinációs zavar hátterében is, egy azon ok, igen gyakran idegrendszeri éretlenség áll.”16
Ezek alapján a tagintézményben nemcsak a logopédiai ellátásra, hanem a mozgásfejlesztésre is nagy hangsúlyt kell helyezni. Az iskola tornaszobája pici, keskeny, a plafon a
mozgásfejlesztő eszközök stabil rögzítésére statikailag alkalmatlan. A mindennapos testnevelés órák biztosíthatók benne, de a mozgásfejlesztéshez bővítés szükséges. Az új épület rész tetőtérbeépítésével nem nagy belmagasságú, de statikailag alkalmas tér teremthető.
Az udvar felújítása, új játékeszközök telepítése most van folyamatban. Az udvar egyenetlen betonfelületei, a játékok alól hiányzó esőtér az elmúlt tanévben többször tanulóbaleseteket okozott.
A Tankerületi központ megalakulásával 2016. szeptemberétől intézményünkhöz tartozik
a XV. kerületi utazó gyógypedagógiai hálózat működtetése is. A Göllesz intézménynek
így összesen 80 pedagógus státusza lett. Nevelőtestületi értekezleteken csak a Szent Imre
utcai tagintézményebédlőjében férünk el. Ez az ebédlő lett az egyetlen olyan közös tér,
ahol mindannyian- bár itt is szűkösen- elférünk. Az ebédlőhöz tartozó mosdók állapota
nem kielégítő. A wc. ajtókat nem lehet bezárni, a wc.- ből öblítéskor kifröccsen a víz. Az
ebédlő nyílászárói nincsenek felújítva, a riasztórendszer az ebédlőre nem terjed ki. Az
értekezleteken a laptop, projektor stb. eszközök használata általános, de azokat minden
esetben aznap kell beüzemelni, majd elpakolni a riasztórendszer hiánya miatt.
Az utazó gyógypedagógiai hálózatok legnagyobb problémája az informatikai háttér hiánya A legfontosabb eszköz számukra egy a XV. kerületi Utazó Gyógypedagógiai Hálózat
használatában lévő számítógép + egy multifunkcionális gép (szkennel, nyomtat, fénymásol), amely mindenki számára hozzáférhető. Gondot okoz az anyaintézménytől való nagy
távolság, mert így nehezített a kommunikáció, a gyors és hatékony információáramlás,
valamint a határidős adminisztrációs teendők ellátása. Elengedhetetlen a XV. kerületben
egy bázis intézmény kialakítása, helyszín szervezése, biztosítása.

16

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat- mozgás és beszéd kapcsolata c cikk
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5.

Szakmai munka

a; szakember szükséglet, profiltisztítás
Talán ezen a téren van a legnagyobb mozgástere egy mai vezetőnek ahhoz, hogy kiteljesítse pedagógiai-szakmai elképzeléseit, kollegáival együtt törekedjen az SNI tanulók minél teljesebb körű, magasabb színvonalú ellátására. Intézményünk- több tagintézményben, többféle fogyatékosság-típusra kiterjedően, de óvodáskortól a kamaszkor végéig
nyújt ellátást- oktatást a tanulók számára. Olyan átfogó rendszerben kell tehát gondolkodnunk, ahol mindenki megtalálja a helyét, minden tanuló számára biztosítani tudjuk a boldog diákéveket.
Az óvodai csoport bővítésének személyi és tárgyi feltételeiről már szóltam. A Foglalkoztató II. csoport összetétele kiegyensúlyozott, képességeik szerint hasonló gyerekekkel. A
Foglakoztató I. csoportban sok az autizmussal élő, nem beszélő, kártyás kommunikációval- vagy azzal sem – kommunikálni tudó tanuló. A nevelésnek elsősorban a kommunikációs és szocializációs képességek, valamint a pszichés funkciók fejlesztését és a mozgásállapot javítását kell biztosítania. A tanulási képességek területén nagyfokú egyéni eltérések miatt fontosnak tartjuk a differenciált kiscsoportos fejlesztést. Fontos, hogy ezt a
csoportot A és B csoportban differenciáltan képezhessük tovább. A picit jobb képességű,
beszédkészséggel is rendelkező tanulók ne egy csoportban tanuljanak a súlyos, nem beszélő, nem szobatiszta stb. gyerekekkel. Az óvodai csoportból nem jönnek a Foglalkoztató I. csoportba tanulók, ha ezt a széles spektrumot tanulásszervezéssel, csoportbontással
nem oldjuk meg. Az óvodás korú gyerekeknek nem jelent nehézséget az iskolai csoportba
kerülés még súlyos akadályozottságuk ellenére sem, ha megszokott környezetbe, megszokott pedagógusokkal élhetik tovább az életüket. A pedagógusok is ismerik a tanulókat,
speciális szükségletüket, egészségi állapotukat, ezért a szülőknek is kellő megnyugvást
ad a házon belüli folytatás.
Az nyilvánvaló, hogy a nem beszélő, autizmussal élő tanulók csoportja nagy kihívás elé
állítja a pedagógusokat, erre a kollegákat szakmailag és emberileg is fel kell készíteni.
Órarend tervezéssel, team munka lehetőségének biztosításával meg kell teremteni annak
a feltételeit, hogy a kiégés, a sikertelenség, a robotmunka érzése ne hatalmasodjon el a
kollegákon.
Iskoláskorra a neurotipikus gyerek már nem alszik délben, kisebb pihenésekkel, melyet
az egész napos iskola lehetővé tesz jól bírja és igényli is a terhelést.
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Minden tagintézményünkben tapasztaljuk, hogy bár tanulóink egyre később, átlag majdnem 8 éves korukban kerülnek első osztályba, idegrendszeri éretlenségük nagyfokú.
Az idegrendszer érése genetikailag van belénk kódolva. Így 5 éves korig, a kisebb eltérések teljesen természetesek.
Az idegrendszer éretlenségének jelei lehetnek:


