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1 VEZETŐI PROGRAM 

1.1 ÁLTALÁNOS PROGRAM 

A vezetői programomat az intézményegység vezetők által készített SWOT elemzésekre 

építem, melyeket kiegészítettem a saját gondolataimmal és meglátásaimmal. 

SWOT elemzés az egész intézményre vonatkozóan: 

ERŐSSÉGEK 

 Terápiás környezet 

 Kreatív, innovatív kollégák 

 Középiskolások kötődése 

 Műsorok, rendezvények magas színvonala 

 Esetmegbeszélések, esetkezelések hatékonysága 

 Szakmai kapcsolatok 

 A szakma és a társadalmi környezetünk 

megbecsülése 

 Általános iskolában kiemelkedő felnőtt-diák 

arány 

 

GYENGESÉGEK 

 Épületek állapota 

 Tornaterem hiánya 

 Kollégák széthúzása, rossz hangulat a több 

átszervezés és az átmeneti bizonytalanság 

hatására 

 Az információk áramlása nehezebbé  vált az új 

szervezetben 

 Az utazók Nyugat-Nógrád különböző 

településein tevékenykednek, nehéz időzíteni a 

szavazásokat, értekezleteket, 

esetmegbeszéléseket) 

 Utazó gyp. kollégák közötti információáramlás 

nehézkessége 

 Általános iskolás tanulók nem kötődnek még a 

középiskolásoktól megszokott mértékben – 

emiatt nehezebben motiválhatók. 

 Az internet kis sávszélessége és sebessége 

 

VESZÉLYEK 

 Szakképzés és kollégium létszámának 

csökkenése 

 Általános iskolában halmozottan problémás     ( 

viselkedés, szociális, motiváció) tanulók nagy 

száma 

 Pszichiátriai problémákkal küzdő tanulók 

számának növekedése 

 Általános iskolás szülők időnként támadó 

magatartása 

 Munkatársak kiégése, esetleges távozása 

 Szakemberhiány, gyógypedagógushiány 

 Tűzvédelmi kockázat 

 

LEHETŐSÉGEK 

 Szervezetfejlesztés, csapatépítés, közös 

nevelőtestületi/alkalmazotti programok 

 Értekezletek számának és hatékonyságának 

növelési (vezetői, mk.vezetői, tantestületi, 

intézményegységek szintjén) 

 Információáramlás javítása 

 Fenntartó meggyőzése: támogassa a 

gyógypedagógia tanulmányokat 

 Innovatív kezdeményezések gondozása 

 Tanulók pszichiátriai ellátásának javítása 

 Szülőkkel aktív kapcsolat, szülőcsoport 

felélesztése 

 Patvarci úti ingatlan használatba vétele-óvoda 

kialakítása 

2 A SWOT alapján az erősségeinkre tudjuk építeni jövőképünket 

a lehetőségeink mentén. 

A gyengeségek kijavítására rövid, közép és hosszú távú fejlesztési tervek készítésével és persze 

annak megvalósításával tudjuk elkerülni a veszélyeket. A SWOT alapján a következő 

területekre osztottam fel a rövid-, közép- és hosszútávú terveimet: 

 Humánerőforrással kapcsolatos terveim 

 Szervezetfejlesztési terveim 

 A tanulókkal kapcsolatos terveim 
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 Az épülettel és a tárgyi feltételekkel kapcsolatos tervek 

 

2.1.1 Humánerőforrással összefüggő terveim 

A MOSOLY EGYMI tantestülete két irányból érkezett. A munkatársak nagyobb része a 

RIDENS-ből, a kisebb rész pedig az integráló iskolákból került hozzánk. 

  

Rövid távú terveim: 

A táblázatból látszik, hogy nem gyógypedagógus a tantestület nagyobbik része. Tovább rontja 

a helyzetet, hogy az utazó gyógypedagógusok 100% -a gyógypedagógus, ebből következik, 

hogy a szegregált iskolai intézményegységekben még alacsonyabb a gyógypedagógus 

végzettséggel rendelkezők (vagy legalább tanulmányokat folytatók) száma. Ezért a 

legfontosabb feladatunk az elkövetkező évek kiemelt feladata, hogy a munkatársak minél 

nagyobb számban gyógypedagógusi végzettséget szerezzenek. A kilépő, nyugdíjba menő 

kollégák helyére és  következőkben  felvett új munkatársak kiválasztásának is fontos 

szempontja kell, hogy legyen a gyógypedagógusi végzettség vagy megkezdett 

gyógypedagógusi képzés, de legalább annak szándéka.  

A gyógypedagógusok számának növeléséhez a Balassagyarmati Tankerületi Központ segítsége 

és támogatása elengedhetetlen. Javaslom, hogy prioritást élvezzen a gyógypedagógusok 

képzésének támogatása. 

További támogatást kérünk majd a Balassagyarmat Város Önkormányzatától is. Számítunk a 

segítségükre fecskelakások és önkormányzati bérlakások kiutalásában a letelepedő és itt 

maradó gyógypedagógusok részére. 

Középtávon megvalósítandó terveim: 

Fontos szempont kell, hogy legyen az is, hogy a gyógypedagógián belül lehetőleg a hiányzó 

szakokon szerezzenek végzettséget a kollégák illetve azok valamelyikével rendelkezzenek az 

újonnan belépők. Ez nagyon tudatos humánerőforrás tervezést és gazdálkodást igényel. Minden 

üres státusz meghirdetésénél akár több évre is előre kell gondolkodni a szegregált és az integrált 

iskolába belépő tanulók fogyatékosság szerinti megoszlása alapján. 
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A gyógypedagógus diploma meglétén túl módszertani továbbképzésekbe való 

bekapcsolódásra is motiválni kell a pedagógusokat, ezzel tudjuk majd támogatni a 

módszertani intézménnyé válást. 

Ebben az esetben is tervezésre és időnként újra tervezésre lesz szükség. A cél az kell, hogy 

legyen meglátásom szerint, hogy a gyógypedagógusok egy-egy szakterület módszertanára 

szakosodjanak , abban mélyüljenek el. 

