
                                                                                                                                             Beszámoló fenntartó részére 2020/21. I. félév (2020. július - 2020. december 23.)

SE PA EKPMI Köznevelési, gyakorló Intézményegységeinek beszámoló táblázata

az átlaglétszámoknál a két féléves átlaglétszámot kérjük

Konduktív Pedagógiai 

szakszolgálat
Általános iskola és kollégium

Utazókonduktori 

Szolgálat
Konduktív Szakiskola

EKPMI intézményvezető

EKPMI int.vez. helyettes
ÖSSZESEN

1.
hallgató létszám (köt. melléklet 

hallgatói névsor)
21

137
0 28 0 186

2.
hallgatói beszámoló/vizsgák száma 

összesen
11

114
0 4 0 129

3.

a területen az önkéntesek száma 

(szöveges résznél a felelősök, 

koordinátorok neve, ill a küldő 

intézmény megnevezése)

0 0 0 0 0 0

4.

A területen a közösségi szolgálatot 

teljesítők száma (szöveges résznél a 

felelősök, koordinátorok neve, ill a 

küldő intézmény megnevezése)

0 0 0 0 0 0

5.
A területen a látogató csoportok 

száma 
7 7 7 10 7 38

6. A területen a látogatók létszám 280 280 0 364 364 364

7.
programvezetők száma (köt. 

mell.névsor)
1 7 0 0 0 8

8.
gyakorlatvezetők száma (köt.mell 

névsor)
2 7 0 2 0 11

9.
konduktorok/pedagógusok létszáma 

(köt. melléklet névsor)
14,5 79 8 11 3 115,5

10.

bentlakó gyermekek létszáma (köt. 

melléklet névsor) súlyossági index 

alkalmazása

31 39 0 7 0 77

11.

bejáró gyermekek létszáma (köt. 

melléklet névsor) súlyossági index 

alkalmazása

829 58 146 9 0 1042

átlag gyermek/pedagógus létszám 

(egy időben, hozzávetőleg)
59,31034483 3,07278481 17,1764 3,704545455

12. átlag gyermek/pedagógus létszám 59,31034483 1,227848101 17,1764 1,454545455

13.

pedagógiai asszisztens / gyermek és 

ifjusági felügyelő létszám 

(éjszakások is)

1 15 0 1,5 0 17,5

14. óvodai dajka létszám 0 0 0 0 0 0

15.

legfontosabb szakmai eredmények 

(ha szükséges csoport nevének 

megjelölésével, szöveges kifejtés)

KPK szakmai nap, CP kongresszus, 

Robotika (járatógépek), 

Szimpózium (Kamenyiczki Ági)

Utazó szakmai 

munkaközösség 

működtetése.

Összetartó, inspiráló 

szakmai kollektíva 

kialakítása, 

működtetése, 

pályakezdők 

mentorálása, helyi 

tanterv konduktív 

szemléletű alakítása, 

digitális tanulási 

stratégiák előkészítése, 

folyamatos 

támogatása, 

esetmegbeszélések 

0

16.
a szülőkkel történő kapcsolat tartás 

módjai, keretei (alkalmak száma)

Foglalkozások alkalmával

személyesen.

A foglalkozások 1,5 és 2 órás 

időkeretben

történnek, valamint a korai 

fejlesztés, konduktív

pedagógiai ellátás esetében a 

szakértői bizottság által előírt

időben.

Telefonon, e-mailben,

levélben tájékoztatás,

információ nyújtás,

időpont egyeztetések.

Neurológiai, ortopéd

vizsgálatok, segédeszköz

ellátás megszervezése,

azokon való részvétel.

Adaptív mozgásfejlesztés és 

nevelési tanácsadás a home 

office során.

napi szintű személyes 

kapcsolattartás egyes szülőkkel

 - telefonos kapcsolattartás

 - email használata

 - hivatalos mappa használata

 - fogadóórát egész tanévben 

biztosítunk minden hozzátartozó 

számára

Heti, havi 

rendszerességű, 

személyes, telefonos, 

levelezés, bemutató 

foglalkozás, otthoni 

feladatok átadása, 

megbeszélése.