korának szintjétől elmarad a rajzkészsége



rossz a mozgáskoordinációja (nagymozgás, finommotorika)



gondok vannak a beszédével



problémája van a térérzékeléssel



nem tud lekövetni egyszerű ritmusokat sem



tanulási és magatartási zavara van



gondot okoz számára a koncentráció



Váltakozó hiperaktív magatartás és teljes kimerültség

„Ha a gyermek nem tud térben tájékozódni, mozgásában gyenge, koordinációja elmaradott, akkor nehezebben sajátítja el azokat a képességeket, amik az íráshoz-olvasáshoz szükségesek. Ezeket a képességeket leginkább mozgásfejlesztéssel lehet fejleszteni. Úgy gondolom, hogy a legtöbb tanulási nehézség és tanulási zavar alapja a mozgásfejlődés elmaradása.”17
A mozgásfejlesztésre mind a Szabadföld úti tagintézményben, mind a Szent Imre utcai
tagintézményben nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A Szent Imre utcában-kiindulva a
többségi általános iskolai tanmenettel haladó logopédiai profilból- eddig nem volt gyógypedagógus.
Elengedhetetlen a megfelelő szakember felvétele, szomatopedagógus alkalmazása mindkét tagintézményben. A Szabadföld úton a logopédiai ellátást kell nagyobb óraszámban
megszerveznünk. Ehhez több logopédiai végzettségű szakember szükséges. Jelenleg 1
főállású kollega lát el 13 órát, egy óraadó 6 órát. Szinte minden tanulónk szakértői véleménye tartalmazza a logopédiai ellátást, 2-3órában. A tanulók csoportos terápiája az általános, amely azonban alacsonyabb hatékonyságú, mint az egyéni foglalkozás.
A tanulók felvételénél mérlegelni kell, hogy csak azok a tanulók kerüljenek az adott intézménybe, akik fejlesztése annak a tagintézménynek a tanítási profiljába illeszkedik, a
szakemberek kompetenciájához szorosan kapcsolódik. Ehhez elengedhetetlen a szoros
17

Simonné Koszér Andrea-Ügyetlen gyerekből rossz tanuló?
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kapcsolat a szakértői bizottságokkal, az intézményeink közötti átjárhatóság megteremtése.
b; munkaközösségek szerepe
„71. § (1) A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai
munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény
szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, öszszegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában.”18
Az intézményben jelenleg 6, áprilistól a tantárgygondozói tevékenység átalakulásával 7
munkaközösség működik. A munkaközösség-vezetők nemcsak a klasszikus munkaközösségi feladatokat, azaz a hozzájuk „rendelt” pedagógusok szakmai feladatkörének a
koordinálását végzik, hanem esetenként az intézményvezetőket tehermentesítendő speciális részfeladatokat is elvégeznek, mint például adatszolgáltatások az adott tagintézményre. A törvény lehetőséget ad további munkaközösségek létrehozására. Kétfelé szeretném bontani a tagintézmények munkaközösségi feladatait. Egy munkaközösség vezető
a tagintézmény szakmai munkájáért, a szakmai munkatervben vállalt feladatok koordinálásáért lenne felelős, míg egy másik munkaközösség vezető a helyettesítések szervezéséért, adatszolgáltatásért. A feladatok elosztásnál a hozzáértést, valamint az arányos és hatékony munkavégzést tartom szem előtt. A szakmai munkaközösségnek minden a tagintézményben dolgozó kollega tagja, míg a másik munkaközösségnek azok, akik az informatikai rendszereket gyorsan, jól, hatékonyan kezelik.
Változatlanul havi rendszerességgel tartunk vezetőségi megbeszéléseket (általában a tankerületi igazgatói értekezletek másnapján, hogy frissen tudjam tájékoztatni a kollégákat
az ott elhangzott fontos információkról).
c; Utazó gyógypedagógiai hálózat tagintézmény kialakítása
„ 20. § (9) ….Az EGYMI-ben ellátott feladatokra - a családsegítő szolgálat, az iskolaegészségügyi ellátás és a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai eszközök és segédanyagok kölcsönzése kivételével - külön-külön szervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegységeket kell létrehozni.”19