Hosszú távon megvalósítandó terveim: 

Hosszútávon, ha már a rövid és középtávú tervek teljesültek a tudástranszfer kerülhet 

középpontba. A tudásátadásnak két irányára van és lesz igény az EGYMI-n belül és az integráló 

iskolák részéről. Az első az, hogy a már speciális módszerekben elmélyült kollégák a 

tantestületen belül átadják tudásukat munkatársaiknak. A másik irány, talán a legnagyobb 

kihívás és elvárás az EGYMI felé, hogy az integrációt azzal tegyük hatékonyabbá , hogy 

kidolgozott és kipróbált módszertanokkal támogassuk munkájukat. Az integráló 

pedagógusok felé nyújtott támogatást egyrészt az utazó gyógypedagógusok tudják megtenni, 

konkrét helyszíni segítséggel, tanácsadással. Másrészt a szegregált intézményegységek 

pedagógusai szakmai fórumokkal, nyílt napokkal, bemutató órákkal tudják segíteni, 

támogatni az integrációt.  

De további lehetőség még, hogy járásonként az integráló iskolákban tartunk szakmai 

előadásokat, fórumokat, esetleg konkrét tanulók kapcsán helyszíni esetmegbeszéléseket. 

Összegezve a MOSOLY EGYMI rövid, közép és hosszútávú terveinek mozgatórugója, így a 

legnagyobb értéke a benne dolgozó emberek. A munkatársak fejlesztése/ önfejlesztése majd a 

megszerzett tudás átadása hozhatja meg a várt eredményeket. 

2.1.2 Szervezetfejlesztéssel összefüggő terveim 

"A kultúra megeszi a stratégiát reggelire" Drucker 

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a már sok éve olajozottan működő intézményben – 

ugyanazon a helyen, jórészt ugyanazokkal az emberekkel, a már jól bevált működő 

módszereinkkel könnyű dolgunk van az újonnan létrejött MOSOLY EGYMI-ben. Ez nincs így 

vagy csak részben igaz. 

Az új intézmény egy teljesen új szervezeti struktúrával jött létre. A legnagyobb különbség az, 

hogy különálló, viszonylag nagy autonómiával rendelkező intézményegységekből áll a 

szervezet. Továbbá megváltozott a vezetői felépítés is egy új vezetői szint lépett be a 

rendszerbe, az intézményegységvezetői szint. 
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Jelenlegi szervezeti ábra:

 

A legtöbb nehézséget az okozza, hogy az egymás mellett az eddiginél nagyobb önállósággal 

működő intézményegységet, hogyan kommunikálnak egymással, hogyan lesznek egységgé? 

Hogyan tudnak úgy működni, hogy egymás tevékenységét és eredményeit ne gyengítsék, 

hanem erősítsék. Hogy tud az megvalósulni, hogy az intézményegységek között legyen 

egészséges versenyszellem, de az ne menjen annak rovására, hogy sok esetekben 

együttműködjenek az SNI tanulók érdekében.  

Az önállóan és az együtt egyensúlyát, a szervezeti egységek közötti együttműködés és 

kommunikáció kultúrát kell kialakítani, a meglévőket (amik eddig esetleg jól beváltak) újra 

gondolni. Hiszen lehetnek jó stratégiai terveink ha azt a szervezeti kultúra nem támasztja alá, 

akkor nem tudunk megfelelően élni a lehetőségeinkkel. 

Nem feledkezhetünk el arról sem, hogy az EGYMI-vé válás az ötödik átszervezés 2014-óta.  

Rövid távú terveim 

Bár elkészült az SZMSZ, a munkaköri leírások, a szervezeti ábra mégis megéljük a 

mindennapokban szervezeti változásból adódó nehézségeket. Az eddig működő napi rutinjaink 

nem vagy nem elég jól működnek. Az átszervezés utáni első tanévban szinte naponta 

találkoztam vezetőként olyan helyzetekkel, amik új a megszokottól eltérő gyakorlatok 

kialakítását tették szükségessé. 
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A már működő MOSOLY EGYMI szervezeti átalakításának és fejlesztésének első lépései még 

az első tanévben megtörténtek. Az intézményegységvezetők munkatársaik bevonásával SWOT 

analízist készítettek , hogy hogyan látják az intézményt, saját intézményegységük jelenlegi 

működését. 

A SWOT analízisek alapján az idei tanévben akció tervek elkészítése lesz szükséges, amikben 

priorizálni tudjuk a feladatokat és a feladatokat részfeladatokra bontjuk, lebontjuk a 

mindennapok gyakorlatában elvégzendő feladatokra. A feladatokra határidőket és felelősöket 

jelölünk ki. A feladatok elvégzéséhez ütemtervet készítünk és folyamatosan ellenőrizzük a 

megvalósulásuk mellett a beválásukat, szükség esetén módosítunk eredeti terveinken. 

Nemcsak a szervezeti kultúra fejlesztése sürgős, hanem a mindennapos működésben megjelenő 

folyamatok kialakítása, a meglévő folyamatok újra gondolása és új folyamatok kialakítása és 

bevezetése, szükség esetén újra gondolása. Jogkörök és felelősségi körök újra gondolása a 

hiányzók kialakítása rövidtávú feladatunk. 

Közép- és hosszútávú terveim 

Az elkövetkezendő 1-2 évben mindenképp el kell készítenünk egy szervezeti diagnózist, minél 

előbb annál jobb. A kollégákhoz online kérdőív formájában jutnak el a kérdéssorok. A kérdőív 

kérdéseivel a szervezeti kultúrát, a szervezethez való kötődést és a közösségi érdekek és az 

önérdekek egyensúlyát vizsgáljuk. 

A kérdőívek alapján elkészült szervezeti diagnózisra alapozva fejlesztési tervet készítünk. 

A rövidtávon tervezett SWOT és a rövid-középtávon tervezett szervezeti diagnózis elkészítése 

lehetőséget teremt a munkatársaknak, hogy kifejezzék véleményüket és személyesen is részt 

vállaljanak az új szervezeti struktúra kialakításában. 

Az elmúlt évek sok változása és nehézsége, az új csoportok személyek megjelenése a 

szervezetben eléggé szétzilálta a közösséget. Újra kell építenünk közösen a közösséget a régi 

erősségként megnevezett értékek mellé új értékek beemelésével. 

Közösségépítő programok is sokat hozzá tudnak tenni a szervezeti kultúrához. Ennek érdekében 

rendszeres közösségépítő programokat tervezek megvalósítani. 

