VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Zirci Tagintézménye
8420 Zirc, Alkotmány u. 16. Tel.: 88/414-207; 20/543-7557
e-mail: pedagogiaiszakszolgalat.zirc@gmail.com OM azonosító: 102320
KÖZZÉTÉTELI LISTÁRA/ HONLAPRA
VMPSZ ZIRCI TAGINTÉZMÉNYE
________________ __________________ _________________ _____________________

Elérhetőség:
Cím: 8420 Zirc, Alkotmány u. 16.
Tel: 88/414-207 20/543-7557
E-mail: pedagogiaiszakszolgalat.zirc@gmail.com

Munkatársak:
Bacsárdi Csilla klinikai szakpszichológus, tagintézmény- vezető
Detre Anita fejlesztőpedagógus
Csepin Judit logopédus
Dobosné Vetzl Katalin logopédus
Kárpáti Ágnes tanácsadó szakpszichológus
Szekeres Dóra gyógypedagógus
Szobonya Zsuzsanna logopédus
Varga Istvánné adminisztrátor

Nyitvatartási idő:
hétfő - csütörtök: 7.30 – 18.00
péntek: 7.30 – 13.30
Ügyfélfogadás:
hétfő-csütörtök: 7.30-15.30
péntek: 7.30-13.00
Intézményünk folyamatos ellátást biztosít a tanítási szünetek idején is. Ezen időszakok alatti nyitva
tartás külön tájékoztatás szerint történik.

Szakszolgálati feladatok:
A köznevelési törvény és szakszolgálati rendelet által meghatározottan intézményünk az alábbi szakszolgálati
feladatokat látja el:
- korai fejlesztés
- gyógypedagógiai tanácsadás és terápia
- fejlesztőnevelés

- szakértői bizottsági tevékenység (tanulási nehézség megállapítása, iskolaérettségi vizsgálat)
- nevelési tanácsadás (pszichológiai vizsgálat, tanácsadás, terápia)
- logopédiai ellátás

- gyógytestnevelés
- kiemelten tehetséges gyermekek gondozása
A születéstől a tankötelezettség befejezéséig szülők, tanulók önkéntesen vehetik igénybe
szolgáltatásainkat.
A szolgáltatás minden esetben ingyenes.

Vizsgálatkérés menete:
Vizsgálat kérése nevelési tanácsadás keretében személyesen, telefonon, e-mailban vagy írásban
(gondviselői aláírással) kérhető. Jelentkezési lap kitöltése szükséges.
A vizsgálatot kérheti:
- a gyermek gondviselője, együttnevelő szülője,
- a gondviselő írásos hozzájárulásával, a gyermek nevelésével foglalkozó vagy azt segítő személy
(különélő szülő, nevelőszülő, nagyszülő, pedagógus, családgondozó, gyámügyi intézmény munkatársa
stb.)
- nagykorú tanuló
Szakértői vizsgálatra irányuló kérelem minden esetben írásban, az 1. számú melléklet a 15/2013. (II.26)
EMMI rendelethez kapcsolódó nyomtatvány kitöltésével kérhető, a szülő aláírásával ellátva.
Korai fejlesztésre, gyógypedagógiai-, pszichológiai-, logopédiai terápiára
megfogalmazott javaslat alapján kerül sor.

szakvéleményben

A logopédiai szűrések a járási óvodákban történnek, ennek menetéről előzetesen tájékoztatjuk a szülőket
és intézményeket.
A gyógytestnevelés szakfeladat ellátása az oktatási intézményekben történik a házi-, iskolaorvosi
szűrővizsgálatok javaslatai alapján.
A pedagógiai szakszolgálat előjegyzéses rendszerben nyújt szolgáltatást. Az előjegyzés során a
pedagógiai szakszolgálat kijelölt munkatársa rögzíti a jelentkező adatait, értesítési címét, telefonszámát, a
jelentkezés idejét. A behívás várólista alapján, telefonon vagy írásban történik.

Kiemelt feladatok éves ütemterve:
Egész évben, folyamatosan nyújtunk ellátást szakszolgálati helyszínen az alábbi területeken:
 szakértői vizsgálatok,
 korai fejlesztés,
 nevelési tanácsadás (gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai és pszichológiai ellátás)
 kiemelten tehetséges gyermekek gondozása
A tanév rendjéhez igazodik a gyógytestnevelés ellátása, illetve az intézményekbe kihelyezett logopédiai,
fejlesztőpedagógiai terápiák rendje.
Évente
 szeptemberben:
A pedagógiai és logopédiai szűrővizsgálatok lebonyolítása, a szakvélemények elkészítése, szülői
fogadóórák megtartása.
Gyógytestnevelés foglalkozások elindítása.

 októberben:
Logopédiai, gyógypedagógia terápiák, fejlesztő foglalkozások megkezdése.
 januárban:
Jelentkezés az iskolaérettségi szakértői vizsgálatokra.
Félévi logopédiai, fejlesztőpedagógiai fogadóórák megtartása.
 februárban:
Iskolaérettségi szakértői vizsgálatok elvégzése.
 márciusban:
Szakmai konferencia, módszertani nap - külön tematika szerint.
 júniusban:
Gyógytestnevelés foglalkozások, logopédiai-, fejlesztőpedagógiai terápiák lezárása, szülői fogadóórák
megtartása.
Tehetség- és képességfejlesztő táborok szervezése külön tematika alapján.

Ellátási terület:
Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Lókút,
Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Zirc

Letölthető dokumentumok:
Szakértői vizsgálat iránti kérelem
Jelentkezési lap

