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BEVEZETÉS 
 
A következő dokumentumok figyelembevételével szerveztük munkánkat a 2018/19-es 
tanévben is: 

 
o Nemzeti Köznevelési Törvény 
o 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § 
o EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről 
o 326/2013.(VIII.30) Kormány rendelet 
o 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 
o 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja 
o Tankerületi utasítások 
o Intézményvezetői pályázat 
o 2017/2018. tanév intézményvezetői beszámoló 
o SZMSZ 
o Házirend 
o Pedagógiai Program 
o Intézményi munkaterv 
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A 2018/2019. TANÉV KITŰZÖTT CÉLJAI 
 

"Mindenkire, minden lényre a világon rábíztak valamit vagy valakit. 
A világ a mi örökségünk, mindenki felel valamiért. (...) Lehet, hogy elég, 

ha mindenki arra gondol, mi is bízatott rá ebben az életben. 
Mit kell megőriznie, kire kell vigyáznia, mi a dolga kerek e világon." 

Schäffer Erzsébet  
 
Egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként folytatjuk hagyományos 
tevékenységünket és igyekszünk még hangsúlyosabb szerepet vállalni a Szigetvári Tankerületi 
Központ területének sni tanulók ellátása biztosításában. 
 
Terveink, feladataink az alábbiak voltak, melyeket részarányosan, munkatervünknek 
megfelelő ütemezettséggel végrehajtottunk és a második félévben folytatni kívánunk 

•A Tankerületi Központ területén az sni integrációban részt vállaló intézmények 
munkájának segítése utazó hálózat működtetésével, módszertani segítségnyújtás a 
pedagógusok számára. 
•A kettős különlegességű tanulók tehetséggondozásának segítése mind az integrált, 
mind a szegregáltan nevelhető-oktatható gyerekek körében. 
•Az általános iskolában egyénre szabott fejlesztéssel minden tanulót eljuttatni arra a 
szintre, amelyre képességei figyelembevételével el tud jutni, ehhez a 
hátránykompenzálás és habilitáció-rehabilitáció mellett a tehetséggondozás eszközeit 
is felhasználjuk. 
•Egyéni törődés biztosítása a kollégista gyerekek számára, szociális és társas 
kompetenciájuk fejlesztése. 

 
Az intézmény további célja a 2018/19-es tanévben 

 
Az utazó sni ellátásban stabil segítő intézménnyé válni a Szigetvári Tankerületi Központ 
integráló intézményei számára. 
Magas színvonalú nevelő-oktató munka folytatása a kollégiumi és az általános iskolai részen 
egyaránt. 
Oktató-nevelő munkánk során az alábbi területekre fordítunk kiemelt figyelmet az általános 
iskolában, a kollégiumban és az utazó gyógypedagógiai hálózat területén is: 
Egyéni törődés, hátránykompenzálás, tehetséggondozás, habilitáció-rehabilitáció, 
konfliktuskezelés, hatékony közösségépítés és személyiségfejlesztés. 
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HELYZETELEMZÉS 
 

Tárgyi feltételek alakulása a 2018/2019-es tanévben 

 

Fejlesztések, beruházások, nagyobb értékű eszközbeszerzés 
 
A 2018-as nyári karbantartás keretében kb. 200000 ft értékben tisztasági festés, néhány ablak 
mázolása. Az emeleten megnyitottunk és kialakítottunk egy új tantermet a foglalkoztató 
csoport számára, ugyanitt, a több, mint egy évtizede lezárt vizesblokkokat hoztuk újra 
működésbe, újítottuk fel a nyár folyamán saját technikai személyzetünkkel, takarítókkal, 
karbantartónkkal.  
A tanév során jelentkező kisebb javítások, pótlások nagyon jól menedzselhetők. A havi 
kiegészítő ellátmány terhére be tudjuk szerezni a szükséges égőket, zárakat, stb.  
 