2.1.3 A tanulókkal kapcsolatos terveim 

A kollégáknak két félelme fogalmazódott meg a MOSOLY EGYMI tanulóival kapcsolatban. 

Az első az, hogy a szakképzésben és a kollégiumban csökken a tanulói létszám az általános 

iskola erőteljes növekedése mellett. A másik félelem a tanulók pszichés és mentális 

képességeinek a későbbiekben történő romlása, az extrém viselkedési nehézségek számának 

emelkedése.  

A tanulói létszám várható alakulása az elkövetkező öt évben: 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Középiskola 
(szakiskola, 

készségfejlesztő 

iskola) 

 

70 fő 

 

 

70 fő 
 

70 fő 

 

70 fő 
 

70 fő 

Általános iskola 41 fő 51 fő 61fő 70 fő 70 fő 

Iskola összesen: 112 fő 122 fő 132 fő 140 fő 140 fő 

Kollégium 61 fő 65 fő 65 fő 65 fő 65 fő 
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Utazó 

gyógypedagógusi/ 

konduktori 

hálózat 

179 fő 180 fő 180 fő 180 fő 180 fő 

Óvoda-

amennyiben létre 

jön 

0 12 fő 18 fő 22 fő 24 fő 

 

A középiskola és a kollégiumi intézményegységek munkatársai legnagyobb veszélynek azt 

tartják, hogy a két intézményegység tovább fog csökkenni. 

A fenti táblázatból látható, hogy a szakképzés csökkenése nem az EGYMI létrejötte miatt mutat 

csökkenő tendenciát, lehetőség lenne több tanuló fogadására, de a korábbi évekhez képest 

kevesebb a jelentkező. 

A csökkenés oka leginkább az integráció széles körű elterjedésében keresendő. 

Az általános iskolai létszám növekedése várható a következő tanévekben, mert Nyugat-

Nógrádban nincs más iskolaválasztási lehetőségük az SNI tanulóknak. Az általános iskola 

növekedése egy idő után már a középiskola növekedéséhez vezet, mert alulról tölti a 

középiskolát. 

A tanulók megtartásával, bevonzásával kapcsolatban a rövid-, közép- és hosszútávon egy 

eszközt ismerek, az elmúlt évek tapasztalatai alapján, az oktatás, nevelés és ellátás magas 

színvonala. Minden eszközt meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy minőségi ellátást 

biztosítsunk. A minőségi ellátáshoz a pénzügyi forrás csak az egyik eszköz. Az emberi 

erőforrásban lévő lehetőségek ( a hozzáállás, lelkesedés, igényesség, empátia, emberség, 

szakmai felkészültség stb.) sokkal  nagyobb lehetőséget rejt. Ennek kiaknázása az elkövetkező 

öt év kiemelt feladata. 

A másik félelem a tanulók romló pszichés és mentális állapota. Hogy milyen állapotban 

érkeznek az iskolába a tanulók az nem rajtunk múlik, nincs ráhatásunk. De arra, hogy a 

pedagógiai kihívásokra hogyan reagálunk az már csak rajtunk múlik. Az alkalmazott 

módszerek, terápiák minél szélesebb skáláját ismerjük és alkalmazzuk, annál jobb eséllyel 

kezeljük a nehezen kezelhető gyermekeket és fiatalokat. 

Meg kell szoknunk az általános iskolások életkorából adódó kihívásokat, amikkel a 

középiskolás korosztálynál nem találkoztunk az elmúlt években. 

Az egyre nehezebben kezelhető tanulókra való felkészülés rövid-, közép- és hosszútávon a 

pedagógusok és a segítők képzésével, felkészítésével, szakmai megújulásával oldható meg. 

2.1.4 Az épülettel és a tárgyi feltételekkel kapcsolatos tervek 

A terápiás környezet ellenére az épület felújítása és állagmegóvása elkerülhetetlen. Ebben az 

iskola fenntartója, a Balassagyarmati Tankerületi Központ tud nekünk segíteni, akár pályázati 

források bevonásával. A felújítási állagmegóvási feladatokat prioritzálni és ütemezni kell, hogy 

a költségvetési kereteket ne lépjük túl. 

Fontos nevelési feladatnak tartom a rongálás, szándékos károkozások visszaszorítását 

pedagógiai eszközökkel, fegyelmező intézkedésekkel. 
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2.2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGGGEL 

KAPCSOLATOS TREVEIM 

2.2.1 SWOT analízis1 

ERŐSSÉGEK 

 Összetartó munkatársak. 

 Kreatív, lelkiismeretes csapat. 

 Jó kapcsolatok a tanulók köré szerveződő 

intézményekkel (családsegítők, gyermekotthon) 

 A környezet szakmai elismerése. 

 Szakmai, terápiás sokszínűség az iskolán belül. 

 Az általános iskola osztályainak előnyös 

elrendezése – hasznos közelsége. 

 Családias, színes programok.  

 Jó gyakorlatok kialakítása – „nyugiszoba”, 

jutalmazási rendszer- 

 A szülők, gondviselők tájékoztatásának 

kialakítása. 

 Hatékony esetmegbeszélések. 

GYENGESÉGEK 

 Gyógypedagógushiány. 

 Kevés teljes állású gyógypedagógus, sok óraadó a 

rendszerben. 

 A tanulók utaztatásával kapcsolatos nehézségek. 

 

VESZÉLYEK 

 Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, akik 

nem motiváltak az iskolai sikerekben. 

 A családok gyakran nem partnerek az iskolai 

célkitűzésekben. 

 Tanulóink sérülése mellé gyakran társuló 

pszichiátriai kórképek, melyeknek gyógyszeres 

ellátása nem teljesen megoldott. 

 A szülők elutasító attitűdje a pszichiátriai 

gyógyszerekkel kapcsolatban. 

 A pedagógusok, asszisztensek kiégése, 

túlterheltsége. 

 A tanulók valódi állapota a leírt diagnózishoz 

képest.  

 Hosszabb távon jelentkező helyhiány. 

 

 

LEHETŐSÉGEK 

 A kollégák iránti megbecsülés kifejezése. (Közös, 

csapatépítő programok, a jó munkahelyi légkör 

kialakítása) 

 A tanulók mielőbbi, diagnosztizálása jelen 

állapotuknak megfelelően. 