2 szülői értekezlet, 

heti fogadóóra, 

személyesen, 

telefonon, üzenő 

füzeten keresztül. 

November közepétől 

online – edmodo, 

skype, messenger, 

facebook, gmail, 

illetve telefon.
0

17. kötelező mérések (típus, határidő)

Goodenough rajz, Kiphard 

fejlődési skála. Szenzomotoros 

integrációs kérdőív 30-at 

továbbítottunk kp-i adatbázisba
GMP, DIFER, GMFM, QUEST, 

GMFCS

Rajzvizsgálat évente 

1x.a többi fejlesztés 

alatt.

GMFM, QUEST, 

bemeneti 

kompetenciák

0

18.

továbbképzésben résztvevők száma 

(köt. melléklet névsor, tk. irányának 

megjelölése)

6 37 0 8 4 55

19.
szakmai események rendezvények 

felsorolása (számszerűsítve)
3 10 5 2 4 24

20.
szakmai események rendezvények 

felsorolása (szöveges formában)

KPK szakmai nap, Robotika 

(járatógépek), Szimpózium 

(Kamenyiczki Ági)
nyílt napok

Hári emléknap; WCCE; 

Videórendszer bemutatása; 

KRÉTA képzés

0

21.

együttműködések száma más 

köznevelési intézményekkel (köt. 

melléklet az intézmények nevének 

felsorolása, együttműködés típusa)

5 0 38 2 2 47



22. szakmai kurzusok száma 4 2 3 1 6 16

23.
szakmai kurzusokban történő 

részvételek száma (fő)
13 150 9 22 9 203

24.
publikációk, kiadványok száma 

(szöveges felsorolás)
0 1 1 2 4

25.

konferencián tört részvétel (köt. 

melléklet a konferenciák 

megnevezése)

3 37 5 1 1 47

26. szmsz felülvizsgálatának időpontja 2020.10.01 2020. szeptember 2021.09.31. 2020. szeptember

27. működési rend felülvizsg. időpont 2021.01. 2020. szeptember 2021.09.31. 2020. szeptember

28.
komplex programok leadásának 

ideje
2020.10.01

2020. október
2021.09.31.

2020. október

29.
nevelő testületi ülések száma 

(mellékletben kifejtve)
2 1 1 5 5 14

30.

határon túli ellátásban történő 

részvétel (szövegben alkalom, hely, 

nevek, időtartam)

0 0 1 0 1

31.

nemzetközi projektekben kiutazás  

(határon túli) (szövegben név, hely, 

időtartam)

1 0 0 0 0 1

32.

sportrendezvényeken történő jelenlét 

(alkalom, név, hely, intézmény, 

gyermek és nevelői létszám)

0 0 0 0 0

33.

művészet, művészetterápiás 

rendezvények megjelenés, kiállítás, 

stb (név, alkalom, gyereklétszám, 

helyszín, gyermek és konduktori 

létszám)

0 Pető Zenedélután (2020.09.02.) 0 0 0

34.
átsorolások száma (gyakornokból 

ped.1-be, ped.1-ből ped.2-be)
0 1 1 1 0 3

35.

a területen a minősítések száma 

(szövegesben névsor, időpont 

felsorolva, ill. minősítésben 

résztvevő vezetők megnevezése)

1 9 2 1 1 14

36.
új rendelés, új tanácsadás, szűrés, 

stb. (létszám adatok)
520 0 96 0 0 616

37. Pályázatok 0 0 Tegya TEGYA, KIKA TEGYA, KIKA 0

38.

Digitális oktatásban, konduktív 

nevelésben töltött tanítási napok 

száma (az egész intézményegységet 

illetően)

24 39 0 17 0 80

39.

