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I. A Pedagógiai Szakszolgálat jogállása 
 
 1. Megnevezés:     Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata                  
 2. Székhelye:        7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. 
 3. Telephelyei:       7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34., 
               7090 Tamási, Fő u. 1., 
         7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. 
 4. Tagintézmény:   Nevelési Tanácsadó Tamási 
 5. Intézmény típusa: Pedagógiai szakszolgálatot ellátó többcélú, közös  

igazgatású közoktatási intézmény 
 6. Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Tolna Megyei Közgyűlés  

           7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
    7. Alapító Okirat   Száma: 50-2/2000., 5/2000/II.25./ közgyűlési határozat 
    8. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 
 
II. A Pedagógiai Szakszolgálat működtetése 
 
   1. Az 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a képzési kötelezettségről és a 

pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet és az 
azt módosító 3/1998. (IX. 9.) OM. rendelet alapján történik.  

 
  2. Szakmailag önállóan végzi  tevékenységét,  a gazdálkodással kapcsolatos 

feladatait  a Tolna Megyei  Önkormányzat  Humán Szolgálatok Központja 
látja el. 

 
III. Illetékességi területe 
      Tolna Megye 
 
IV. A Szakszolgálat összetétele 
 - gyógypedagógus szakképesítésű vezető, 
 - főállású gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, pedagógus munkatársak, 
 - főállású pszichológusok,  
 - főállású adminisztratív dolgozók, 
 - részfoglalkozású orvos-pszichiáter, 
 - részfoglalkozású takarító, 
 - határozott idejű szerződéssel logopédus és konduktorok. 
 
V. A Szakszolgálat vezetése, működési rendje 
 
 1. A szakszolgálatot vezető gyógypedagógus  
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  - gondoskodik a bizottság munkájának megszervezéséről, 
 - meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét, 
 - biztosítja a feladatok határidőre történő szakszerű és törvényes végrehaj-   
   tását, 
 - gondoskodik az adminisztrációs ügyek ellátásáról, 
         - a fenntartó intézmény elnökével és gazdasági vezetőjével az elkülönített 

költségvetésével gazdálkodva biztosítja a működéshez szükséges szakmai 
és tárgyi feltételeket. 

         - a vezetőt (távollétében) a bizottság határozatlan idejű kinevezéses dolgozói 
közül a legtöbb szakmai gyakorlattal (tanítás, vizsgálat) rendelkező 
gyógypedagógus kolléganő helyettesíti, Vesztergombiné Schiller Ildikó. 

 
   2. A Szakszolgálat vezető-helyettese a Nevelési Tanácsadó Tagintézményének  
       szakmai irányítója: 
  - gondoskodik a Nevelési Tanácsadó munkájának megszervezéséről, 
  - meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét, 
  - biztosítja a feladatok határidőre történő szakszerű és törvényes végrehajtását, 
  - a Nevelési Tanácsadó személyi  és  gazdasági ügyeiben az intézmény vezető-       
         jével közösen hozza döntéseit. 
 
   3. A Szakszolgálat munkarendje: 
  - a Pedagógiai Szakszolgálat folyamatosan tevékenykedik a tanév rendje  
  szerint, 
  - a tanév rendje azonos az általános iskola rendjével, 
       - évente 3 alkalommal intézményi értekezlet tartása:    
         szeptember, december, június, az intézményi értekezleteket tagintézményi  
         értekezlet előzi meg, 
       - a gazdasági ügyintéző havonta egy alkalommal a tagintézményekhez látogat, 
       - szakmai konzultációkat a felmerülő igényeknek megfelelően tartunk. 
 