 A tanulók pszichiátriai állapotának tisztázása és 

ellátása. 

 A tanulók alapos bemeneti szűrése, erre jó 

gyakorlatok kialakítása. 

 Folyamatos szakmai megújulás. 

 A különböző tantervek szerint haladó osztályok 

profiljának tisztázása.  

 Az iskolán belüli intézményegységek közelítése 

egymáshoz. 

 Hosszú távon megoldást találni a jelentkező 

helyhiányra, lehetőleg az általános iskolások 

egyben tartásával.  

 

2.2.2 Rövidtávú terveim: 

Az általános iskolai nevelés-oktatás egy új területe a munkánknak. Ezen a területen 

rendelkezünk a legkisebb tapasztalattal. Ezért már rövidtávon el kell kezdeni hasonló profilú 

intézmények látogatását ,alkalmazott módszereik és  jó gyakorlataik  megismerését. 

Már az idei tanévben közös programunk lesz autizmus témakörben a nagyon hasonló profilú 

salgótarjáni Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 

tantestületével. 

                                                 
1 Az Általános Iskolai Intézményegység-vezetőjének segítségével készült 
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Szintén rövidtávon megoldandó feladat az autizmus specifikus környezet kialakítása, ezen 

belül is kiemelten sürgős és egyben fontos a tanulók vizuális megsegítése. 

A Józsefvárosi EGYMI jógyakorlatának az „Egységes szabályrendszer és az élmény alapú 

jutalmazási” rendszer adaptálását megkezdtük már az elmúlt tanévben. Az adaptáció és a 

bevezetés, majd szokássá alakítása, kiterjesztése a lehető legtöbb tanulócsoportra lesz a feladat 

következő egy-két évben. Már az első próbálkozásoknál látszott, hogy egy igen hatékony 

eszköz az alsó és felső tagozatos tanulásban akadályozott tanulók csoportjaiban.  

Nehéz feladatot látnak el a pedagógus és a NOKS munkatársak. Kiégésük valóságos veszélyt 

jelent. Ennek elkerülése érdekében folytanunk kell a pszichológussal támogatott 

estmegbeszéléseket és szupervíziós lehetőségek biztosítása havi egy alkalommal. 

Már az elmúlt tanévben sikerült kialakítani rendszeres kapcsolatot a gyermekpszichiáterrel. 

Ennek a kapcsolatnak egy nagyon rugalmas együttműködés az eredménye. Részletes 

pedagógiai véleményekkel és az esetleges gyógyszeres terápiával kapcsolatos folyamatos 

visszajelzésekkel tudjuk segíteni a szakember munkáját. Ennek eredménye az lett, hogy több 

tanulónál jelentős viselkedésjavulás , az előzőnél lényegesen adaptívabb állapot alakult ki. Ezt 

a szakmai kapcsolatot a továbbiakban is feltétlenül szükségesnek tartom. 

A más intézményegységekben dolgozó pedagógusok egy része idegenkedik az általános 

iskolásoktól. Ezen állapot megszüntetése érdekében közös programokat szeretnénk szervezni a 

középiskola, a kollégium és az általános iskola tanulóinak. Erre volt már néhány sikeres 

próbálkozásunk az elmúlt és az idei tanévben. Az ilyen jellegű programok megrendezését a 

későbbiekben is szeretném erősíteni. Ezáltal közelebb hozhatók egymáshoz az 

intézményegységek, segítjük az általános iskolások beilleszkedését, sőt az iskolához való 

kötődés is javulni fog.  

Már az idei tanévben el kell kezdenünk a közösség építését a megváltozott körülmények között. 

2.2.3 Középtávú terveim 

A tanulók magatartási nehézségeinek kezelésére az autista és középsúlyos értelmi fogyatékosok 

számára használható szabályrendszert és jutalmazási rendszert is szükséges kidolgozni. 

Az általános iskolai intézményegység munkatársainak fejlesztése és motiválása a rövid-

középtávú cél kell, hogy legyen.  

Módszertani továbbképzések és elmélyülés egyes módszerekben. Minden gyógypedagógus 

intézményen belüli szakértőjévé váljon egy általa preferált az intézmény profiljába illő, a 

tanulókkal kapcsolatos nehézségekre reflektáló módszernek. A módszert megismeri, 

megtanulja, kipróbálja, tovább fejleszti majd széleskörben alkalmazza. Az eredményeket 

mérhetővé teszi. A módszert és annak eredményeit megismerteti az EGYMI pedagógusaival, 

szükség esetén mentorálja munkatársait, átadja a tudását. 

2.2.4 Hosszútávú terveim: 

Az integráló iskolák felé nyújtott módszertani segítségnyújtás nemcsak az utazó 

gyógypedagógusoktól érkezhet, hanem az általános iskolában-módszerekben elmélyült 

pedagógusoktól. Bemutató órák, módszertani anyagok átadásával is támogatható az integráció. 
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2.3 KÖZÉPISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 

2.3.1 SWOT analízis 

 

 

2.3.2 Rövid távú terveim: 

A középiskolai intézményegység okozza a legkevesebb gondot. Az elmúlt huszonkét évben 

kialakult működést szinte egészében tudtuk tovább folytatni. 

A rövidtávú cél ebben az intézményegységben is a módszertani kultúra fejlesztése, 

továbbképzéssel és belső tudásátadással. 

Már az idei tanévben el kell kezdenünk a közösség építését a megváltozott körülmények között. 

A szakképzés strukturális átalakítása a Mosoly EGYMI középiskolájának átszerveződésével 

jár: 

A „szakközépiskolai” megnevezés 2020. június 30-án kikerül a szakképzési törvényből 

szakképző iskolaként működik tovább a szakképző intézményekben. Ezáltal kikerül a mi 

feladataink közül is. Az új szakképzési tv. szerint köznevelési intézményben, a mi esetünkben 

EGYMI-ben kizárólag SNI adaptációval rendelkező résszakképesítések indítására lesz 

lehetőség a tanulásban akadályozott, mozgás-, hallás-, látássérült , autizmussal élő tanulók 

számára. 

