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A Záhony és Bodrogköz Térségek Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának munkája a
2011/2012-es tanévben

Pedagógiai szakszolgálatunk a 2011/2012-es tanévben is segíti a közoktatási intézmények
nevelési-oktatási feladatait.
Intézményünk a Bodrogközi térségben Cigándi telephellyel működik, változatlanul a Fő út
90. szám alatti épületünkben. A pedagógiai szakszolgálat 3-18 éves korig látja el a
gyermekeket. Térségünkben 2 pszichológus (1 félállású és 1 óraadó), 3 gyógypedagógus (1
főiskolai képesítése folyamatban van), 1 fejlesztőpedagógus, 2 logopédus, 4 gyógytestnevelő
(1 főállású és 3 óraadó) és 1 adminisztrációs munkatárs dolgozik. A pszichológia és logopédia
területen a fenntartó Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot írt ki 1-1 fő
létszámbővítésre, de szakemberhiány miatt a pályázati eljárás sikertelen volt. A továbbiakban
a pályázat újra kiírásra kerül, számítva az eljárás sikerességében. Így jelenleg a leginkább
szükséges esetek ellátása történik elsősorban. Az igényeknek túlórával és óraadó
pedagógusokkal próbálunk eleget tenni.
A 2011/2012-es tanév feladatai:
Intézményünk továbbra is ellátja a nevelési tanácsadást, a beilleszkedési, tanulási és
magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztő foglalkoztatását, a logopédiai ellátást
igénylők beszédfejlesztését, a 7.-8. osztályos tanulók továbbtanulási- és pályaválasztási
tanácsadását, valamint az iskolaorvosi besorolás alapján gyógytestnevelésre utalt tanulók
speciális testnevelési foglalkoztatását.
A fejlesztő és logopédiai foglalkozásokra a továbbiakban is heti egy alkalommal kerül sor. A
törvényi változások következtében a gyógytestnevelés óraszáma heti 2 órára emelkedett. A
továbbtanulási- és pályaválasztási tanácsadás minden tanév első félévében, míg az
iskolaérettségi vizsgálatok minden tanév márciusában kerülnek megszervezésre. A nevelési
tanácsadó vizsgálatai a tanév során folyamatosan történnek.
Eseti pedagógiai segítségnyújtásra előzetes egyeztetés után van lehetőség, mely során
szakembereink tanácsadással segítik a család, vagy az intézmények nevelőmunkáját.
Újdonság!
2011. szeptembertől preventív csoportokat indítunk a térség Védőnőinek segítségével, mely
során a 3-4 éves óvodai ellátásban nem részesülő fejlesztő foglalkozásra javasolt gyermekek
terápiáját oldjuk meg.
A továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást ettől a tanévtől pályaorientációs
tevékenységgel szeretnénk kiegészíteni, mely heti 1 alkalmas, 8-10 fős csoportfoglalkozások

keretében valósulna meg a 7.-8. évfolyamos tanulók körében. Az ellátás szervezési feladatai
folyamatban vannak.
Szolgáltatásaink igénybevétele:
Szolgáltatásaink illetékességi területünkön ingyenesen vehetők igénybe, melyhez a
vizsgálatkérő, illetve kontrollvizsgálat kérő lapok a www.cigand.hu honlapról letölthetők.
Intézményünk szolgáltatásait kérheti a szülő, vagy a szülő beleegyezésével a nevelésioktatási, vagy más intézmény (védőnői szolgálat, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat,
gyámhatóság, stb.).
Tevékenységünkről minden érdeklődő részletes tájékoztatást olvashat Cigánd város hivatalos
honlapján. (http://www.cigand.hu/kozszolgalati.html)
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