
Álláshirdetés iskolapszichológus munkakör betöltésére 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Munkavégzés helye: Nagykanizsai SZ Cserháti Sándor Technikum és Kollégium, 8800 Nagykanizsa 

Ady Endre u. 74/a., illetve Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum, 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 29. 

Illetmények, juttatások: megegyezés szerint. 

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:  

Feladata a tanulók személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a szakmai oktatás hatékonyságának 

segítése. Ezen belül a főbb tevékenységek: 

 Közvetlen segítséget nyújt az oktatóknak a szakmai oktatáshoz.

 Közreműködik a tanulók beilleszkedését, társas kapcsolatait javító és teljesítményét növelő

intézkedésekben, kezeli a tanulóknak a szakképző intézménnyel összefüggő személyközi kapcsolati

kommunikációs és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteit.

 Különösen a kilencedik évfolyamos tanulók számára - megszervezi azokat a pszichológiai jellegű

szűrővizsgálatokat, amelyek a képességvizsgálatok, szociometriai vizsgálatok, tanulási szokások, tanulási

motiváció vizsgálatának körébe tartoznak vagy a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek

megelőzése érdekében szükségesek.

 Megszervezi a mentálhigiénés preventív feladatokat a szakképző intézményben az egyén, a tanulócsoport

és a szakképző intézmény szintjén.

 Megszervezi a krízistanácsadást a következő váratlan súlyos élethelyzetekben, különösen kortárshaláleset,

súlyos kudarcélmény, váratlan családi krízishelyzet, továbbá terápiás vagy más kezelés szükségessége

esetén továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez.

 A kiemelten tehetséges tanuló tehetséggondozásában az oktatókkal és a pedagógiai szakszolgálat

szakemberével közösen kidolgozza az együttműködés és az ellátás kereteit.

Pályázati feltételek: 

 Egyetem, iskolapszichológusi végzettség a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 6. melléklet 14.

pontja alapján,

 büntetlen előélet,

 magyar állampolgárság,

 cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai.

 Szakmai önéletrajz és motivációs levél.

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb információk: 

 A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 13.

 A pályázat elbírálásának határideje 2023. február 20.

 A munkakör legkorábban 2023. március 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot Anda Zoltán főigazgató részére kell elektronikusan (anda.zoltan@nagykanizsaiszc.hu) vagy postai 

úton (Nagykanizsai Szakképzési Centrum, 8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.) megküldeni.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Anda Zoltán főigazgató ad a 20/957-5766 

telefonszámon. 