ERŐSSÉGEK 

 Stabil asszisztensi támogatás  

 Nagyrészt szakképzett pedagógusok, 

 Motivált kollégák nagy száma 

 Rengeteg ötletes programterv a tematikus 

napokra, 

 Törekvés az IKT,- és élményalapú 

oktatásra, 

 Minden teremben digitális eszközök az 

IKT,- és élményalapú oktatáshoz, 

GYENGESÉGEK 

 Kevés gyógypedagógusi végzettségű szakember, 

 Felújításra váró épület/épületrészek, 

felszerelések, 

 Olykor belső elégedetlenség 

 Olykor nem tudjuk megfelelő módon kezelni a 

súlyos/halmozottan súlyos sérülésekkel nálunk 

lévő fiatalokat 

LEHETŐSÉGEK 

 Sportrendezvényeken való tevékeny 

megjelenés, 

 Városi rendezvényeken való részvétel az 

érzékenyítés és elfogadás jegyében, 

 Továbbképzésekre való igény, 

 Az IKT,- és élményalapú oktatás 

kiszélesítése iskolai szinten. 

 

VESZÉLYEK 

 A diákok és a pedagógusok leterheltsége olyakor 

a minőség rovására megy, 

 Gyakori liftmeghibásodás, 

 Rendkívül gyenge internetsebesség iskolai 

szinten 

 Pszichiátriai kezelést igénylő tanulók számának 

növekedése 

 Bizonytalanság érzete az elmúlt évek sok 

változása miatt. 
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Ez a változás illeszkedik a tanulói összetételhez, hiszen évek óta nem tudtunk szakközépiskolai( 

2020 június 30 után szakképző iskola lesz a neve) képzést indítani, mert nem feleletek meg a 

jelentkezők a bemeneti követelményeknek. 

A 2020/2021-es tanévtől a meglévő résszakképesítések mellett bekerül a csokoládégyártó 

képzés is. Az új szakma piacképesnek tűnik és várhatóan népszerű lesz a tanulók és szüleik 

körében. Ehhez majd a felszeret tankonyhánkon meglévő eszközök mellé szükség lesz néhány 

eszköz beszerzésére. A humánerőforrás teljes mértékben rendelkezésünkre áll a képzés 

indításához. 

2.3.3 Középtávú terveim: 

Az autizmussal élő tanulók szakmai gyakorlati oktatása igen nehéz feladat. A tanulók vizuális 

megsegítése fontos feladatunk.  

A szakmakínálatunkat is rendszeresen felül kell vizsgálnunk a tanulók munkaerőpiaci 

sikeressége alapján. Nyomon követéses vizsgálatokat kell végeznünk a végzős tanulóink 

körében. A vizsgálat eredményei visszacsatolást adnak arra vonatkozóan, hogy mely 

képzéseket érdemes elindítani. 

2.3.4 Hosszútávú terveim: 

A KOMP 1., KOMP 2. pályaorientációs programunk és a  Szakiskolai Alternatív 

Munkaerőpiaci Szolgáltatás programunk újra értelmezése és EGYMI-s viszonyokhoz igazított 

formáját, ha be tudnánk illeszteni a szakképzés mindennapjaiba, akkor a végzős tanulók 

elhelyezkedését munkaerőpiaci integrációját is  el tudnánk érni. 

 

2.4 KOLLÉGIUM  

2.4.1 SWOT analízis 

 

ERŐSSÉGEK 

 Csapatszellem 

 Kooperációs készség 

 Gyermekközpontúság 

 Rugalmasság 

 Elkötelezett munkatársak 

 Hagyománytisztelet 

GYENGESÉGEK 

 A sok változás miatti bizonytalanság, 

kiszolgáltatottság érzése a 

munkatársakban, kiégés 

 Távolság a várostól (tanulók 

mozgásszabadságának beszűkült 

lehetősége, szegregálódás 

kortárscsoporttól, közlekedési 

nehézségek) 

 Egyre súlyosabb, pszichés tünetekkel 

küzdő tanulók megjelenése  

LEHETŐSÉGEK 

 Belső szakmai műhelyek kialakítása, 

tapasztalatcsere 

 Épületkorszerűsítés, állagmegóvás, 

karbantartás, felújítás 

 Magas színvonalú szakmai munkához 

továbbképzési lehetőség, segítség  

 Pályázati lehetőségek 

VESZÉLYEK 

 Az épületek állagmegóvás nélkül 

balesetveszélyessé válhatnak, nem 

felelnek meg az otthonossági, higiéniai 

követelményeknek  

 Elszigetelődés a többi- 

intézményegységtől 
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2.4.2 Rövid távú terveim: 

A kollégium is olajozottan működik az elmúlt két évtizedben kialakított szokásai szerint. 

Rövidtávon megoldandó feladat az intézményegységek közelítése egymáshoz, mert hatékony 

munkát csak magas szintű intézményegységeken átívelő programok megvalósításával 

lehetséges. A kollégiumi nevelőtanárok színvonalas programok szervezésében és 

megvalósításában szerzett gyakorlatával sokat segíthet az általános iskolai intézményegység 

munkájában. A középiskolát pedig az eddigi módon a szilenciumokkal, egyéni és csoportos 

fejlesztő programokkal tudja támogatni. A kollégium és a középiskola együttműködésével 

véleményem szerint megállítható a tanulói létszám csökkenése. A kollégium jó híre kihat a 

középiskola jó megítélésére is. Ez fordítva is igaz. 

2.4.3 Középtávú és hosszútávú terveim: 

A kollégium épületeinek és tárgyi feltételeinek javítása évi ütemezéssel fontos feladat. 

Szeretném arra motiválni a kollégiumi nevelőtanárokat, hogy alulról jövő kezdeményezésekkel 

innovatív szakmai tevékenységekkel tegyék színesebbé a kollégiumi életet. 

Pályázatfigyelés és pályázatok írása is fontos feladat már rövid-közép távon és aztán 

folyamatosan.  

A folyamatos átszervezés és ennek hatására a depresszív hangulat sem segített ebben 

bennünket. Az EGYMI-ben hosszútávon gondolkodhatunk, ezért azt gondolom, beáll majd a 

rend és a nyugalom és a tantestület visszanyeri régi lelkesedését. Ezt én minden eszközzel 

szeretném támogatni. Jó eszköz lehet például a belső pályázati team létrehozása, amihez 

intézményegységenként 1-2 kolléga kapcsolódik be a munkába. Húsz éves pályázatíró és 

projektmenedzsment tapasztalatomat, tudásomat szeretném megosztani a team tagjaival és 

közösen gondolkodva tudnánk a projekteket megtervezni és végig vinni. 

