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VESZPRÉMI

TÁJÉKOZTATÓ
a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Ajkai Tagintézményének munkájáról

Ágazati együttműködés keretében szakmai
konzultáció a tagintézmény vonzáskörzetében
lévő óvodák vezetőivel

A VMPSZ Ajkai Tagintézményének bemutatása
Intézményünk fenntartója: Veszprémi Tankerületi Központ
Szakszolgálati ellátásra jogosultak köre: 0-18 éves korig,
illetve a középiskolai tanulmányok befejezéséig fogadunk
gyermekeket, fiatalokat
Ellátási terület: Ajka Járás településein élők, tanulók
Bejelentkezés módja:
• személyesen (8400 Ajka, József Attila utca 30.),
• telefonon (510-790, 06-30/ 811- 6872),
• írásban ( ajka@mpisz.hu ).
Hivatalos ügyintézés: hétfő-csütörtök: 7,30-tól-15,30-ig
péntek: 7,30-tól-14,00-ig
Munkatársaink fogadó órájának időpontja: péntek
13,00-tól-14,00-ig. Ettől eltérő időpontban előzetes telefonon
történő egyeztetést követően biztosítunk időpont.
Az intézmény működését szabályozó dokumentumok:
- Szervezeti és működési szabályzat
- 2011.évi CMC. köznevelési törvény
- 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet
Szolgáltatásaink ingyenesek!

A pedagógiai szakszolgálat feladatai:

• Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés
• Járási szakértői bizottsági tevékenység
• Konduktív pedagógiai ellátás
• Nevelési tanácsadás
• Logopédiai ellátás
• Gyógytestnevelés
• Iskolapszichológusok munkájának koordinálása
• Kiemelten tehetséges gyermekek gondozása
• Pályaválasztási tanácsadás

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő
nevelés
• 0-3 éves korú gyermekek korai fejlesztése, az országos/
megyei szakértői vizsgálat szakvéleménye alapján,
• gyógypedagógiai tanácsadás, védőnők, gyermekorvosok
javaslata alapján.
Az ellátást kezdeményezheti: szülő.
Járási szakértői bizottsági tevékenység
• szakértői vizsgálatok elvégzése a beilleszkedési,
alkalmazkodási, tanulási nehézség megállapítására, vagy
kizárására, az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatokat
elvégzése,
A
vizsgálati
kérelem
beküldéséhez
szükséges
dokumentumok:
• 15/2013 EMMI rendelet 1. sz. melléklete (Szakértői
vizsgálat iránti kérelem)
• 15/2013 EMMI rendelet 4. sz.melléklete (Adatlap a
fejlődési szint megítéléséhez)
Felülvizsgálat:
• 1. vizsgálat után 1 éven belül,
• felülvizsgálatok után 3 évente, a felülvizsgálati
kötelezettség a tanuló 16. életévének betöltéséig,
• a szakértői vélemény érvényessége a megjelölt tanév
augusztus 31. napjáig tart.
• Amennyiben a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra

jogosult (Nkt.47§(8), heti 1-2 alkalommal, kiscsoportos
keretben.
• Megvalósítás keretei:
nevelési tanácsadás, óvodai, iskolai nevelés, oktatás,
kollégiumi nevelés, oktatás.
• Az ellátást kezdeményezheti: szülő, a szülő
egyetértésével nevelési, oktatási intézmény.
szülő kezdeményezése esetén az óvoda, iskola, köteles
közreműködni a 15/2013 EMMI rendelet 1. sz melléklet
szerinti vizsgálat iránti kérelem elkészítésével.
Nevelési tanácsadás
Pszichológiai ellátás:
• szülővel az első probléma feltáró beszélgetés
lebonyolítása, ennek eredményeképpen tanácsadásban
részesítés,
vagy
szakszolgálati
ellátásba
vétel
szükségességének meghatározása,
• pszichés állapot feltárását célzó vizsgálatok elvégzése,
szakvélemény készítése szülő kérésére,
• pszichológiai támogatás, terápiás ellátás, korrektív
megsegítés biztosítása,
tanácsadás, konzultációs lehetőség
• pszichológiai
biztosítása tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak, a
gyermekekkel kapcsolatban lévő egyéb szakembereknek.
Gyógypedagógiai ellátás:
• pedagógiai szűrővizsgálatok elvégzése szülő kérésére,
• segítség nyújtása a tanuló iskolai neveléséhez,
oktatásához, ha a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége,
képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja,

• gyógypedagógiai, pedagógiai vizsgálatokat végez,
• fejlesztés, korrektív megsegítést nyújt a szakértői
bizottság szakvéleménye alapján a nevelési tanácsadás
keretében fejlesztésben részesülő gyermekek, tanulók
számára,
• gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadás, konzultációs
lehetőség biztosítása a szülők, pedagógusok részére
Az ellátást kezdeményezheti: szülő, a szülő egyetértésével
nevelési, oktatási, gyermekvédelmi intézmény
Logopédiai ellátás
Logopédiai ellátás keretében elvégezzük,
harmadik
életévüket
betöltött
gyermekek
• a
beszédállapotának felmérését szülők által kitöltött
kérdőív segítségével,
• az ötödik életévüket betöltött gyermekek logopédiai
szűrővizsgálatát,
• egyéb logopédiai vizsgálatokat szülő kérésére
terápiát biztosítunk a
• logopédiai tanácsadást,
hangképzés, a beszéd és a nyelvi fejlődés nehézségével
küzdő gyermekek részére a vizsgálati véleményben
megfogalmazottak alapján.
Az ellátást kezdeményezheti: szülő, szülő egyetértésével
nevelési-oktatási intézmény.
Gyógytestnevelés
A gyermekek speciális egészségügyi célú testnevelési
foglalkoztatása a tanév rendjéhez igazodva.
Az ellátást kezdeményezheti: szülő, iskola orvosi, szakorvosi
beutalóval.