Digitális oktatásban, konduktív 

nevelésben töltött tanítási napok 

száma - az érintett csoportokat / 

osztályokat egy időben egynek 

számítandó (naptári napokat 

számolva)

27 0 22 0 49

40.

Digitális oktatásban, konduktív 

nevelésben töltött 

csoportok/osztályok száma

6 0 2 0 8

41.
COVID fertőzött diákok / 

gyermekek száma
0 8 0 0 0 8

42.
COVID fertőzött munkatársak 

száma
7 15 1 1 1 25

rövid szöveges beszámoló:

„A siker, folyamatos tanulása annak, hogyan lehet a dolgokat jobban csinálni.”

Csíkszentmihályi Mihály

1.1.  Munkakör és területi eloszlás szerint:

1 logopédus (KÁI)

2 általános iskolai tanár (mindkettő részmunkaidőben) (KÁI)

1 gyógypedagógus (KÁI)

2 részmunkaidős (20 óra)

21 gyakornok

5 pedagógus I

1 pedagógus II

1 gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

1 konduktornak közülük próbaidő alatt azonnali hatállyal felmondtunk

https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2020/11/T%C3%89R-SE-PA-EKPMI-le%C3%ADr%C3%A1s-mell%C3%A9kletekkel.pdf

https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2021/01/2020_EKPMI-T%C3%89R-ELEMZ%C3%89S_20210115.pdf

8 pedagógus II. 

3 mesterpedagógus

1.4. Képzések

Két online szakmai szimpózium került megtartásra, mindkettőt nagy érdeklődés kísérte.

1.2.3.       Csoportvezetői, gyakorlatvezetői célfeladatok megbízások díjának emelése megvalósulni látszik

1.2.4.       2020. decemberi Kiválósági Jutalom szervezett és átlátható elosztása

1.2.5.       Egyetemi kitüntetési javaslatok felterjesztése, javasolt 5 személy elfogadása

1.3. Minősítések:

18 minősítés, 

7 pedagógus I. minősítés

1.2.2.       Megtörtént a TÉR eredményének összesítése – 2052 munkatársak általi kitöltés; közel 120, vezetők és beosztottak közötti reflektív beszélgetés; 103 szülői és 67 diákoktól 

1.2.1.       Bevezetésre került az új TÉR teljesítményértékelési rendszer  

I.              Sikerek, eredmények

1.     Emberi erőforrás gazdálkodás

5 határozott idejű (szülési szabadságon lévők státuszára)

A pandémia ellenére megtartottuk a kollégákat (2 fő lépett ki a nyár folyamán, 1 fő az ősz folyamán, 1 főnek próbaidő alatt mondtunk fel), munkát biztosítottunk 

23 konduktor (3 UKSZ, 5 PSZ, 4 KSZI (+2 konduktor és egy gyógypedagógus áthelyezve az iskoláról), 10 KÁI)

1.2. Teljesítmények elismerése:

https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2020/11/T%C3%89R-SE-PA-EKPMI-le%C3%ADr%C3%A1s-mell%C3%A9kletekkel.pdf
https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2021/01/2020_EKPMI-T%C3%89R-ELEMZ%C3%89S_20210115.pdf


1 fő logopédus

Új felvételek lefolytatása, kapcsolódó KIR adminisztrációk

Beiskolázási terv (Gocsmán Csilla, Szabó Nóra)

UKSZ Új vezetői pályázat kiírása (08.22)

Pályázatok kiírása

7 fő konduktor (egy fő pótlás)

2 fő gyógypedagógus

1 fő éjszakás

2 fő gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő

1 fő szakoktató

1.2. Életpálya:

1.1. Státuszbővítések, pótlások 

UTAZÓ 2 fő konduktor

Szakszolgálat 2 fő konduktor

Iskola 2 fő konduktor (pótlás)

Aszisztens 2 fő gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő

Szakiskola

Önértékelések (2021 szeptemberig mindenkinek át kell esnie)

Indikátorok frissítése

Minősítések (NOKS – Zsákai-Kiss Éva)