Az EGYMI nagy lehetőség arra is, hogy akár belső továbbképzésekkel is folyamatosan 

fejlesszük a munkatársakat és ők is folyamatosan fejlesszék magukat. A kollégium munkatársai 

esetében is ez lesz a helyes út munka színvonalának megtartása és javítása érdekében.  
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2.5 UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI ELLÁTÁS  

2.5.1 SWOT ANALÍZIS2 

 

2.5.2 Rövid távú terveim: 

Az utazó gyógypedagógusi /konduktori intézményegység a legújabb része a munkánknak. Az 

integráció támogatásával még nem foglalkoztunk, nincs benne tapasztalatunk. Az új 

intézményegység kialakításához szakértői segítséget kapott az intézmény vezetősége. 

 

A munkatársak képzettsége területén nagyon jól áll ez az intézményegységünk, hiszen itt 

mindenki szakképzett gyógypedagógus (néhány fő főiskolai hallgató). Képzett és jórész 

tapasztalt szakemberekből áll ugyan, de még így egy intézményhez rendelve nem dolgoztak 

együtt a munkatársak. Maga a feladat jellege is eléggé elszigeteli őket egymástól, hiszen 

mindenki egyéni munkát végez.  

A legelső feladatnak tartom már az idei tanévben megkezdve azt, hogy az egyénekből csapat, 

szakmai team jöjjön létre. Ennek érdekében értekezletek, megbeszélések és majd a nyári szünet 

első és utolsó két hetében közös munkát szervezünk számukra. Az integráló iskolák számára 

segítséget szeretnénk nyújtani feladatbank elkészítése lesz erre a nyáriszünet első két hete lesz 

alkalmas. 

Már két alkalommal szerveztünk szakmai napot az integráló iskolákkal közösen, sajnos csak 

lassan növekszik az együttműködési szándék részükről, pedig a sok panaszból arra 

következtetünk, hogy szükség lenne az EGYMI részéről szakmai segítségre. 

A második alkalommal megrendezett szakmai programon, már több integráló iskola képviselte 

magát. Végre lehetőség volt a kommunikációra. Ez a program eredményes volt két kérés is 

megfogalmazódott az iskolák részéről: 

                                                 
2 Az Utazó Gyógypedagógusi/ konduktori Intézményegység vezetője segítségével készült 

ERŐSSÉGEK: 

 Nagyfokú mobilitás a munkavállalók 

részéről 

 Jó munkahelyi kapcsolat 

 Kellő önállóság a szakemberek részéről 

 kreativitás 

 Szakmai összefogás, tág látásmód  

GYENGESÉGEK: 

 Szakemberhiány 

 Egyes szakirányokból is kevés szakember  

 Információk áramlása nem elég hatékony 

 IKT eszközök alkalmazására vonatkozó 

felkészületlenség 

 

LEHETŐSÉGEK: 

 Fejlesztési lehetőségek 

 Pályázati lehetőségek 

 Digitális tananyagok használata az SNI 

tanulók számára 

 Szakmai napokon és konzultációkon való 

részvétel 

 Akkreditált képzéseken való részvétel 

 

VESZÉLYEK: 

 Szakember kiesése (nyugdíjba vonulás, 

családalapítás, stb.) 

 Kevés kommunikáció az integrált SNI 

tanulók szüleivel 

 Utazó létéből fakadóan a személytelen 

kapcsolatrendszer a gyógypedagógus és az 

SNI tanulók között 

 Gyakori szakemberváltakozás az integráló 

intézményekben  
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 Az utazó gyógypedagógusok éveleji méréseinek eredményeiről kapjanak tájékoztatót az 

érintett pedagógusok és szükség esetén már évelején kapjanak tanácsokat is a 

gyógypedagógusoktól. 

 Dolgozzunk ki közösen egységes számonkérési és értékelési rendszert az integrált SNI 

tanulók számára. 

Ezeket a kéréseket mi teljesítettük és teljesíteni is fogjuk a későbbiekben is. 

A nyári szünet elején készítjük el és az integráló iskolákkal közösen az együttműködés 

eljárásrendjét. Ennek érdekében legalább egy alkalommal még a tanév vége előtt work-shopot 

szeretnénk rendezni, ahol az integráló pedagógusok és intézményvezetők elmondhatják, hogy 

mi okoz nekik nehézséget az SNI tanulók ellátásában. A nehézségek kiküszöbölésére és az 

együttműködés szabályainak kialakításának érdekében eljárásrendet készítünk, ami mindenki 

számára egyértelművé teszi, hogy például mi a teendője az integráló iskolának, ha megjelenik, 

vagy éppen kilép egy SNI tanuló a rendszerből. Vagy hány órát kell adni a magántanuló SNI 

tanulóknak az integráló iskolának és mennyit ad az EGYMI.  

Célom, hogy ezek, a leginkább technikai és szervezési kérdések, tisztázódjanak még az idei 

tanévben. Minden folyamatot le kell szabályozni és átláthatóvá kell tenni az EGYMI 

munkatársai és az integráló iskolák munkatársai számára.  Ezáltal a 2020/2021-es tanévet már 

lényegesen szervezettebben tudnánk kezdeni, mint az ideit. 

Már a következő tanévtől (nagyon rövidtávon) célom, hogy ne legyen ellátatlan gyermek a 

rendszerben. Már most is annak érdekében dolgozunk, hogy minden integrált SNI tanuló legyen 

szakszerűen ellátva. Ettől már nem is vagyunk nagyon távol, hiszen már csak néhány részben 

ellátatlan tanuló van Nyugat-Nógrádban. 

2.5.3 Középtávú terveim: 

A team munka kialakítása és a belső tudásátadás támogatása a középtávú célom. Erre szeretnék 

minden lehetőséget megragadni. A szakmai teamet és a tudásátadást nem szeretném az utazókra 

leszűkíteni, hanem a szegregált intézményegységek ( általános iskola, középiskola, kollégium) 

pedagógusai  is aktív szerepet kapnak majd benne. 

Egyes módszerek kipróbálására (például, amik osztály keretek között alkalmazható módszerek) 

nagyon jó terep az EGYMI. A tapasztalatok megosztásával a módszerek tovább fejlesztése után 

az utazó gyógypedagógusok konkrét módszertani segítséget tudnak nyújtani az integráló 

pedagógusoknak.  

