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(6) a) Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök
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b) A működés rendje
A nevelési év szeptember első napjától a nevelési év rendjére vonatkozó miniszteri
rendeletben meghatározott időpont szerint a következő év augusztus 31-ig tart.
A fejlesztés szeptember 1-től kezdődik (szeptember 1-től 21-ig a gyermekek beszoktatása és
a pedagógiai vizsgálatok nevelési, oktatási, rehabilitációs programok végzése történik), a fejlesztés a
következő év június 15-ig tart, ezt követően a pedagógiai vizsgálatokat végezzük június 30-ig. A
nyári szünetben a szakszolgálat a Házirendben meghatározott ügyeleti rend szerint működik.
Az intézmény nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig 8-16-ig (gyermekek fejlesztése,
adminisztráció, felkészülés a fejlesztő foglalkozásokra – ez utóbbi otthon is végezhető munka).
A felvétel jelentkezés alapján történik, előzetes időpont egyeztetéssel, beutaló nélkül. Az
intézmény vezetője dönt a felvételről szakértői bizottság véleménye alapján. Az újonnan érkező
gyermekek fogadása a nevelési évben – az üres helyek függvényében – folyamatosan történik.

c) A szülőkkel való kapcsolattartás formája és módja
Az igazgató az intézmény munkatervét a szülői közösség képviselőjének
rendelkezésére bocsátja. A szakalkalmazotti értekezletek azon napirendi pontjain, amelyek a
gyermekek és tanulók egészét vagy nagyobb csoportját közvetlenül érintik, a szülői közösség
képviselője részt vehet. A szülői közösség egyetértési, véleményezési jogának gyakorlására a
szülői közösség képviselőjét a szükséges esetekben az intézményvezető alkalmanként kéri fel. A
szülői közösség képviselője közvetlenül is fordulhat az intézményvezetéshez. Ekkor az igazgató vagy
helyettese halaszthatatlan esetben azonnal, egyébként három munkanapon belül fogadja őt.

A pedagógiai szakszolgálatban külön érdekképviseleti szervek nem jöttek létre, az
igazgató és az alkalmazottak személyesen tartanak kapcsolatot a szülőkkel.
A szakszolgálat egészének életéről, az éves munkatervről, az aktuális feladatokról az
igazgató vagy az igazgató-helyettes ad tájékoztatót aktuálisan az egyéni és csoportos
foglalkozásokon a gyermekeknek és szüleiknek.
A gyermek szüleit a gyermek otthoni fejlesztéséről, fejlődéséről, egyéni haladásáról a
szakembereknek (gyógypedagógus, konduktor, fejlesztőpedagógus, gyógytornász, szakorvos stb.)
szóban és írásban folyamatosan tájékoztatniuk kell.

d) A díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatások
Intézményünkben nincsenek ilyen szolgáltatások.