Befejeződött a tornaterem és az öltözők felújítása, a kollégium és az iskola ablakainak 
mázolása, ezt nagyon nagy örömmel és köszönettel vettük.  
Alapítványi segítséggel és pályázat révén újabb kültéri játszóeszközt és kültéri padokat 
asztalokat tudtunk beszerezni az intézmény játszóudvarára mintegy egymillió Ft értékben. 
 

A nyár elején sikerült kiüríttetni az iskolaépület felső emeletén lévő helységeket, ahol 
parkettafelújítás és festés után az új tanári szoba és az igazgatói és iskolatitkári iroda kerül 
elhelyezésre, hogy a földszinti nagy helységekben elkezdődhessen az ebédlő és a tálalókonyha 
kialakítása. 
 
Orvosi szobát alakítottunk ki, amelynek eszközökkel való ellátása még nem kezdődött meg, de 
szűrésre, iskolavédőnői és iskolaorvosi vizsgálatok lebonyolítására alkalmas úgy, hogy az 
egészségügyi szakemberek a szükséges eszközöket hozzák magukkal.  
 
Új interaktív mobil táblát kaptunk, melynek üzembe helyezése is megtörtént. Sporteszközeink 
egy nagy értékű Teqball asztallal bővültek. 
 

A 2019-es nyári karbantartáshoz szükséges alapanyagok rendelkezésre állnak, a játszótér 
felújítása a nyáron megvalósul, továbbá az iskola és a kollégium tisztasági festése, ajtók 
mázolása is folyamatban van.  
 

A jövőben is ugyanerre a reális és átgondolt gazdálkodásra, az állagmegóvásra, a lassú, de 
folyamatos bővülésre törekszem a tárgyi feltételek terén. Nagyon örülök és köszönöm, hogy 
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sok eddigi fenntartás és üzemeltetés alatt hanyagolt felújításra keresi a megoldást mostani 
fenntartónk, üzemeltetőnk, a Szigetvári Tankerületi Központ. 
 

Személyi feltételek alakulása a 2018/2019-es tanévben  

 

Az év eleji 65-ös iskolai tanulói létszámunk tanév végére 68-ra nőtt, hat új tanuló érkezett, 
három távozott. Mindenképp indokolt és égetően szükséges volt a felvehető tanulólétszám 
maximumát 65-ről felemelni, így a növekvő igényeket a törvényi kereteket betartva tudjuk 
ellátni. 
 
Tanév közben érkezett tanulóink közül 3 fő kért kollégiumi ellátást is.  
Aktív tanulói jogviszonyú tanulóink mellett van 2 tanulónk, akiket a Baranya Megyei 
Rendőrkapitányság eltűntnek nyilvánított, így tanulói jogviszonyuk szünetel.  
Iskolai tanulói létszámunk évről évre és a tanévek folyamán is folyamatos növekedést mutat, 
melynek oka, hogy a Szakértő Bizottság folyamatosan állapítja meg az sni státuszt az integráló 
iskolákból vizsgálatra küldött tanulók esetében és az sni státusz mellett azt, hogy a tanuló 
gyógypedagógiai nevelése-oktatása külön intézményben valósítható meg, így kijelöli 
intézményünk iskoláját az ellátás biztosítására.  

 
Tanulóinkkal 7 tanulócsoportban 7 osztályfőnök gyógypedagógus, 4 gyógypedagógiai 

asszisztens, 1 betanító gyógypedagógus, 1 testnevelő, 2 napközis csoportvezető 
gyógypedagógus foglalkozik a mindennapokban. Tevékenységüket kiegészíti az állatasszisztált 
terápiát nyújtó gyógypedagógus (szerződéssel) heti 2 órában és a művészetterápiát nyújtó 
tanár áttanítással (Szentlőrinci Á.I. és AMI-ból), szintén heti 2 órában, valamint a logopédus 
szerződéssel heti 4 órában. Hittantanár katolikus hittanban részesíti 6 tanulónkat. 