   4. A Szakszolgálat nyitvatartási ideje: 
 
        - hétfőtől csütörtökig: 7.30- 16.00 óra 
   - pénteken:                 7.30 - 13.30 óra 
 
   - a gyógypedagógus, óvodapedagógus, pedagógus, pszichológus munkatársak  
     a munkatervben  meghatározott terv szerint  csak a kötelező óraszámuk  ide-         
          jében tartózkodik.  
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VI. A Szakszolgálat vizsgálati ütemezése 
 
A szakértői vélemény elkészítésére irányuló kérelem benyújtásának és a szakértői 
vizsgálatok ütemezésének rendjét a 3/1988. (IX. 9.) OM rendelet a 14/1994. (VI. 
24.) MKM rendelet módosítása tartalmazza. 
 
VII. A Szakszolgálat munkakapcsolatai 

 
A Szakszolgálat folyamatos munkakapcsolatban van: 
- a gyógypedagógiai oktatást, nevelést biztosító intézményekkel, - gyermekek 

felül- 
  vizsgálata, véleményezése, konzultálás, 
- a csecsemőotthonokkal, - gyermekek folyamatos felülvizsgálata, fejlesztése, 
- az óvodákkal, az általános iskolákkal, - kérésre gyermekek vizsgálata, fejleszté- 
  sükkel, kezelésükkel kapcsolatban folyamatos konzultáció, 
- a konduktorokkal, - információcsere, konzultáció, 
- a Humán Szolgálatok Központjával, - napi kapcsolat a gazdasági ügyek intézésé- 
  ben, 
- a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézettel, - kérésükre vizsgálatok elvégzése, 
- a nevelési tanácsadókkal, - szakmai megbeszélések, konzultációk a diagnosztikai  
  munkáról, 
- a Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Gondozóval, - napi kapcsolat a gyermekek  
  vizsgálatáról, elhelyezéséről, 
- az önkormányzatokkal, - államigazgatási eljárások lebonyolítása, 
- a Családsegítő Központtal, - kérésre vizsgálatok elvégzése, 
- fogyatékosok érdekvédelmi egyesületeivel: együttműködés a fogyatékos gyerme- 
  kek érdekvédelmében, 
- az országos és megyei szakértői bizottságokkal, - szakmai tapasztalatcsere,  
  konzultáció 
- Nevelési Tanácsadók Dunántúli Egyesületével, - értekezletek, konferenciák szak- 
  mai tapasztalatcserék, 
- ELTE B.G. GYFK. Szakszolgálattal (Budapest), - szakmai továbbképzés, 
- a korai fejlesztő központokkal, gyermekek fejlesztésével kapcsolatos konzultáció, 
- a gyámhivatalokkal, - kérésre gyermekek vizsgálata. 
 
VIII. Belső ellenőrzés 
 
- A vezetői ellenőrzés során a vezetőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a  
   vezetése alatt álló munkaterület egész tevékenységét. 
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- Meg kell győződnie a munkavégzés színvonaláról, ennek érdekében biztosítania 
kell a folyamatos szakmai továbbképzés lehetőségét. 

- Informálódnia kell a jelentkező problémákról, gondoskodni azok lehetséges 
megoldásáról. 

 
IX. A hivatali ügyrend szabályozása 
 
Az iratkezelés szabályait a 3/1998. (IX. 9.) OM. rendelet a 14/1994. (VI. 24.) 
MKM rendelete tartalmazza. 
 
Aláírási jogkör és bélyegző használat: 
 
- a gyermekek iratanyagán: orvos, intézményvezető, vizsgálatot végző gyógypeda-

gógusok, 
- a kedvezményes Utazási utalványokon: az intézményvezető, 
- a hivatali ügyintézéssel kapcsolatos minden egyéb nyomtatványon és levelezése-

zéseken az intézményvezető aláírása és az intézmény körbélyegzőjének 
lenyomata szerepel. 

 
X. A Szakszolgálat dokumentumai 
 
 - iktatókönyv, 
 - postakönyv, 
 - forgalmi napló, 
 - számítógépes nyilvántartás, 
 - a vizsgált gyermekek iratanyaga, 
 - fejbélyegző, körbélyegző. 
 
 
Szekszárd, 2000. 08. 22. 
 
 
 
 
 
         Rajkóné Kiss Ágnes 
                       Pedagógiai Szakszolgálat 
                  vezetője 


