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A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézményének beszámolója 

az EFOP 3.1.6 projekt 2. negyedévi megvalósításáról 

53/2016 EMMI rendelet hatása a korai fejlesztésre 

 

A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézménye 2018. 04.23-án rendezte meg az 

53/2016 EMMI rendelet hatása a korai fejlesztésre című programját a Szolnoki Tankerületi 

Központ EFOP 3.1.6. „Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes.” című pályázatának 

támogatásával. A szakmai rendezvényünk témáját a korai fejlesztésben történt változások tették 

szükségessé.  A helyszínt és a szükséges tárgyi feltételeket a tiszaföldvári Városi Művelődési 

Ház munkatársai biztosították számunkra, intézményünk pedig pogácsával és frissítővel várta 

a vendégeket. 

A köszöntés, a téma aktualitásának bemutatását követően Deli Gabriella beszélt előadás 

formájában a törvényi változásokról, majd Imréné Cselóczki Andrea a járásunkban megjelenő 

sikerekről, tapasztalatokról, tervekről. Ezt követően esetbemutatások következtek a törvényi 

alkalmazás érthetősége céljából. 

Az előadás során merültek fel szakmai kérdések, melyeket igyekeztünk hatékonyan 

megvitatni: Mit tehet az óvoda, ha már felvette a korai fejlesztett gyermeket, de csak utólag 

derül ki, hogy a gyermek érvényes szakértői véleménnyel rendelkezik. A probléma 

megoldására bemutattuk az eddigi tapasztalatokat. A megoldás soron kívüli vizsgálatkérés. 

Tapasztalatunk szerint ez nagyon gyorsan megtörténik. Sajnos az óvodáknak szüksége van a 

gyermekre, viszont a szakemberhiány miatt nehezen, vagy nem tudják megoldani a fejlesztést. 

Az elmúlt évben volt olyan hallássérült és mozgásfejlődésben megkésett gyermek, akinek az 

óvodáztatásával megszűnt a szakszerű ellátása, viszont a befogadó nyilatkozatot kiadták a 

Megyei Szakértői Bizottságnak, amiben vállalják a gyermek óvodai nevelését. Jó gyakorlatnak 

tűnik, hogy egy gyermek beiratkozását követően érdeklődjenek szakszolgálatunknál. 

Másik kérdésként fogalmazódott meg, hogy a legtöbb probléma abból következik, hogy 

korai fejlesztést Kunszentmártonban nem tudunk 

biztosítani, helyhiány miatt, a szülőnek viszont egy 

idő után teher a gyermek rendszeres beutaztatása 

Tiszaföldvárra. Sajnos megoldás csak összefogással 

érhető el, melyben a szülők jelzése létfontosságú, 
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annak érdekében, hogy a kunszentmártoni telephelyünk megfelelő épületbe költözhessen. 

 A rendezvényen a Kunszentmártoni Tagintézmény szakalkalmazottai mellett a járás 

nevelési-oktatási intézményeiből érkeztek vendégek. Sajnos nem kifejezetten az a célcsoport 

érkezett, akiket vártunk, hanem azok a szakemberek, akik egyébként is gyakran látogatják 

intézményünk rendezvényeit. Ennek ellenére bízunk benne, hogy az átnyújtott információ akár 

közvetve is eléri azokat a pedagógusokat, akiket a téma közvetlenül érint. A jelenlévő 

pedagógusokkal pedig tartalmas beszélgetést tudtunk folytatni, végül egyéni kérdések 

megválaszolására is volt lehetőség. 

A szakmai délután jól sikerült, a visszajelzések pozitívak voltak mind a szervezés, mind a 

szakemberek munkájára, valamint a téma hasznosságára vonatkozóan is. 

 

Tiszaföldvár, 2018.04.30. 

 

 

 Imréné Cselóczki Andrea 

 Tagintézmény-igazgató 

 