Középtávon kiemelt célom annak elérése, hogy az utazók tevékenysége ne abban merüljön ki, 

hogy egyéni vagy kiscsoportos formában fejlesszék az SNI tanulókat, hanem óralátogatások és 

esetmegbeszélések után a tanórai foglalkozásokat is támogassák a szakszerűség érdekében. 

2.5.4 Hosszútávú terveim: 

Hosszútávon az a célom, hogy az utazó hálózat munkatársai, rajtuk keresztül az EGYMI a 

következő tevékenységekkel támogassa az integrációt: 

Sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló közvetlen fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
 Habilitációs, rehabilitációs tevékenység (terápiás fejlesztő tevékenység a tanulóval való 

közvetlen foglalkozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációt -rehabilitációt 

szolgáló órakeretben). 
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 Adminisztráció, tanulói portfóliók készítése (a leírt folyamatok adminisztrálása és a sajátos 

nevelési igényű gyermekről szóló fontos dokumentumok rendszerezése). 

 

A többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás 

 Szemlélet- és attitűdformálás segítése. 

 Javaslattétel a sérülés típusához, gyermek egyéni igényeihez igazodó (tanulási) környezet 

kialakítására. 

 Segítségnyújtás a gyermek szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában. 

 Segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges eszközök kiválasztásában. 

 Javaslattétel a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására. 

 Befogadás segítése az osztályközösségben, csoportban; érzékenyítés. 

 Konzultációs lehetőség biztosítása a team-szemléletű munka segítése érdekében. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás 

 Tájékozódás – tájékoztatás – folyamatos kapcsolattartás (segítségnyújtás a diagnózis 

értelmezésében, tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről, menetéről, a speciális eszközök 

beszerzési lehetőségeiről, a fejlődés, előmenetel mértékéről). 

 Tanácsadás a tanulási, nevelési, életvezetési problémákkal kapcsolatban, pályaválasztásnál. 

 

Az ellátás időkerete: heti rendszerességgel a sérülés specifikumától és az ellátás 

komplexitásától függően, a törvény (2011. évi CXC. törvény 6. sz. melléklete) által 

meghatározott keretek között. 

 

Számomra alapvetés, hogy minden erőnkkel az integrációt kell támogatni.  A szegregált 

iskolába csak azok az SNI tanulók kerüljenek, akik semmilyen eszközzel és támogatással nem 

tudnak a többségi iskolában tanulni. 

2.6 ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 

2.6.1 Helyzetelemzés 

Balassagyarmat vonzáskörzetében a nem integrálható óvodás korú gyermekeket legközelebb 

Salgótarjánban és Pásztón tudják szegregált óvodába fogadni. Ezzel nagy teher kerül a szülőkre 

illetve az integráló óvodákra és bölcsődékre. 

A Balassagyarmati Tankerületi Központ erre a hiányra a Mosoly EGYMI-ben új 

intézményegység létrehozásával szeretne megoldást nyújtani. Az intézményegység létrehozását 

már a 2020-2021-es tanévtől tervezik. Az előzetes tervek és számítások elkészültek ebben 

aktívan részt vettünk. 

Az óvoda kialakítását a Balassagyarmat Patvarci úti, Balassagyarmat Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő, jelenleg is az EGYMI feladatellátására átadott ingatlanján tervezi a 

Balassagyarmati Tankerületi Központ. 

Az óvoda ilyen gyors létrehozása kérdéses, de mivel szakmailag nagyon fontosnak tartom, 

megfogalmazom terveimet, céljaimat.  

Bízom abban, hogy ha nem is a 2020-2021-es tanévben, de egyszer ezt a feladatot is 

elláthatja a Mosoly EGYMI. 
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2.6.2 Rövid távú terveim 

Az óvoda létrehozásának előkészítés folyamatban van, az a két kérdés azonban bizonytalan, 

hogy mikorra sikerül létre hozni az intézményegységet és, hogy helyileg hol. 

Amennyiben már 2020-ban megkezdődik a működés akkor nagyon sok feladata lesz a 

fenntartónknak már az idei tanév során az infrastruktúra kialakításában. Ennek költségei sem 

elhanyagolhatóak. 

Az EGYMI részéről a szakmai előkészítés szintén nagyon rövid távú feladat. Meg kell tervezni 

a humánerőforrás igényt, a tárgyi feltételek (szükséges eszközök, bútorok) megtervezése 

mellett. A Pedagógiai Programba be kell illeszteni az Óvodai Nevelés Programot és az SZMSZ-

t is módosítani kell , lekövetve az új szervezeti struktúrát. Szükséges lesz kialakítani a belső 

folyamatokat, az információ áramlás módját és azt, hogy az új intézményegység ( egy külső 

feladatellátási helyen) hogyan kapcsolódik az EGYMI egészéhez és a többi 

intézményegységhez. 

Az új intézményegységhez új vezetőre is szükség lesz, akit már az előkészítési munkálatokba 

/feladatokba be kell vonni. 

Ha minden elkészült, akkor kezdhetjük a gyermekek megismerését, fejlesztési és gondozási 

szükségleteik felmérését. 

Minderre hat hónap áll rendelkezésre a 2020-as kezdés esetén és másfél év a 2021-es kezdésig. 

A korábbi kezdés, az óvoda majdani használóinak érdekeit szolgálja, a gyermekekét és a 

szülőkét, akik most csak lakhelyüktől nagyon távol vagy egyáltalán nem tudják megszervezni 

gyermekeik óvodába járását. 

Jelenleg 12 ellátatlan óvodásról tudunk, ezért két csoportszobával és 18 gyermekkel tervezünk.  

 

2.6.3 középtávú terveim 

Valószínű, hogy az általános iskolához hasonlóan az óvodában is létszámnövekedés várható. A 

középtávon leginkább a létszámnövekedés kezelését kell megoldani. 

Amikor már beáll a működés fontos a szakmai színvonal folyamatos emelésére 

összpontosítanunk. Minél több terápiás módszert és szakembert kell bevonni a kicsik 

ellátásához. 

