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Bemutatkozik
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Kunhegyesi Tagintézménye 2016. február 15-én kezdte meg 
működését a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Kossuth Úti Általános Iskolai Tagintézmé-
nyének jobb szárnyában. Az iskola megszűnése miatt, másfél 
éves működés után, augusztusban költöztünk át új helyünkre, a 
Hajnal utca 3. szám alatt található óvoda épületébe. 

Ellátási körzetünk-
be Kunhegyes járás 6 
települése tartozik: 
Abádszalók, Kunhe-
gyes, Tiszabura, Tisza-
gyenda, Tiszaroff és 
Tomajmonostora.

Ellátott szakfelada-
taink között megtalál-
ható a gyógypedagó-
giai tanácsadás, korai 
fejlesztés, oktatás és 

gondozás, a szakértői 
bizottsági tevékenység, 
nevelési  tanácsadás , 
logopédiai ellátás, gyógy-
testnevelés és a kiemelten 
tehetséges gyermekek, 
tanulók ellátása.

Főállásban 3 gyógype-
dagógus és egy szakszol-
gálati titkár dolgozik in-
tézményünkben, szak-
ember hiány miatt a logo-
pédia, pszichológia és a 
gyógytestnevelés szak-

feladatait megbízási szer-
ződéssel dolgozó kollé-
gák végzik.

Hatékony működé-
sünknek fontos feltétele, 
hogy a különböző intéz-
ményekkel összehan-
gol tan,  fe ladatainkat 
egyeztetve dolgozzunk. 
Ennek  érdekében az 

ellátott települések 
társintézményeivel 
(Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, 
i s k o l á k ,  ó v o d á k , 
Védőnői szolgálat) 
egymást kölcsönösen 
támogató szakmai 
együttműködés meg-
teremtésére törek-
szünk. Szolgáltatá-
sainkat igyekszünk a 
családok és a partner-
intézmények igényei-
hez illeszkedően, ma-
gas szakmai színvo-
nalon biztosítani.

Munkánkka l  a zt 
szeretnénk e lérni , 
hogy a környékbeli 
gyerekeknek a lehető legtöbb segítséget és támogatást tudjuk 
nyújtani. 

Célunk a szolgáltatói szerep erősítése, valamint a segítség-
nyújtás, és az intervenció a gyerekek, szülők, pedagógusok 
számára.

Szeretettel várjuk szakszolgálatunknál a szolgáltatásainkat 
igénybevevő gyermekeket, szülőket, pedagógusokat, intézmé-
nyeket egyaránt. 

Nyitvatartási rendünk: hétfő-csütörtök: 7:30-16:00 	
 péntek: 7:30-13:30
Elérhetőségeink:
személyesen : vagy postai úton
JNSZM  Kunhegyesi Pedagógiai Szakszolgálat

Tagintézménye  5340 unhegyes, Hajnal u. 3.K  
telefonon: 06-59/300-568
emailben: pedszakszolg.kunhegyes@gmail.com 

Ezúton szeretném megköszönni Szabó András polgármester 
úr működésünk elindításához és az augusztusi költözéshez 
nyújtott segítségét, vala-mint a DIEGO Szőnyegáruház 
önzetlen támoga-tását.

 Zsidóné Kádár Terézia 
 mb. tagintézmény-igazgató

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS!
Tisztelt kunhegyesi lakosok! 
2017. szeptember 01-én megkezdődött a 2017/2018-as tanév. 
A település oktatási intézményeinek környezetében a reggeli, 

illetve a délutáni időszakban megnövekedik a gyermek 
forgalom. Kérem, hogy az iskolák környékén a járművezetők 
legyenek figyelmesebbek, közlekedjenek óvatosabban a 
balesetek megelőzése, elkerülése érdekében.

Az adott időpontokban a Rendőrőrs munkatársai a 
Polgárőrség tagjaival közösen biztosítják a fokozott jelenlétet.

Köszönettel:

	 Tokai Lajos r. alezredes
	 őrsparancsnok


