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1. Az intézmény működési rendje 

 

Intézmény nyitva tartása és benntartózkodás rendje 

Az Intézmény egész évben, heti 5 napos munkarend szerint folyamatosan működik.  A 

szorgalmi időszakon kívüli időben az ellátás a szabadságolási tervet is figyelembe véve a 

főigazgató adott tanévre vonatkozó utasításai szerint történik. Az Intézmény a feladatainak 

ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet készít.  

 

Az Intézmény hétfőtől csütörtökig 7:30 és 16:00 óra, pénteken 8:00 és 14:00 óra között tart 

nyitva a közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók 40 órás heti munkaidejük 

figyelembevételével. A székhelyintézmény és a tagintézmények ettől hosszabb nyitvatartást is 

megállapíthatnak, ha a helyi sajátosságok, a partneri igények /középiskolai tanulók iskolai, 

szülők munkahelyi rendjéhez igazodva/ ezt úgy kívánják. A technikai munkát végző dolgozók 

a munkaköri leírásban meghatározott időben tartózkodnak az intézményben a nyitvatartási időn 

belül.   

Az épületben a nyitvatartási időn kívül csak az igazgató előzetes engedélye alapján lehet 

tartózkodni, a benntartózkodás és az épület zárásának rendjéről nyilvántartást kell vezetni. 

A nyitvatartási időn belül hétfőtől-csütörtökig 7:30 és 16 óra, pénteken 8:00 és 14:00 óra között 

az intézményben legalább egy vezetőnek bent kell tartózkodnia. Amennyiben a vezetők közül 

rendkívüli ok miatt egyik sem tud az intézményben tartózkodni, az esetlegesen szükséges 

intézkedések megtételére a szakalkalmazotti testület egyik tagját kell megbízni. 

A délután távozó vezető után hosszabb nyitva tartás esetén a foglalkozást tartó pedagógus (ok) 

felelős az intézmény működésének rendjéért. 

Akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel /gyermekek, tanulók, szülők, 

partnerintézmények dolgozói/ a nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak bent az intézményben. 

 

1.1 Székhelyintézmény – Megyei Szakértői Bizottság 

 

A Székhelyintézmény Szakértői Bizottsága és a Továbbtanulási Pályaválasztási Tanácsadás 

egész évben folyamatosan működik. A folyamatos működést nyári nyitvatartással biztosítjuk – 

a szabadságolási tervet figyelembe véve.  

A Székhelyintézmény nyitvatartása hétfő - péntek: 7.30 - 16.00. 

 

 



1.2 Csongrád – Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csongrádi Tagintézménye 

 

A tagintézmény közös épületben működik a Batsányi János Gimnáziummal, így nyitvatartási 

rendje alkalmazkodik az épület nyitvatartási rendjéhez. Az épületben a portaszolgálatot a 

gimnázium biztosítja, a nyitás, zárás az ő hatáskörükbe tartozik.  

Az intézmény egész évben folyamatosan működik, nyitva tart, alkalmazkodva a szülői 

igényekhez. A szakalkalmazottak szabadságukat a vonatkozó előírásoknak megfelelően, 

elsősorban az iskolai nyári, valamint az őszi, téli, valamint a tavaszi szünetben veszik ki.  

Az intézmény nyitvatartása:  

- hétfő - szerda: 7:30-16:00  

- csütörtök: 7:30-17:00  

- péntek: 7:30-14:00 óráig.  

A nyitvatartási rend a nyári programok, rendezvények függvényében változhat. A tagintézmény 

munkatársai, alkalmazottai az intézmény nyitvatartási idején túl is, az épület nyitvatartása alatt 

az intézményben tartózkodhatnak, de az intézmény helyiségeinek használatát a nyitva tartás 

idején kívül, a vezetővel előzetesen egyeztetni kell a dolgozóknak. Az ambuláns ellátásra a 

gyermekek beosztása, az időpontok egyeztetése a szülő igényeit is figyelembe véve történik. 

Az ambulancia nyitvatartási idejében a szülők (hozzátartozók) a számukra kialakított váró 

helyiségben tartózkodhatnak. A várakozás ideje alatt a szülő, kísérő személy felügyelet nélkül 

nem hagyhatja a gyermeket. Intézményünk fertőző beteg, lázas gyermeket nem fogad. Az 

egyedül járó gyermekek szülei írásbeli engedély formájában nyilatkoznak. Babakocsi tárolására 

a földszinten lévő zárható tároló helyiségben van lehetőség. A lift használatát a portaszolgálatot 

ellátó személytől kell kérni. 

