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Tanulói létszámadatok
2017. szeptember 

1.

2017. október 1. 2018. január 26.

Fejlesztő iskola 29 fő 29 fő 28 fő

Gondozási helyén

ellátottak
21 fő 21 fő 21 fő

Otthonukban

ellátottak
15 fő 15 fő 14 fő

Székhelyintézmén

y
7 fő 7 fő 5 fő

Összesen: 72 fő 72 fő 68 fő



Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet
Az ellátás helye

Tanulók száma

Hátrányos helyzetű
Halmozottan 

hátrányos helyzetű

Fejlesztő iskola (28 fő) 7 fő 9 fő

Csillám csoport (5 fő) 1 fő 0 fő

Gondozási helyén

ellátottak (21 fő)
4 fő 10 fő

Otthonában ellátottak (14

fő)
2 fő 5 fő

Összesen: 14 fő 24 fő



Tanulói hiányzások
Mulasztott 

napok 

száma

Egy tanulóra 

jutó átlag

Mulasztott 

órák száma

Egy tanulóra 

jutó átlag

Cinege 

csoport 47 nap 9,4 nap 188 óra 37,6 óra

Ficánka 

csoport 33 nap 4,9 nap 142 óra 23 óra

Micimackó  

csoport 26 nap 3,7 nap 104 óra 14,8 óra

Napraforgó 

csoport 37 nap 12,3 nap 148 óra 49,3 óra

Csillám 

csoport 134 nap 26,8 nap 536 óra 107,2 óra

Összesen: 277 nap 1,73 nap 1118 óra 7,03 óra



Személyi feltételek
Kötelező órában Megbízáson 

alapuló 

túlmunkában

Megbízási 

szerződéssel

Fejlesztő iskola 4 fő/80 óra - -

Gondozási

helyén ellátottak

1 fő/10 óra 5 fő/12 óra 1 fő/8 óra

Otthonukban

ellátottak

1 fő/4 óra 2 fő/5 óra 8 fő/55 óra



Feladatellátásunkat meghatározó szabályozók, 
dokumentumok

Egyéni 
fejlesztési 
tervek 
(TARC-
mérés)

Éves tervezés 
(projekttervezé
s)

Rehabilitáció
s Pedagógiai 
Program

Intézményi 
szabályozók 
(PP, SZMSZ 
stb.)

Jogszabályok

2011. évi CXC 
tv. 20/2012. 
EMMI rendelet, 

32/2012. EMMI 
rendelet 
(Irányelvek) 
stb.



Csoportok nevelő-oktató munkája

 Cinege csoport
 Osztályfőnök: Magyar Ildikó Zsuzsánna -

gyógypedagógus

 Gyógypedagógiai asszisztens: Horváthné 
Raffai Judit

 8 fő tanuló (5 fiú, 3 lány)

 Csoportos, mikrocsoportos , egyéni 
foglalkozás

 Elfogadó, nyugodt légkör

 Szokások megszilárdulása, rutinok 
kiépülése

 Ficánka csoport
 Osztályfőnök: Gyurkóné Kiss Anikó –

gyógypedagógus

 Gyógypedagógiai asszisztens: Fazekas 
Istvánné

 7 fő tanuló (4 lány, 3 fiú)

 Új tanuló – új gyógypedagógiai asszisztens

 Szociális készségek fejlesztése, szociális 
viselkedés javítása



Csoportok nevelő-oktató munkája

Micimackó csoport
 Osztályfőnök: Oláh Katalin-

gyógypedagógus

 Gyógypedagógiai asszisztens: Péntek 
Katalin

 7 fő tanuló (3 fiú, 4lány)

 Személyes kötődés, szociális viselkedés, 
együttműködés, kezdeményezőkészség

 Élményszerű tapasztalatszerzés, társas 
kezdeményezések támogatása

Napraforgó csoport
 Osztályfőnök: Némethné Szopkó 

Mária– konduktor

 Gyógypedagógiai asszisztens: Fodor 
Csaba Mihályné

 6 fő tanuló (3 lány, 3 fiú)

 Új tanuló  - heterogén csoport

 Hiányosan működő képességek 
korrekciója, differenciált szükségletekhez 
igazítottan.



Csoportok nevelő-oktató munkája

Csillám csoport

 Osztályfőnök: Szőke Ágnes Andrea

 Gyógypedagógiai asszisztens: Ráczné 
Monoki Andrea

 5 fő tanuló (1 fiú, 4lány)

 Napi rutin kiépítése változó

 Szórt képességek – elszigetelődés 
csökkentése

 „Gólyafészek Otthon”

 21 fő tanuló – heti 30 óra

 4 fő gyógypedagógus, 1 fő konduktor, 1 
fő pedagógus, 1 fő gyógypedagógiai 
asszisztens

 Egyéni, mikrocsoportos fejlesztés

 Speciális, sajátos fejlődési igények

 Szociális érzékenyítés, érzékszervi 
érzékenyítés, bazális stimuláció



Csoportok nevelő-oktató munkája
Otthonukban ellátottak

 14 fő tanuló – heti 64 óra

 11 fő gyógypedagógus – 9 településen

 Helyzethez igazított beszéddel szociális kompetencia-fejlesztés

 Nagymozgások, finommozgások, taktilis, auditív- és vizuális 
észlelés, téri tájékozódás, kognitív képességek (figyelem, emlékezet, 
emlékezet, képzelet, logikus gondolkodás, olvasás-írás), 
kommunikáció, beszéd, szocialitás, önkiszolgálás. 



Szakmai innováció
- Projekttervezés (9 témakör)

- Hívogat az iskola, Ősz anyó kincsei, Van zsákodban 
minden jó, Csilingel a csengettyű, A Téltündér 
palotája, Tarka-barka maskara, Itt a szemem, itt a 
szám, Tavaszi ébredés és Szép nyári napok

- Fejlesztő nevelés-oktatás munkaközösség

- Oláh Katalin munkaközösség-vezető

Gyurkóné Kiss Anikó – állatasszisztált terápiás 
képzésen vett részt



Szakmai munkaközösség megvalósult feladatai

- Munkaközösségi értekezlet havonta 1 alkalommal

- Segítség az Élménykert kiépítésében

- Tanulói mérések ,egyéni fejlesztési tervek készítése

- Részvétel a „Gólyafészek Otthon” által szervezett 

rendezvényeken

- TARC mérőanyag összesítése, dokumentálása

- Óralátogatások (Székhelyintézményben, fejlesztő 

iskolában)

- Részvétel a MAGYE SHF Szakosztály találkozóján –

Debrecen, Immánuel Otthon

- Részvétel a Jessi és Társai Alapítvány rendezvényein

- Szakmai konferenciákon való részvétel (Kiskőrösi EGYMI, 

Kádas György EGYMI)



Tárgyi, infrastrukturális feltételek
 Fejlesztő iskola

 Tankönyvtámogatásból fejlesztő 
eszközök vásárlása 

 Kiépült az internet 

 Új bútorok érkeztek 

Szeretnénk:

- Csillám csoportba stabil internetet, 

vezetékes telefont, laptopot, képes 

könyveket.

- Fejlesztő iskolába számítógépet, 

nyomtatót

- Otthonukban ellátott tanulók 

számára eszközöket (fertőtlenítés 

nehezített)

- Gólyafészek Otthonba eszközöket.



Köszönöm a figyelmet!


