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A Jász Nagykun Szolnok Megyei 
P e d a g ó g i a i  S z a k s z o l g á l a t 
Kunhegyesi Tagintézménye 2016. 
f e b ru á r  1 5 - é n  k e z d t e  m e g 

működését Kunhegyes járásban. Ellátási körzetünkbe a járás 6 
települése tartozik: Abádszalók, Kunhegyes, Tiszabura, 
Tiszagyenda, Tiszaroff és Tomajmonostora. Főállásban 3 
gyógypedagógus és egy szakszolgálati titkár dolgozik intéz-
ményünkben. Szakember hiány miatt a logopédia, pszicho-
lógia, gyógytestnevelés és a tehetséggondozás területein az 
ellátást megbízási szerződéssel dolgozó és óraadó kollégák vég-
zik. Ellátott szakfeladataink között megtalálható a gyógy-
pedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; a szakértői 
bizottsági tevékenység; nevelési tanácsadás; logopédiai ellátás; 
gyógytestnevelés és a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 
ellátása és koordinációja. Hatékony működésünknek fontos fel-
tétele, hogy a különböző intézményekkel összehangoltan, fela-
datainkat egyeztetve dolgozzunk. Ennek érdekében az ellátott 
települések társintézményeivel egymást kölcsönösen támogató 
szakmai együttműködés megteremtésére törekszünk, igyek-
szünk különböző programokkal is segíteni azt. Munkánkkal azt 
szeretnénk elérni, hogy a környékbeli gyerekeknek a lehető 
legtöbb segítséget és támogatást tudjuk nyújtani. Célunk a 
szolgáltatói szerep erősítése, valamint a segítségnyújtás, és az 
intervenció a gyerekek, szülők, pedagógusok számára. 

Szakszolgálatunk részt vesz az EFOP-3.1.6-16-2017-00026-
os számú, „Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” A kiemelt 
figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a 
Szolnoki Tankerületi Központban című pályázati projektben, 
melynek keretében  konferenciát szervezünk 2019. május 22-én
korai iskolaelhagyás témában. A konferencia tervezésekor igye-

keztünk olyan kérdéskört választani, ami napjainkban nagyon 
aktuális és a meghívott előadók talán irányt tudnak mutatni a 
megoldási utak felé. Az előadók között lesz  Dr Lénárd Sándor
PhD egyetemi docens (ELTE Neveléstudományi Tanszék), Dr 
Fodor Szilvia egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem, 
Pszichológiai Intézet, Pedagógiai Pszichológia Tanszék), Tasi 
Krisztina egészségpszichológus (szakmai vezető, program-
koordinátor) és  tanügyigazgatási Ernesztné Csatári Ida
referens (GINOP-6.2.3-17 szakmai vezető). A rendezvényen 
megismerkedhetünk az Arizona programmal –  Lefor Gyula
igazgatóhelyettes (Várkonyi István Általános Iskola Cegléd) és 
a Komplex Instrukciós Programmal (KIP) is  Orosz Zsuzsanna
(KIP képző) bemutatása alapján. 

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött. 

Regisztrálni az alábbi linken 2019. május 19-ig lehetséges: 
https://forms.gle/HZJTv7drSq2BbURAA

Szeretettel várunk minden érdeklődőt rendezvényünkön!

 Zsidóné Kádár Terézia
 tagintézmény-igazgató

EFOP-3.1.6-16-2017-00026

„Megoldási utak vagy korai iskolaelhagyás?”