 
Kollégiumi létszámunk a tanév végén 20 fő. Ellátásukról gondoskodott január 1-től 

megnövelt létszámmal már két pedagógus (egyikőjük teljes óraszáma terhére, másik kolléga 4 
tanórát az általános iskolában lát el, a többit a kollégiumban) és egy további pedagógus heti 4 
órában, valamint már 3 gyógypedagógiai asszisztens, 1 gyermekgondozó/ápoló. A növekvő 
kollégiumi tanulólétszámot figyelembe véve kaptunk lehetőséget a korábbi egy csoport 
helyett két csoportban történő foglalkoztatásra január 1-től. Így az újonnan felvett 
pedagógussal és gyógypedagógiai asszisztenssel a törvényi feltételeknek megfelelően 
szervezhető a nevelő-oktató munka ezen a feladatellátási helyünkön is, de a pedagógus 
kolléga szerződését a próbaidő után felbontottuk, sajnos munkavégzése nem volt megfelelő. 
Az álláshelyet meghirdettük, új jelentkező alkalmazásával indítjuk majd a következő tanévet. 

 
Az utazó gyógypedagógiai ellátásban ellátott tanulói létszám az előző év eleji 114 fős 

létszámról 142-re nőtt és további növekedés várható a folyamatban lévő vizsgálatok okán. 
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Ellátásukban 3 főállású gyógypedagógus és 10 óraadó gyógypedagógus tevékenykedik, immár 
mind a négy járásban általunk szervezve, mivel a Komlói EGYMI nem tudta tovább segíteni 
tevékenységünket. Az újonnan ellátást kapó tanulókat a már kialakított habilitációs 
csoportokba illesztik a gyógypedagógusok.  

Folyamatosan hirdetjük a logopédus állást, sajnos sikertelenül ezért a logopédiai 
ellátást szerződéses logopédusokkal (összesen 6 fővel) biztosítjuk a négy járásban. Ugyancsak 
óraadói szerződéssel alkalmazott gyógypedagógusok látják el a szurdopedagógiai, 
szomatopedagógiai igényeket is a Tankerületi Központ területén (1 szurdopedagógus, 2 
szomatopedagógus, illetve konduktor). Tiflopedagógiai és pszichopedagógiai szakellátásra is 
érkezett igény intézményünkhöz ebben a tanévben, ezeken a területeken rendelkezünk 
főállású gyógypedagógusokkal, ők el is látják ezt a feladatot az érintett két intézményben. 

Összesen 25 intézményben látnak el utazó gyógypedagógiai feladatokat 
munkatársaink. 

Rendkívüli esetek 
Egy tanuló szomatopedagógiai fejlesztése csak úgy tud megvalósulni, hogy az 

intézmény utaztatja a gyermeket a gyógypedagógushoz a Komlói EGYMI-be 
Mindszentgodisáról.  

Egy tanuló szurdopedagógiai fejlesztése Sellyén úgy történik meg, hogy a hozzá 
kiérkező gyógypedagógus csaknem 180 km-t utazik alkalmanként a Mohácsi EGYMIből. Sajnos 
ezeken az adatokon is látszik az óriási szakember hiány, nagyon nehéz helyzetben vannak azok 
az intézmények, akik felvesznek sni tanulókat, mert az ellátásukról gondoskodniuk kell, sajnos 
előfordulhat, hogy mi sem tudunk segíteni az ellátásban a jövőben. A Sellyén dolgozó 
szurdopedagógus és a komlói kolléga is jelezte, hogy a következő tanévben nem tudja 
folytatni a munkát (az első számára akkora leterheltséget jelent, a másik kolléga nyugdíjba 
készül). 

Jelenleg ellátatlan tanuló nincs a látóterünkben, tehát a hozzánk küldött habilitációs-
rehabilitációs igényt a fentiekben leírt módon tudjuk teljesíteni ebben a tanévben. 