Kiemelten tehetséges gyermekek gondozása
Ennek keretében feladatunk:
• a korai tehetség felismerése, beazonosítása, tanácsadás
szülő kérésére, iskola javaslatára,
tehetséges
gyermek
• a
személyiségfejlődésének
támogatása, szükség esetén további megsegítésre
irányítás,
• tanácsadás, támogatás a szülőnek.
• konzultáció a pedagógus részére.
Az ellátást kezdeményezheti: szülő, szülő beleegyezésével
nevelési, oktatási intézmény.

Pályaválasztási tanácsadás
Ez a szolgáltatás a székhelyintézményben vehető igénybe.
cím: 8200 Veszprém, Kossuth utca 10.
telefon:06-30/8116919,
e-mail: palyavalasztas@mpisz.hu
Az ellátást kezdeményezheti: szülő, nevelési- oktatási
intézmény.
Szűrővizsgálatok a pedagógiai szakszolgálatnál
A tanköteleskorú gyermekek logopédiai szűrővizsgálata
Vizsgáló eljárás. Szól-e? teszt
A teszt az artikulációs készség vizsgálata mellett a nyelvi
fejlettséget is méri.
Szubtesztjei: beszédhangok, szóemlékezet, formaegyeztetés,
álszavak
hallási
megkülönböztetése,
nyelvtani

morfémák-produkció,
álszóismétlés,
mondatismétlés,
hangtani tudatosság, figurasor másolása, gyors megnevezés
• A vizsgálatot minden esetben szülői tájékoztatás követi, a
vizsgálatról logopédiai vélemény készül.
• Amennyiben indokolt a logopédus további kiegészítő
vizsgálatra terápiás ellátásra tesz javaslatot
• A terápiát helyileg az óvodában és/vagy ambulánsan a
pedagógiai szakszolgálatnál biztosítjuk
A logopédiai szűrővizsgálatot a szülőnek nem kell külön
kérni!
szűrővizsgálatok,
Pedagógiai
megállapítása

fejlettségi

szint

• Tanév elején, az ellátási körzetünk óvodáiba járó
gyermekek szülei, írásban kérhetik gyermekük fejlettségi
vizsgálatát.
• A vizsgálatot a helyi óvodákban végezzük el, a vizsgálat
a szülőket, óvodákat előzetesen
időpontjáról
tájékoztatjuk, a vizsgálatra szeptember hónapban kerül
sor.
• A vizsgálaton a szülő jelen lehet, illetve a vizsgálatot
követően részletes tájékoztatást nyújtunk a szülőknek az
eredményről, az otthoni fejlesztés lehetséges módjáról,
további kiegészítő vizsgálat szükségességéről
• A tájékoztatásra a helyi óvodában vagy a pedagógiai
szakszolgálatnál kerül sor

Pedagógiai szűrés lezárása
• Minden gyermekről készül írásos pedagógiai vélemény,
melyet a szülő kap kézhez.
• A vizsgálati vélemény tartalmazza a vizsgálat leírását,
amennyiben indokolt javaslattételt további vizsgálatra,
illetve fejlesztésre.
• A vizsgálatot követően az alábbi megállapítást tesszük:
- a mért képességterületeken életkorának megfelelően
teljesített
- kisebb elmaradásai óvodai csoporton belül, otthoni
gyakorlással korrigálhatók
- fejlesztő foglalkozást javaslunk kiscsoportos keretben
Fejlesztő foglalkoztatás
• Fejlesztő foglalkoztatásra az óvodában kerülhet sor,
amennyiben a feltételek adottak (szakember, időkeret,
tárgyi feltételek), vagy a pedagógiai szakszolgálatnál
• A fejlesztés az alábbi képességterületekre terjed ki:
mozgásfejlesztés, szociális érettség, kognitív képességek,
perceptuális képességek, memória,
• A pedagógiai szakszolgálatnál történő fejlesztés esetén
együttműködési megállapodást kötünk a szülővel.
• A fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján történik
További vizsgálati javaslat
• Amennyiben indokolt, javaslatot teszünk további
logopédiai, gyógypedagógiai, pszichológiai vizsgálatra.
• A további vizsgálatokat járási szakértői bizottsági
tevékenység keretében végezzük el, amihez szükséges az
1. számú vizsgálati űrlap kitöltése.

Változások az iskolaérettségi vizsgálatokkal kapcsolatosan
• A köznevelési törvény 2019-es módosítása szerint
minden, hatodik életévét adott év augusztus 31-ig
betöltő gyermeknek kötelezően iskolába kell mennie. Ha
a szülő azt szeretné, hogy gyermeke további egy nevelési
évig óvodában maradhasson, az Oktatási Hivatalhoz (OH)
kell kérelmet benyújtania.
• Kivétel, ha a gyermek rendelkezik a szakszolgálat által
kiállított szakértői véleménnyel és abban javaslattétel
szerepel a beiskolázására vonatkozóan.
Az Oktatási Hivatalhoz a kérelmet
január 15-ig kell
megküldeni.