2.6.4 Hosszútávú terveim 

Hosszútávon az óvoda létrehozásával az eredeti küldetésünket tudjuk megvalósítani, miszerint 

„a hatókörünkben lévő minden SNI gyermeket szakszerűen ellátunk”. 

Ebben a Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott korai fejlesztésből már akár három évesen 

jöhetnek a Mosoly oviba a gyermekek. Akár az is egy lehetőség, hogy a korai fejlesztést végző 

szakemberek óraadóként folytathatják a megkezdett fejlesztést együttműködve a mi 

szakembereinkkel. Így a gyermekek és szülők is nagyobb biztonságban érezhetik magukat. 
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2.7 GAZDASÁGI TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELKÉPZELÉSEIM  

Az intézmény nem rendelkezik gazdálkodási jogkörrel. A Balassagyarmati Tankerületi 

Központ által elkészített költségvetést egyeztettük az illetékes munkatársakkal. 

A szigorú költségvetés mellé szükséges lesz a későbbiekben, ahogyan régen is, pályázati 

források és egyéb támogatások után nézni. Továbbá a Rejtett Értékek Alapítvány kuratóriuma 

megújult és működési körét a RIDENS- ről a Mosoly EGYMI-re történő átadása bekerült az 

alapítvány Alapító Okiratába. Felállt az új kuratórium, akik szeretnének az adó 1% és a 

jótékonysági bevételeken túl pályázatokkal is támogatnia az intézmény működését. 

2.8 AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAIRA VONATKOZÓ TERVEIM 

Az elmúlt két évtizedben nagyon sokrétű szakmai kapcsolatot alakítottunk ki. Ezeket a 

kapcsolatokat a Mosoly EGYMI- re is átvittük. Az új intézménytípus létrehozása kapcsán újabb 

kapcsolatokat alakítottunk ki és régebbi kapcsolatokat szorosabbra fűztünk az idei tanévben 

Egy jól működő intézmény széles kapcsolati hálóval rendelkezik, a teljesség igénye nélkül 

felsorolom a legfontosabbakat: 

 Szakértői és rehabilitációs bizottságok (mozgásvizsgáló-, hallásvizsgáló-, látásvizsgáló - 

bizottságok, tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok országosan, az általános 

iskola kapcsán pedig szoros kapcsolatot ápolunk a Nógrád Megyei Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottsággal.   

 Szakmai szervezetekkel (ÉFOÉSZ, FODISZ stb.) 

 A Balassagyarmati Tankerületi Központ által fenntartott integráló iskolák 

 Rendőrség, Tűzoltóság, Katasztrófavédelem  

 Művelődési Központ 

 A helyi média képviselői 

 Balassagyarmat Város Önkormányzata 

 Roma Kisebbségi Önkormányzat 

 Ipoly Erdő Zrt. 

 A nyári gyakorlatok szervezése kapcsán munkáltatók országszerte fogadják tanulóinkat 

 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

 Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 Pedagógus jelöltek gyakorlati képzésével kapcsolatban felsőoktatási intézmények              ( 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola) 

 Családsegítők, gyermekjóléti szolgálatok 

 Más hasonló profilú intézményekkel való  már meglévő kapcsolat megerősítése és újak 

kialakítása 

 

A következő öt évben az alábbi kapcsolatokra szeretnék kiemelt figyelmet fordítani: 

Külső kapcsolatok: 

 Balassagyarmati Tankerületi Központ vezetői és munkatársai 

 Nógrád Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

 Családsegítők 

 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
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Belső kapcsolatok: 

Az elkövetkezendő években az intézményegységek vezetői és pedagógusai, 

munkaközösségvezetőkkel, a szülők, a DÖK tagjaival szeretnék szorosabb kapcsolatot ápolni. 

 

2.9 VEZETŐI KONCEPCIÓM 

Vezetői koncepciómat a korábbiakban megtörtént vezetői tanfelügyelet3értékelése , az értékelés 

alapján készült saját vezetői önfejlesztési tervem 4és az intézményi tanfelügyelet értékelése és 

az arra épülő intézményfejlesztési tervemre alapozom. A vezetői tanfelügyeletem során 

értékelési szempontként felsorolt kompetenciáim  fejlesztését a fejlesztési tervem alapján 

megkezdtem és terv szerint szeretném folytani az elkövetkezendő években. 

Jövőkép 

Hiszem , hogy a  XXI. századi  Z és Alfa generációs gyermekek már nem nevelhetők , 

oktathatók XIX. századi módszerekkel. 

A körülöttünk lévő világ változásai leképződnek az iskolák mindennapjaiban. Naponta 

megoldandó új feladatokat kihívásokat generálnak. Biztos vagyok benne, hogy az egész 

köznevelés rendszere paradigmaváltás előtt áll. Ez a változás nem csak a végét jelenti az elavult, 

már nem működő módszereknek és gyakorlatoknak, hanem kezdetét az újnak. Új kihívásokra 

azok tudnak jól válaszolni, akik nyitottak a változásokra és elkötelezettek az innovációk iránt.  

Intézményünk sok szerkezeti és egyéb változáson ment át és ezekre minden esetben adaptív , 

rugalmas válaszokat adtunk. 

Nem idegen tőlünk az innováció sem hiszen a  több ,mint húsz évünknek igen jelentős részét 

olyan környezetben töltöttük, ahol egyetlen lehetőség volt a fejlődésre   az innováció. 

Meggyőződésem, hogy a MOSOLY EGYMI részben régi és részben új nevelőtestülete készen 

áll az elkövetkező évek szakmai és emberi kihívásaira. A kihívásokra innovatív utak 

keresésével fogjuk megtalálni a válaszokat. 

Hiszem, hogy az újonnan létrejött MOSOLY Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 

Kollégium a RIDENS iskola (korábban NGYIK iskola) húsz éves tapasztalatára, 

felhalmozott értékeire és a benne dolgozó emberek együttes erejére és tudására 

támaszkodva egy szakmailag kiemelkedő, innovatív fejlesztő központtá, integrációs 

bázisintézménnyé válik. 

Az intézményi átszervezés során az intézmény új neve reményeim szerint a következő lesz: 

Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő iskola és Kollégium 

Ha az óvoda létrehozása nem valósul meg akkor az új nevünk: 

                                                 
3 Ld.: 7. számú melléklet 
4 Ld.: 9. számú melléklet 
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Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő iskola és Kollégium 

 

 