 
Január 7-től egy utazó kollégát be kellett hoznom osztályfőnöknek, előző osztályfőnök 

tartós távolléte miatt (kisbabát szült áprilisban). Az utazós órákat elrendelt helyettesítéssel 
több kollégám között osztottam el. Ez az ellátásban fennakadást nem okozott, de kollégáim 
túlterhelését növelték. Folyamatosan jelenik meg az utazó gyógypedagógusi álláshirdetés is, 
de eddig szakképzett jelentkező nem volt, a harmadéves gyógypedagógushallgató 
alkalmazására nem kaptunk engedélyt mivel a törvényi előírásoknak ez nem felelt volna meg. 

 
A tanévet egy új főállású gyógypedagógussal kezdtük, ő január hónapban sikeres 

államvizsgát is tett. Egy fő pedagógust vettünk fel a tanév elején, aki készségtárgyakat tanít és 
a kollégiumban lát el tanulószobai feladatokat, ő a tanév folyamán felmondott.  
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Az intézmény pedagógusai közül jelenleg 2 fő gyakornok, 7 fő Pedagógus I, 5 fő 
Pedagógus II. és egy fő, jómagam Mesterpedagógus besorolásban vagyunk. A gyakornokok 
munkáját mentorok segítik, intézményünk programja alapján. 

Egy fő gyógypedagógiai asszisztenssel is bővült szakembergárdánk, az ő munkája segíti 
a kollégiumi csoportok tevékenységét, a délutáni, esti gyermekfelügyeletet. Éjszakásunk 
nyugdíjba ment, helyette áprilistól állt munkába új kollégánk. 

Technikai személyzetünk nem változott, elegendő a működéshez, egy takarítónk 
kisbabát vár, augusztustól tartós távolléte miatt határozott idejű alkalmazással felvételre 
került egy új takarító. 

 
Egy takarítónk intézi leszázalékolását, 9 hónapja keresőképtelen, július 19-el 

megszűntette munkaviszonyát. Testnevelő kollégám nyugdíjba vonul a tanév végén, az ő 
helyére a következő tanévtől új dolgozó szükséges, az állás meghirdetésre került. Két 
gyógypedagógus július 31. nappal felmondott, az álláshelyek meghirdetésre kerültek. 
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NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA EREDMÉNYEI 
 

Szakmai tevékenység ismertetése, értékelése 

 

A tanév során dokumentumelemzéssel (tanmenetek, egyéni fejlesztési tervek, munkatervek, 
naplók, egészségügyi és pedagógiai habilitációs lapok ellenőrzésével, valamint foglalkozás 
látogatásokkal, megfigyelésekkel ellenőriztem a nevelőtestület munkáját. 
A dokumentumelemzéseket, ellenőrzéseket minden munkatárs esetében megtettem, 
segítségemre volt ebben munkaközösség-vezető kollégám. Foglalkozás látogatásokon minden 
pedagógus, és egy kivétellel (az új éjszakás) valamennyi NOKS dolgozó munkáját 
megfigyeltem, értékeltem. Látogatásaim, elemzéseim során szerzett tapasztalataim alapján 
kollégáimról összességében elmondhatom, hogy magas szakmai színvonalon, a tanulók 
képességstruktúráját jól bemérve, arra adekvát fejlesztési tervet készítve változatos és jól 
megválasztott módszereket, munkaformákat alkalmazva, terápiás elemeket beemelve végzik 
tevékenységüket. Egyéni módszertani problémák, hiányosságok adódtak, azokban 
tanácsaimmal, tapasztalatátadással segítettem az érintett kollégák munkáját. Korrigáló 
javaslattal, utasítással is éltem, melyet kollégáim figyelembe vettek, alkalmaztak. Sokszor 
zajlanak esetmegbeszélések, kiscsoportos tudásmegosztások köztem és kollégáim között, de 
akár nélkülem is a kollégák teamjeiben.  
Két új kolléga nem tudott az elvárt szinten munkát végezni, az egyikőjük ezt belátva 
felmondott, a másik kolléga próbaidős alkalmazása után került a munkaviszonya 
megszüntetésre.  
 

