Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 9-11.
OM azonosító: 102318 Szervezeti egység kódja: TA1001
Tel.: 74/ 502-020
E-mail: szakszoli@gmail.com
Ikt.sz.: 153/2021.

KIEGÉSZÍTŐ KÖZZÉTÉTELI ADATOK

A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (6) bekezdése szerint A pedagógiai-szakmai
szolgáltatói és a pedagógiai szakszolgálati közzétételi lista tartalmazza:
a) az alapfeladat ellátásához létesített munkaköröket, valamint azt, hogy a munkaköröket
milyen iskolai végzettséggel, szakképzettséggel töltötték be,
b) a működés rendjét,
c) a nevelési-oktatási intézményekkel, pedagógiai szakszolgálat esetén a szülőkkel való
kapcsolattartás formáját és módját,
d) tanévenkénti bontásban a díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatásokat, azok
díjtételeit.

1

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 9-11.
OM azonosító: 102318 Szervezeti egység kódja: TA1001
Tel.: 74/ 502-020
E-mail: szakszoli@gmail.com
a) Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök, valamint az iskolai végzettségek,
szakképzettségek, melyekkel ezek betöltésre kerültek. A 15/2013. (II.26.) EMMI
rendelet 6. sz. melléklete alapján
aa) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak szakképzettségi követelményei a
megyében, fővárosban az Intézmény egyes tevékenységeinek ellátásához
A pedagógiai
szakszolgálati
tevékenység
korai fejlesztés és
gondozás

Pedagógusmunkakör
megnevezése
gyógypedagógus

A tevékenység ellátásához szükséges
szakképzettség
gyógypedagógus
klinikai gyermek szakpszichológus
klinikai és mentálhigiénés (felnőtt)
szakpszichológus
tanácsadó szakpszichológus
neuropszichológiai szakpszichológus

konduktor
szakértői bizottsági pszichológus
tevékenység

konduktor
klinikai gyermek szakpszichológus
pedagógiai szakpszichológus
óvoda- és iskolapszichológus
óvoda- és iskola-szakpszichológus
tanácsadó szakpszichológus
neuropszichológiai szakpszichológus

gyógypedagógus

gyógypedagógus

konduktor

konduktor

nevelési tanácsadás fejlesztő
pedagógus

óvodapedagógus, tanító, tanár,
szociálpedagógus, konduktor, a
továbbiakban meg nem nevezett
gyógypedagógus, pedagógia szakos
előadó, pedagógia szakos nevelőtanár
és a beilleszkedési, a tanulási, a
magatartási nehézségekkel küzdő
gyermekek, tanulók szűrésére,
csoportos és egyéni foglalkoztatására
jogosító szakirányú továbbképzésben
szerzett szakképzettség
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oligofrénpedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár, tanulásban
akadályozottak pedagógiája vagy
logopédia vagy pszichopedagógia
szakos gyógypedagógus,
gyógypedagógiai tanár vagy
terapeuta, gyógypedagógus
tanulásban akadályozottak
pedagógiája vagy logopédia vagy
pszichopedagógia szakirányon
gyógypedagógus

gyógypedagógus

pszichológus

klinikai gyermekszakpszichológus
tanácsadó szakpszichológus
pedagógiai szakpszichológus
óvoda- és iskolapszichológus
óvoda- és iskola-szakpszichológus
klinikai és mentálhigiénés (felnőtt)
szakpszichológus
neuropszichológiai szakpszichológus

logopédiai ellátás

konduktor

konduktor

logopédus

logopédia szakos gyógypedagógiai
tanár,
gyógypedagógus logopédia
szakirányon

továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

pszichológus

tanácsadó szakpszichológus
pedagógiai szakpszichológus
óvoda- és iskolapszichológus
óvoda- és iskola-szakpszichológus

tanácsadó
pedagógus

bármely egyetemi szintű pedagógus
szakképzettség
bármely főiskolai szintű pedagógus
szakképzettség, diáktanácsadás, vagy
iskolai tanácsadó és konzultáns
pedagógus vagy tanulási és
pályatanácsadás vagy pályaorientációs
tanár szakirányú továbbképzési
szakképzettséggel vagy pályaorientáció
szakterületen szerzett szakvizsgával
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konduktív
pedagógiai ellátás

konduktor

konduktor

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő
tanár

gyógytestnevelő tanár
gyógytestnevelő-egészségfejlesztő
tanár

iskolapszichológiai, iskola- és
pedagógiai szakpszichológus
óvodapszichológiai óvodapszichológia
óvoda- és iskolapszichológus
ellátás
koordinátora
óvoda- és iskola-szakpszichológus
tanácsadó szakpszichológus
kiemelten
tehetséggondozó
tehetséges
koordinátor
gyermekek, tanulók
gondozása

pedagógiai szakpszichológus
óvoda- és iskolapszichológus
óvoda- és iskola-szakpszichológus
tanácsadó szakpszichológus
pedagógus, tehetségfejlesztő
szakirányú végzettséggel

ab) A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
Nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő
munkakörök

fogyatékosság típusának megfelelő
szakorvos vagy gyermek- és ifjúsági
pszichiátria,
csecsemő- és gyermekgyógyászat,
illetve gyermekneurológia szakorvos,
gyógytornász,
pedagógiai asszisztens,
gyógypedagógiai asszisztens,
szakszolgálati titkár,
rendszergazda

Egyéb munkakörök

ügyviteli dolgozó,
kisegítő dolgozó,
munkaügyi, személyzeti előadó,
gazdasági dolgozó,
műszaki dolgozó
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b) A működés rendje:
Az Intézmény a személyi adottságokhoz és a helyi igényekhez rugalmasan alkalmazkodó
munkarendet alakít ki. Az Intézmény egész évben folyamatosan működik. A tanév
szorgalmi idejében teljes munkaidőben, a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint látják
el feladataikat a munkatársak.
A nyitvatartási idő kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az Intézmény szolgáltatásait
délelőtt és délután is igénybe vehessék az érintettek.
Az Intézmény nyitva tartása:
 Augusztus 15. – június 30.: hétfőtől – péntekig: 800–1600
 Tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben: hétfőtől – csütörtökig: 900–1300; péntek: 900–1200
 Az igazgató – a jogszabályban meghatározottak szerint – 5 tanítás nélküli munkanapot
rendelhet el.

c) A szülőkkel való kapcsolattartás formája és módja:
Az Intézmény ellátását igénybe vevő az alábbi módokon léphet kapcsolatba az
Intézményben dolgozó személyekkel:


a foglalkozások kapcsán,



előzetes egyeztetés alapján bármikor,



a kapcsolattartás egyéb eszközei az információcserére: telefon, e-mail, postai levél



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) Tanévenkénti bontásban a díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatások, azok
díjtételei:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 2. § (2) bekezdése szerint „az
állami, települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami
feladatellátásban részt vevő más fenntartású intézményben az óvodai nevelés, az óvodai
nevelést és az iskolai nevelés-oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok
igénybevétele, valamint a kollégiumi ellátás az ingyenes oktatásban részt vevő, e
törvényben

meghatározott

feltételeknek

megfelelő

gyermekek,

tanulók

számára

térítésmentes.”

Szekszárd, 2021.október 27.
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