18
19

2011. évi CXC. tv.
2011. évi CXC. tv.
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Az, hogy az utazó gyógypedagógiai hálózat helye hol helyezkedik el az oktatás rendszerében, ritkán vitatott kérdés. Szakmai és munkaszervezési szempontból szerencsés, hogy
az együttnevelést támogató gyógypedagógusok egy egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény alkalmazottai, mert így a szakmai fejlődésük, a kompetenciahatáraik meghatározása könnyebb és egyértelműbb. Sokrétű feladataik koordinálásához kevés, hogy
munkaközösség-ként funkcionáljanak. Átszervezésük tagintézménnyé kiteljesíti az uatzó
gyógypedagógiai hálózat lényegét:


Az utazó gyógypedagógus tevékenységeinek célcsoportja a tanulón kívül az a pedagógus, akinek osztályában sajátos nevelési igényű tanuló tanul. Tevékenysége
akkor ér célt, ha a pedagógust alkalmassá teszi a sajátos nevelési igényű gyermek
fogadására, nevelésére, tanítására, és elősegíti az osztályban tanulók elfogadásának kialakítását és fenntartását.



A különböző ellátási formák összehangolása, az ellátás biztosítása, eljuttatása az
érintettekhez szintén az egységes koncepcióban dolgozó utazó gyógypedagógusok feladata.



a folyamatos és egységes tájékoztatás és kapcsolattartás a befogadó intézmények
vezetőivel, pedagógusaival és a szülőkkel.



Az egyéni fejlesztési tervek elkészítése „hagyományosan” a gyógypedagógusok,
fejlesztő pedagógusok feladata. Mivel a befogadó pedagógusok nem tanulták az
egyéni fejlesztési terv készítését, a gyógypedagógusoknak célszerű olyan egyéni
fejlesztési terv sémát, formát kialakítani, ami egyértelmű és jól áttekinthető minden, a tanítási folyamatban részt vevő számára. A fő vonalakat, az „alapsémát” az
utazó gyógypedagógus vázolja fel, tartalommal az együttműködő pedagógusok
közösen töltik meg



Ahhoz, hogy az együttnevelést sikeresen tudjuk megvalósítani és sikerüljön elérni
azt, hogy minden egyes gyermek megfelelő nevelésben-oktatásban részesüljön,
nagy hangsúlyt kell fektetni a teammunka minél optimálisabb megvalósítására.
Szükséges, hogy a bevont, az adott tanulóval foglalkozó szakemberek segítsék
egymás tevékenységeit, a helyzeteknek megfelelően tudjanak változtatni módszereiken, eljárásaikon, munkaformáikon, eszközeiken, és tudjanak segítséget kérni
egymástól, és adni egymásnak.

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadhatja az EGYMI tagintézmény vezetőjének az alábbiakat:
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-

az utazó gyógypedagógusok órarendjének, munkabeosztásának elkészítését, ellenőrzését

-

az utazó gyógypedagógusok munkaköri leírásának elkészítését

-

az együttnevelésben részt vevő intézményvezetőkkel, érintett pedagógusokkal
való kapcsolattartást

-

az utazó gyógypedagógusok helyettesítésének megszervezését

-

az utazó gyógypedagógusok szakmai munkájának ellenőrzését, értékelését

-

vezeti az ellátandó gyerekekről és az ellátási igényekről készült nyilvántartási listákat

-

szakmai döntéseket hoz, továbbképzéseket, konzultációkat

-

szervez az együttnevelt gyermekek érdekében

Szervezeti felépítés változása 1. melléklet
d; továbbképzések
A hétévente kötelező pedagógus-továbbképzés legfontosabb szabályait a 277/1997.
(XII.22.) Kormányrendelet szabályozza. Eszerint az első pedagógusdiploma megszerzését követő 7 évben a pedagógus mentes a továbbképzési kötelezettség alól. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus szakvizsgát vagy egyéb
jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.
Minden egyéb esetben 7 évenként 120 órás továbbképzési kötelezettség van érvényben.
A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására,
bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka
keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési

intézmény tevékenységének

megszervezéséhez,

a

pedagógiai-szakmai

szolgáltatások ellátásához, az intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához.
Az intézmény 5 évre szóló Továbbképzési programját épp a napokban állítottuk össze.
Ebben megfogalmaztuk, hogy a támogatások megítélésénél mely szakterületek élveznek
prioritást, melyek azok az irányvonalak, melyek mentén továbbképzést támogatni fogunk:


Gyógypedagógia, autizmus szakirány



Gyógypedagógia, pszichopedagógia szakirány



IKT használat



Terápiás továbbképzések: állatasszisztált terápiák, művészeti nevelés



Mozgásfejlesztés, Ayres, Alapozó stb
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e; A vezetés mentálhigiénéje
A vezetés mentálhigiénéje jelenti egyrészt a vezető egészséges hozzáállását feladatához,
melynek végzése során megfelelően kezeli saját fizikai és mentális egészségét, jelenti
másrészt azt, hogyan tudja a vezető kezelni munkahelyi szervezet lelki hatásmechanizmusait:
-

milyen hatással bír a szervezet, a csoportok és egyének viselkedésére,

-

hogyan tudja optimalizálni a munkahelyi viszonyokat (környezet, együttműködés,
kapcsolatok, motiváció, az egyéni célok beteljesülésének segítése)

-

hogyan segíti a szervezet tagjait a kiégés elkerülésében

A kiégés manapság egyre elterjedtebb fogalommá válik a közéletben és a tudományos
publicisztikában egyaránt. Életünk bármely szakaszában találkozhatunk e jelenséggel,
azon belül is elsősorban a munkánkkal kapcsolatban. Ennek a veszélynek azonban főleg
a humán foglalkozásúak vannak kitéve. A kiégés fogalmát először Freudenberger használta, és a következőképpen határozta meg: „Ez a szindróma krónikus, emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai, emocionális, mentális kimerülés állapota,
amely a reménytelenség és inkompetencia érzésével, célok és ideálok elvesztésével jár, s
amelyet a saját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek” A tartós érzelmi megterhelés, stressz hatására a személy a fizikai, lelki és érzelmi kimerülés állapotába kerül, és ezt a szokásos módon már nem tudja megoldani. A
kiégés tünetei több szinten jelennek meg az ember életében, s teszik nehezebbé a mindennapi munkavégzést. A fizikai tünetek között szerepel a fáradékonyság, kimerültség
érzése, gyakori fejfájás és a különböző emésztési problémák. A jellegzetes intellektuális
tüneteket a döntésképesség romlása és az információ-feldolgozási nehézségek jelentik.
Amíg szociális tünetként a visszavonultságot, cinizmust és a rosszindulatú humort lehet
megemlíteni, addig a pszichológiai tünetek közt találjuk az elszigetelődést, a dühöt, a
depressziót, valamint az önbecsmérlést.
A humán szférában dolgozók azért is vannak nagyobb veszélynek kitéve, mert a munkaeszközük a saját személyiségük. A pedagógusok esetében a kiégés lehetséges okai közé
szokták sorolni az oktatásban egyre nagyobb számban megjelenő problematikus diákok
által okozott konfliktushelyzeteket, az iskola rossz felszereltségét, amunkatársak közötti
bizalmi viszonyok minőségét, az iskolát érintő döntésekbe való beleszólás hiányát, valamint a környezet túlzó elvárásait. A kiégés során a tanár elveszíti azon személyek iránti
érdeklődését, akikkel a munkája során kapcsolatba kerül, valamint a segítő, empátiás ké-
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pességének mértéke is lecsökken. Az elmúlt évtizedekben végzett nemzetközi vizsgálatok kimutatták, hogy a legnagyobb mértékű pályaelhagyás a 30 év alattiaknál figyelhető
meg, s az 50 év fölöttieknél is magas ez az arány.
A pedagógusok, különösen a minden nap fogyatékos gyerekekkel dolgozó gyógypedagógusok számára tanácsadói szolgálatot, pszichológiai gondozó hátteret kell biztosítani,
ahol lehetősége lenne a munkájával kapcsolatos problémákat megbeszélni.
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A jó vezető olyan, mint a jó karmester; az összhangra figyel, de meghallja azt is, ha valaki hamis
hangot játszik. (Sipos Imre)

Zárszó
Egy oktatási intézményben akkor sikeres a vezető, ha mindenki szeret bemenni az iskolába, gyerek, szülő, tanár egyarán Egy jó iskolához jó csapat, jó tantestület kell, melynek
tagjai egyedi képességeikkel kiegészítik egymást. Fontos vezetői feladatnak tekintem az
iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságának növelését és a tanulók képességeinek folyamatos fejlesztését. Célom, hogy megfelelő feladatmegosztással mindenki számára lehetőséget teremtsek ahhoz, hogy képességeivel a csapat aktív, segítő és alkotó tagja legyen.
Bízva az intézmény tantestülete, a szülők, az iskola partnerei, valamint a fenntartó és az
önkormányzatok támogatásában, kérem vezetői pályázatom elfogadását.

41

Mellékletek
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