A tanév során megvalósult, illetve folyamatban lévő projektek 

 

„Tollforgató szóforgatók című” integrációs tehetségsegítő program a Nemzeti Tehetség 
Program támogatásával zajlik intézményünkben. Célja a fogyatékossággal élő fiatalok számára 
szervezett, legalább 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex 
tehetséggondozó program, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre. Bevont 
tanulók köre: 8 fogyatékossággal élő tehetségígéret, 8 ép értelmű tehetségígéret, akik 
kortárscsoportként működve tehetségműhelyt hoznak létre. Együttműködő partnerek: 
Szentlőrinci Általános Iskola 1. b osztályos tanulói. Szakemberek, akik a programban részt 
vesznek: 1 fő gyógypedagógus és egy fő asszisztens intézményünkből, 1 fő tanító a 
Szentlőrinci Általános iskolából és 1 fő zenetanár a Szentlőrinci Általános Iskola AMI-ból.  
Interreg pályázatot nyújtottunk be egy viroviticai gyógypedagógiai intézménnyel közösen, 
melynek eredményességét még nem ismerjük.  
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Továbbtanulás  

 

Nyolcadik évfolyamos tanulóink létszáma 11 fő, közülük 9 tanulásban akadályozott tanuló 
jelentkezett szakiskolába, szakmát, vagy rész-szakképesítést szerezni. Pályaválasztásuk reális.  
 
Két fő értelmileg akadályozott tanulónk a képességeinek megfelelő készségfejlesztő 
szakiskolai képzésben folytatja tanulmányait.  
A reális továbbtanulás és pályaválasztás érdekében együttműködtünk a Pécsi Iparkamarával, 
üzemeket, iskolákat látogattak tanulóink pályaorientációs nap keretében.  
A sikerességért sokat tett osztályfőnökük.  
 

Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel 

 

Mivel a hiányzó logopédus álláshely betöltésére kiírt álláshirdetéseink eddig nem jártak 
sikerrel, egy TAP szakos utazó gyógypedagógus kolléga vállalta a képzésben való részvételt, az 
első félévet remek eredménnyel teljesítette, de családi okok miatt tanulmányait megszakítani 
kényszerült. 
Egy fő kolléga elkezdte képzését drámapedagógia szakirányon. 
Mindkét felsőoktatási képzés a tankerületi központ szempontjából költségmentes. A kollégák 
a tandíjat (csak a második képzésben résztvevő kollégánál van egyelőre), az utazási 
költségeket maguk vállalták, a helyettesítésüket megoldjuk. 
Humánreaktor Szellemi Erőforrásfejlesztés Szentlőrinc Térségének Közszolgáltatásaiban című 
önkormányzati pályázat révén lehetőségünk volt két főt beiskolázni az Autizmus Alapítvány 
tanfolyamaira, illetve Dr Bárány Sándorné visszalévő autizmus spektrumzavarral kapcsolatos 
képzéseit is a pályázat finanszírozza. További öt kolléga vehetett rész 30-30 órás 
mozgásfejlesztéssel kapcsolatos képzéseken, valamint a tantestület valamennyi tagja részt 
vett egy 12 órás tréningen az antidiszkrimináció témájában. Minden képzés akkreditált, 
összértékük megközelíti félmillió forintot, melyet teljes egészében a pályázat finanszíroz. E-
Kréta képzéseket valamennyi érintett kollégám elvégezte.  
 
