
1 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóság 

5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

OM azonosító: 202794 

Tel: 56-510-720, Fax: 56-515-261; E-mail: info.foig@jnszmpsz.hu 

Honlap: http://jnszmpsz.hu 

Főigazgató: Csibi Enikő 

 

 

 

A gyermek útja születéstől a korai fejlesztés befejezéséig 

Tevékenységi forma A tevékenység lépései A tevékenységet végző 

személy (szakember, 

vagy intézmény) 

 

Támogatás 

I. A probléma észlelése 1. A szülő által végzett 

„laikus” megfigyelés 

Szülő(k), esetleg 

nagyszülő, nevelőszülő 

A szülők spontán megfigyeléseiket előzetes tapasztalataikra 

alapozhatják. Ezek a megfigyelések esetenként elfogultak lehetnek, 

szubjektívek és nem feltétlenül szakmailag megalapozottak.  

 

2. Kórházi osztály 

szakemberei 

PIC, intenzív centrum, 

újszülött osztály, 

csecsemőosztály  

A szakorvosok célirányos megfigyeléseket végeznek, 

veszélyeztetettség esetén a konkrét beavatkozás is megtörténik, 

illetve a gyermek további vizsgálatokra utalása.  

 

3. A védőnő által végzett 

szakmai, tudatos, 

szisztematikus 

megfigyelés 

Védőnő(k) Az otthonába bocsájtott újszülött/csecsemő rendszeres látogatása 

során a védőnő végzi a tudatos, strukturált megfigyelést. Probléma 

esetén az orvossal együtt javasolhatja a szülő részére a pedagógiai 

szakszolgálat megkeresését (0-3. életév).  

 

4. Orvosi vizsgálat  Házi gyermekorvos, 

háziorvos, kórházi 

szakorvos 

Az otthonába bocsájtott újszülött/csecsemő, kisgyermek célirányos 

vizsgálata (kötelező gyermek-háziorvosi vizsgálatok, vagy a 

szakorvoshoz beutalt gyermek célirányos vizsgálata. Probléma esetén 

az orvos javasolhatja a szülő részére a pedagógiai szakszolgálat 

megkeresését (0-3. életév).  
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 Szociális/köznevelési 

intézmény 

Bölcsődei gondozók, 

fogyatékos otthon 

szakemberei, 

gyermekotthon 

szakemberei, óvoda, 

pedagógiai szakszolgálat 

szakemberei, EGYMI 

szakemberei 

A már közösségbe járó kisgyermek, vagy nevelésbe vett gyermek 

szakemberei által végzett tudatos/szakmai megfigyelések, orvosi 

előzmények, védőnői szűréseredmények alapján.  

II. Szűrés 1. Státuszvizsgálat Védőnő Kirendelt védőnő végzi a gyermek otthonában. 

 

2. Orvosi vizsgálatok Házi gyermekorvos, 

gyermekorvos, kórházi 

orvos 

Házi gyermekorvos, gyermekorvos, kórházi orvos végzi a rendszeres 

kontroll, vagy a célirányos megkeresés során.  

3. Esetkonferencia Gyermekjóléti szolgálat A gyermek állapotát rögzítő és a további ellátáshoz szakmai 

támpontot nyújtó, a GYEJÓ szakemberei által végzett szakmai 

konzultáció. 

 

4. Pedagógiai 

szakszolgálati 

vizsgálat 

Pszichológusok, 

gyógypedagógusok, SZB 

orvosa 

Pszichológusok, gyógypedagógusok, SZB orvosa által végzett rövid, 

a szülő / nevelőszülő / gyám számára rövid tanácsadást nyújtó 

szakmai támogatás.  

 

III.Állapotmegismerés, 

rögzítés 

1. Pedagógiai 

szakszolgálat  

Pszichológusok, 

gyógypedagógusok, SZB 

orvosa 

Pszichológusok, gyógypedagógusok, SZB orvosa általvégzett 

komplex, minden észlelt problémás területre kiterjedő részletes 

vizsgálat. 

 

2. Gyermekjóléti 

szolgálat  

Vizsgálatra küldés 

segítése a szülőknek 

A CSGYEJÓ szakemberei által végzett felvilágosító tevékenység és 

támogató szolgáltatás, mely révén meggyőzik a szülőt a pedagógiai 

szakszolgálatnál való megjelenés szükségességéről.  

 

3. Orvosi vizsgálatok Házi orvos, szakorvos Fejlődési adatok szolgáltatása a komplex szakértői vizsgálathoz 

IV.Fejlesztés, terápia 1. Kórház Orvos, konduktor, 

pszichológus 

A kórház érintett szakemberi által végzett terápiás beavatkozás 

(orvosi), vagy tanácsadó / segítő beavatkozás (szülő részére  -  

pszichológus; gyermek speciális korai gondozása  -  konduktor). 

2. Pedagógiai 

Szakszolgálat 

korai fejlesztő 

szakemberek 

A 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet előírásait szem előtt tartó 

szakértői vélemény, az abban foglalt területek, terápia típusok és az 
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(konduktorok, 

szomatopedagógusok), 

pszichológusok 

ellátásra vonatkozó kötött óraszám szerinti célirányos, tudatos, 

tervezett és szervezett beavatkozás. 

3. Szociális intézmények Bölcsődék, fogyatékos 

otthonok, 

gyermekotthonok, 

CSGYEJÓ 

A 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet előírásait szem előtt tartó 

szakértői vélemény, az abban foglalt területek, terápia típusok és az 

ellátásra vonatkozó kötött óraszám szerinti célirányos, tudatos, 

tervezett és szervezett beavatkozás (bölcsődék), vagy a saját 

szakembereik által végzett fejlesztő / terápiás gondozás, vagy a 

pedagógiai szakszolgálat által végzett korai fejlesztés helyszínének 

biztosítása.  

 

4. EGYMI Konduktorok, 

szomatopedagógusok 

A 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet értelmében azon EGYMI-k által 

végzett terápiás beavatkozás, melyek szakmai alapdokumentuma 

tartalmazza a korai fejlesztést (nem általános gyakorlat).  

 

V. Értékelés 1. Kórház Szakorvosok Gyermek szomatikus állapotának kontrollvizsgálata.  

 

2. Háziorvos, 

gyermekorvos 

Orvosok, védőnők Gyermek egészségi állapotának rendszeres kontrollvizsgálata, 

állapotromlás esetén további célzott vizsgálatokra, beavatkozásokra 

küldés. 

 

3. Pedagógiai 

Szakszolgálat 

A kontrollvizsgálatot 

végző szakemberek 

A gyermek harmadik és ötödik életévében hivatalból történő, illetve 

állapotváltozás esetén szülő, gondviselő, gyám által kezdeményezett 

felülvizsgálat a további ellátás meghatározása céljából. Kötelező! 

 

4. CSGYEJÓ Szociális szakemberek Esetkonferencia. 

 