 

1.3 Csongrád – Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hódmezővásárhelyi 

Tagintézménye 

 

A Csongrád - Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hódmezővásárhelyi 

Tagintézményének működése a tanév rendjéhez igazodik, folyamatos nyitvatartás mellett.  

A tagintézmény napi nyitvatartási ideje:  

Hétfőtől - csütörtökig 7:30-16:00, pénteken 7:30-14:00.  

Ettől eltérő nyitvatartás a főigazgató engedélyét követően az igazgató írásbeli engedélyével 

lehetséges az előre egyeztetett tanácsadásra, terápiás foglalkozások időtartamára, takarításra 

lehetséges, illetve a főigazgató által elrendelt rövidített nyitvatartás idején. A tagintézmény 

nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy az igazgatóhelyettesnek a tagintézményben kell 



tartózkodnia, illetve elérhetőnek kell lennie. A „tanítás nélküli munkanapról” a zárvatartást 

megelőzően legalább 7 nappal tájékoztatni kell a szülőket, köznevelési intézmények vezetőit. 

 

1.4 Csongrád – Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisteleki Tagintézménye 

 

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A nyár folyamán a szabadságolási tervet 

is figyelembe véve a szakszolgálati ellátást oly módon kell biztosítani, hogy az előzetes 

felmérések alapján az intézmény valamennyi szakszolgálati igényt ki tudja elégíteni.  

Az intézmény ügyfélfogadási rendje:  

Hétfőtől - csütörtökig – 8:00 - 16:00, pénteken – 8:00 -16:00.  

A foglakozások időrendje: Hétfőtől – csütörtökig - 8:00 - 18:00, pénteken - 8:00 -16:00. 

 

1.5 Csongrád – Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Makói Tagintézménye 

 

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A folyamatos működést nyári 

nyitvatartással biztosítjuk – a szabadságolási tervet figyelembe véve.  

A tagintézmény nyitvatartása (heti 40 óra):  

- hétfőtől csütörtökig 7:30 - 16:00, - péntek 7:30 – 13:30. 

 

1.6 Csongrád – Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mórahalmi Tagintézménye 

 

Az intézmény egész évben folyamatosan működik. A tanév rendjét, valamint a szabadságolási 

tervet figyelembe véve a szakszolgálati ellátást is folyamatosan kell biztosítani, hogy az 

előzetes felmérések alapján, az intézmény valamennyi szakszolgálati igényt ki tudja elégíteni. 

A Tagintézmény napi nyitva tartási rendje: hétfő - péntek: 07:30 – 16:00. 

 

1.7 Csongrád – Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi Tagintézménye 

 

A tagintézmény ügyviteli telephelyének nyitvatartása:  

Hétfő - csütörtök: 7.30 – 16.00 óráig  

Péntek: 7.30 – 13.30 óráig  

A tagintézmény Sólyom utcai telephelyének nyitvatartása:  

Hétfő - csütörtök: 7.30 – 16.00 óráig  

Péntek: 7.30 – 13.30 óráig  

A tagintézmény Kereszttöltés utcai telephelyének nyitvatartása:  

Hétfő - csütörtök: 7.30 – 16.00 óráig  

Péntek: 7.30 – 13.30 óráig  



A Tagintézmény működésére az Intézményi SZMSZ fő szabályai érvényesek. A Tagintézmény 

a feladatai ellátásához évente a tanév rendjéhez igazodva munkatervet készít. A munaktervnek 

tartalmaznia kell a feladatok és szabadságok ütemezését is. Szabadság szorgalmi időben csak 

rendkívüli esetben vehető igénybe. Az éves munkaterv elkészítése a szakalkalmazotti 

közösséggel egyeztetve az igazgató feladata. A szakalkalmazottak a feladatokhoz és az 

ellátandó kliensi létszámhoz igazodva a tanév elején összeállított éves órarend alapján 

dolgoznak. Az órarendet úgy kell összeállítani, hogy az a rendelkezésre álló vizsgálati szobák 

kihasználását optimálisan biztosítsa, továbbá a pedagógusok kötelező óraszámát a hét minden 

munkanapjára arányosan elosztva rögzítse. Az órarenden változtatni csak igazgatói 

egyeztetéssel lehetséges. 

 

1.8 Csongrád – Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentesi Tagintézménye 

 

Nyitvatartás  

Hétfő: 8-18 óráig 

 Kedd: 8-18 óráig 

 Szerda: 8-18 óráig  

Csütörtök: 8-18 óráig  

Péntek: 8-14 óráig  

Szombaton és vasárnap zárva tart Intézményünk. 
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