Nagysikerű szakmai napot rendeztünk, melyen a tankerület integráló intézményei nagy 
számban képviseltették magukat. A rendezvény kiemelt előadója Dr Páli Judit 
neuropszichológus volt, témája: "Tanulási zavar, figyelemhiány, magatartási problémák 
idegrendszeri háttere és javításuk játékkal" 
 
Egy kolléga vett részt továbbá Ökoiskolai és Boldog iskolai konferenciákon. 
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A tanév programjai 

 
A Munkatervben eltervezett programjainkat sikeresen megvalósítottuk. Elmaradt programunk 
nem volt. A programok finanszírozása a Tankerületi Központ részéről minden esetben megtörtént, 
ez nagyban segítette a sikeres megvalósítást, köszönjük szépen. A tanévben megrendezésre került 
sni integrációt segítő tankerületi gyógypedagógiai munkaközösségi programokat (Pályaválasztási 
vetélkedő, Szakmai nap, Készség és képességfejlesztő vetélkedő, Tehetségnap) finanszírozta 
Szentlőrinc Város Humánreaktor elnevezésű pályázata, mintegy félmillió forint összértékben. A 
programok megvalósítására jellemző, hogy gördülékenyen, rutinosan szervezettek, jól, magas 
színvonalon megvalósítottak voltak köszönhetően annak, hogy jól bejáratott, hagyományos 
programokról van szó, ha új a szervező személye, akkor a tapasztaltabb kollégák megfelelő 
segítséget nyújtanak. Segíti a programjaink sikerét a team-munkában történő együttműködés, 
mely intézményünk szervezeti gyakorlatának sajátja. 

 
Tanulmányi, sportversenyeken való részvétel, elért eredmények 

 

A megyei Komplex tanulmányi Versenyen intézményünk a 3. helyen végzett. A következő 
tanévben mi kaptunk felkérést a verseny megrendezésére. 
Megyei Szépíróversenyen egy tanulónk szintén a harmadik helyen végzett. 
Járási kisdiákfesztiválon három produkcióval indultak tanulóink, mindhárom arany minősítést 
ért el. 

 
Sportversenyek: 
- IV. Járási Atlétika Bajnokság  

o Rendező intézmény voltunk. 
- Megyei Atlétika Bajnokság Pécs 

o 11 résztvevő tanuló 11 arany, 6 ezüst, 4 bronzéremmel öregbítette 
intézményünk hírnevét. 

- Spéci Sportnap Vajszló (megyei rendezvény)  
o labdarúgó csapatunk megyei bajnok lett 
o Kapkodd a lábad csapatunk 4. helyen végzett 

- Megyei Terematlétika Bajnokság Pécs 
o 3 arany, 7 ezüst, 6 bronz érem 

- Megyei Kosárlabda Bajnokság 
o 2. helyezést ért el csapatunk 

- Országos Terematlétika Bajnokság Budapesten 
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o Összesített csapateredmény szerint Baranya megye győzött, tanulóink (a 8 
főből 3 fő) helytállásának is köszönhetően  

- Ergométeres evezés Mohácson, megyei verseny 
o 2 ezüst, 1 bronz 

- Zsinórlabda Megyei és Regionális Bajnokságon is 
o 4.-4. hely. 

- Mezei futás Megyei Diákolimpiai Bajnokság 
o Iskolánk 11 tanulóval képviselte magát. Két aranyat, két ezüstérmet hoztak 

el. 
- Megyei Labdarúgás Diákolimpiai Bajnokság 1. hely 
- Országos Labdarúgás Diákolimpiai Bajnokság 3. hely 
- Megyei Atlétikai Bajnokság (diákolimpiai)  

o 8 arany, 6 ezüst, 3 bronzérem az eredményünk. 
 

 
Kapcsolat a szülői házzal 

 

A szülői értekezleteket és a fogadó órákat a Munkatervnek megfelelően megtartottuk. 
Emellett családot látogattunk szükség esetén. 