1.3. Adminisztratív feladatok:

5.7.2.       Balasagyarmati Mosoly EGYMI-látogatás

5.7.3.       lengyel testvér intézmény online AAK és sport nap szervezések,

II.           Nehézségek/ előttünk álló feladatok

1.     Emberi erőforrás gazdálkodás

5.5.  Projekt munkák - CSBO országos projektben – Gruber Mónika

5.6. rendezvény

5.6.1.       Hári Szakmai Szimpózium szervezése

5.6.2.       Nyílt napok a szakiskolán 

5.7. partneri kapcsolatépítés

5.7.1.       Napraforgó látogatása

5.2.  HONLAP - Naprakész EKPMI honlap megjelenések (különös tekintettel a Covid tájékoztatókra, minőségbiztosítást szolgáló kérdőívekre, űrlapokra)

5.3. előadások

5.3.1.       OORI látogatás – szakszolgálat

5.3.2.       ÁOK hallgatói képzések

5.3.3.       WCCE előadások, poszterek

5.4.  Cikkek – Gruber Mónika, Makk Ádám

4.1.4.       konditermek kifestetése, berendezése, együttműködés a Pető András Kollégiummal

4.1.5.       Villányi úti WIFI rendszer fejlesztése, elérhetővé tétele

4.1.6.       Kamerarendszer beüzemelése

5.     Ismertség, elismertség érdekében végzett folyamatok

5.1.  Filmek hallgatói képzéshez korais filmek; szakiskola bemutatkozó anyagai, iskola kisfilmek – WCCE, karácsonyi

4.     Infrastruktúra 

elértük a rendezetten, jól működő takarítási szolgáltatást

4.1. fejlesztés

4.1.1.       hallgatói öltöző felújítása

4.1.2.       betegszobák és beázott fürdőszoba kifestetése

4.1.3.       aláírt játszótérfelújítást szolgáló szerződés

KIRSTAT határidőre történő leadása

Egyéb naprakész adatszolgáltatások

Pretriázs megszervezése

Új belépők email hozzáférése – idén nem ment automatikusan

Levelezési listák aktualizálása

INYR töltése naprakész

Szakszolgálat létszám táblázatának használata – nagy előrelépés az összesítésben

Digitális oktatási felületek használatának elsajátítása

Kamerarendszerrel történő közvetítések

Online képzésekbe való nagyon aktív bekapcsolódás

3.4. EKPMI működéséhez kapcsolódó kiemelt feladatok ellátása:

Digitális táblák, Projektor, AAK eszközök, Laptopok, Számítógépek, Telefonok, Tabletek, Bútorok (asztalok, székek, ágyak), Hálózati nyomtatók, Szakiskolai irodai eszközök, 

3.2.2.       Alapítványi TEGYA beszerzések – 2020-as évre megpályázott TEGYA pályázatok átfuttatása, az egész folyamat intézése

3.3. Területeken bevezetett innovációk, változások:

Online oktatás minden intézményegységben

Kréta bevezetése

Online állásinterjúk (közel 40 alkalommal)

3.1.2.       az eszközigénylési folyamat áttekintése és beavatkozás a pontatlan működésbe

3.2. Beszerzések

Soha nem látott mértékű beszerzés valósult meg, melyet nagyon sok egyeztetés kísért.

3.2.1.       Kiemelt beszerzések:

Minden csoport úgy működött, hogy szükség esetén rugalmasan azonnal át tudott állni az online munkarendre. Ennek eredményeként a félévi tananyagot tanulóink 

A szülők a legtöbb esetben megértették és elfogadták a szigorú óvintézkedéseket, és partnerként vettek részt a folyamatokban. 

Minden rászoruló tanulónak tudtunk eszközt biztosítani a digitális oktatáshoz.