 
Tanulóink családjaival partneri kapcsolatot ápolunk, segítjük őket gyermekeikkel kapcsolatos 
nevelési problémáik megoldásában, ügyintézésékben. Kollégista tanulóink szüleivel élő a 
kapcsolatunk, hisz hozzák-viszik gyermeküket, érdeklődők, igénylik a jelzéseinket. Ugyanez 
mondható el vidéki tanulóinkat napi szinten szállító szülőkkel is. Intézményünk közösségi 
oldalán és honlapján igyekszünk napi szinten bemutatni intézményünk történéseit, az előbbin 
lehetőségük van a szülőknek is bejegyzéseket, üzeneteket tenni, azokra nagyon rövid idő alatt 
választ is kapnak. Büszke vagyok rá, hogy a többségnél kölcsönösen élő, pozitív és partneri a 
kapcsolatunk a szülőkkel, nevelőkkel. Néhány elhanyagoló családnál a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatok segítségét is igénybe vesszük. 
 

Külső kapcsolatok 

 

Az intézményünk általános iskolája több 27 településről fogad tanulókat. Ezen települések 
közül Szentlőrinc Város Önkormányzattal hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk, 
Szentlőrinc és Királyegyháza polgármestere megtisztelik rendezvényeinket jelenlétükkel, 
kisebb anyagi hozzájárulással segíti egy-egy programunk megvalósítását. A többi 
önkormányzattal eseti és adminisztratív a kapcsolatunk, mely azzal egészül még ki, hogy a 
településről hozzánk járó tanuló elballagásakor könyv ajándékkal és oklevéllel kedveskednek 
a polgármesterek. 
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Szentlőrinc Város Humánreaktor elnevezésű pályázata révén kaptunk jelentős anyagi 
módszertani intézményi segítséget programjaink színvonalas lebonyolításához és kollégáink 
szakmai továbbképzéseken való ingyenes részvételéhez. A támogatások összértéke a tanév 
során hozzávetőlegesen 1 millió Ft volt.  
 
A Kaposvári Egyetem több hallgatója is végezte gyakorlatát intézményünkben a tanév során. 
Egy fő 2. éves és egy fő harmadéves és egy fő végzős hallgót fogadtunk. A gyakorlatok nagy 
részére kollégáim honoráriumot nem kapnak a felsőoktatási intézményektől, azokat szakmai 
hivatástudatból és a gyógypedagógus szakma iráni felelősségérzettől vezérelve látják el 
magas színvonalon. Végzős hallgatók esetében készült szerződés a tankerület és a 
felsőoktatási intézmény között. 
 
Külső támogatókkal van még kapcsolatunk, akik adományaikkal időről időre segítik 
tevékenységünket, vagy épp rászoruló tanulóinkat, családjaikat. (FOBMSZ, Mi megmutatjuk 
Alapítvány, Máltai Szeretetszolgálat, magánszemélyek, ismerőseink, szentlőrinci lakosok , 
stb)  

 
Nyári táborok 

 

Július első hetében 12 tanulónk két gyógypedagógus kíséretében részt vett Palotabozsokon a 
Bozsoki Alapítvány finanszírozásával és a tankerületünk segítsége révén a Mecseki vakáció 
elnevezésű táborban, ahol kézműves, sport programok mellett kirándulások, strandolás és 
közösségi programok volt a kínálat. 
 
Július végén a FOBMSZ szervezésében 4 tanulónk vehet részt sporttáborban. 
 
 

Osztályozóvizsgák, javítóvizsgák 

 
A lebonyolított osztályozóvizsgák három tantárgytól eltekintve sikeresek voltak. Javítóvizsgák 
augusztus 27-én lezajlottak, mindegyik tanuló sikeresen teljesítette a követelményeket, így 
következő évfolyamon folytathatják tanulmányaikat. 
 

Jövő tanévi tantárgyfelosztás tervezése 

 

Feladataink hasonlóak lesznek, de személyi változások várhatóak, folyamatosan küzdünk 
azért, hogy szakképzett gyógypedagógusokkal lássuk el faladatainkat. Előzetes 
tantárgyfelosztásunk a KRÉTA felületen fenntartói elfogadásra elküldésre került.  
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A félévi eredmények a statisztika tükrében a következő képen alakultak 
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Szentlőrinc, 2019. augusztus 27. 
    
 
 
 

      Káhleszné Krémer Ildikó 
sk  

intézményvezető 
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