3.     Intézmény működtetése

az eszközigénylési-, az étkezés és annak térítése folyamat áttekintése és beavatkozás a pontatlan működésbe

A szülők között kiosztott elégedettségi kérdőívet 48 szülő küldte kitöltve vissza. Általában elégedettek a munkánkkal, a megbíznak bennünk. A legtöbb kritikát az 

Szakiskolán bemutatkozó videók készültek, melyek felkerültek honlapunkra és facebook oldalunkra is, november 16-án és 17-én online nyílt napokat tartottunk, 

https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/2020/11/27/online-nyilt-napokat-tartunk-szakiskolankban/

3.1. Eszközgazdálkodás 

3.1.1.       leltározás lefolytatása, hiányok lecsökkentése

A járványügyi helyzetre való tekintettel minden szükséges óvintézkedést megtettünk tanulóink és munkavállalóink érdekében. A szülők és munkavállalók részletes 

2.     Pedagógiai folyamatok

https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/2020/11/27/online-nyilt-napokat-tartunk-szakiskolankban/


Honlap arculati megjelenése az Utazónak és a Szakszolgálatnak frissítésre vár Makk Ádám sk.

aktualizált rollupok készítése intézményvezető

Intézményegységek Konduktív Szakiskola beszámolója

Utazó Konduktori Szolgálat 

beszámolója

Konduktív Gyakorló Általános 

Iskola és Kollégium beszámolója

Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója

https://drive.google.com/file/d/1N_RKf0wroVxHYjdBiCtr86l58vHiAr38/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pZjhbdvQ0L73Q6KY9rnf_bDVdngKSanJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1C-dGjvnVLy5TXKcrbZbb6zFkIqxnvMWw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uNydEWVSnV7X5wxhSyymjF48jlZPLF0N/view?usp=sharing

6.1. kommunikációs terv készítése

Minden intézményegységet bemutatkozó film készítésé

tematikus filmek készítése

PR filmek hírlevélben történő továbbítása megyei szakértő bizottságok felé

2.     Beszerzések: 

Optimalizált dologi költségvetés (további interaktív táblák, kamerarendszerek)

Optimalizált beszerzési folyamatok – pontos megrendelések, követhető áruátvételek a területeken

3.     Szakiskolai képzés megalapozása

Igények felmérése: kérdőívezés a szülők, gyermekek körében

Átsorolások, léptetések

Nyugdíjasok visszafoglalkoztatása: megbízás

1.4. COVID 19

A járvány okozta nehézségek miatt megnövekedett munkatársaink fizikai, mentális és pszichés terhelése is. Az idősebb korosztály még mindig nem rendelkezik megfelelő 

férfi, női öltözők rendezése, teljes szekrénycsere, rendrakás

6.     PR folyamatok

Kréta rendszer rutinszerű használata 

Szabályzatok, alapdokumentumok, helyi tantervek aktualizálása 

5.     Infrastruktúra

Klimatizálás, vizesblokkok akadálymentesítése

Kollégiumi terek visszaigénylése

Szakiskolai termek kialakítása

Pedagógiai program, helyi tanterv saját arculati elkészítése

Külföldi minták, Belföldi példák, Napraforgó alapítvány, Auchan kapcsolat, lengyel példa, 

PR célcsoportok a tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak

4.     Adminisztratív feladatok:

TÉR – lefűzése, fejlesztése

Munkaköri leírások aktualizálása

Wifi rendszer bővítése (Szakiskolai folyosót is bevonva a hálózatba

Internet vezetékes hálózat erősebbre cserélése

Mérőszoba, tantermek kialakítása az iskolai területnek

WIFI szolgáltatás a Kútvölgyi úton, a mamás csoport terültén

https://drive.google.com/file/d/1N_RKf0wroVxHYjdBiCtr86l58vHiAr38/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pZjhbdvQ0L73Q6KY9rnf_bDVdngKSanJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C-dGjvnVLy5TXKcrbZbb6zFkIqxnvMWw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNydEWVSnV7X5wxhSyymjF48jlZPLF0N/view?usp=sharing

