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Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye
7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1.
Telefon/fax: (+36) 74/511-958
e-mail: szekszard.psz@gmail.com

Logopédiai értékelő 2017/18

Az elmúlt tanév során a decsi TESZ-VESZ Óvodában 26 gyermek logopédiai terápiáját
végeztem heti 9 órában. 10 gyermek heti 2, 16 gyermek pedig heti 1 alkalommal vett részt
logopédiai foglalkozáson.
A 3 illetve 5 éves gyermekek törvény által előírt logopédiai szűrése a tanév során
megvalósult. A 3 éves gyermekek szülei az óvodába érkezéskor (tehát a tanév során
folyamatosan) töltötték ki az országos protokoll szerint előírt KOFA szülői kérdőívet, az 5
éves korosztály szűrését szeptember és május hónapban végeztem el TMPSZ Szekszárdi
Tagintézmény szűrő eljárásrendje szerint (SZÓL-E? és artikuláció vizsgálat). Ha az
eredmények indokolták, az illető kisgyermek azonnali terápiába vétele megtörtént.
A következő tanév során az előzetes szűrések alapján várhatóan kb. 25 gyermek logopédiai
ellátása válik szükségessé.

Decs 2018.06.15.

Péri Zsuzsanna
logopédus
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GYÓGYTESTNEVELÉS - DECS
2017/2018. tanév
Azon gyermekek kerültek gyógytestnevelési foglalkozásokra, kiknek a fejlesztésben való részvételére
az intézmény gyerekorvosa - a szűrések alapján - előző tanév május 15-ig javaslatot tett.
A korábban szokásos szülői beleegyező nyilatkozatra már nincs szükség a gyermekek
gyógytestnevelésben való részvételéhez, mivel az az orvos által javasoltak számára kötelező. Ha a szülő
nem ért egyet a szakvéleménnyel, akkor a megyei ÁNTSZ-nél kell kérnie a felülvizsgálatot.

A decsi óvodában ebben a tanévben 47 fő volt a gyógytestnevelési foglalkozásokra járó gyermekek
száma. Ők mindannyian orvosi javaslat alapján kerültek gyógytestnevelési besorolásra ortopédiai (láb, és gerinc deformitások), ill. belgyógyászati (obezitas) problémák alapján. A gyermekek túlnyomó
többsége lúdtalp és hanyagtartás problémákból kifolyólag vett részt a korrekciós/prevenciós
foglalkozásokon. Kisebb hányaduk kezdődő gerincferdülés, túlsúly diagnózisból kifolyólag.
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gyógytestnevelője látta el az óvodában. Heti két alkalommal zajlottak a foglalkozások az óvoda
épületében.
Tárgyi feltételek: (az óvodának kell biztosítania)
- megfelelő hely (külön terem)
- testnevelési eszközök: babzsák, labda, bordásfal, tornapad, zsámoly, szőnyeg, stb.
- speciális mozgásfejlesztő eszközök
A gyógytestnevelési fejlesztő foglalkozásokhoz szükséges alapvető eszközök többsége jelenleg
rendelkezésre áll az óvodában (babzsák jó lenne, ha volna a tornaszobában…), speciális eszközök
nincsenek.

A 2018/2019-es tanévben előre láthatólag (a szűrések alapján) az ideihez hasonló létszámú gyermek
számára igényli az óvoda a gyógytestnevelési ellátást.

Szekszárd 2018. július 15.
Kriskó Krisztina
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GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2017/2018. NEVELÉSI ÉV

Az óvodában az adott nevelési évben (2018.06.15. adat) 124 kisgyermek van beíratva.
Ebből 23 gyermek HH és 6 gyermek HHH.
Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 56 fő.
Védelembe vett gyerekek száma 1 fő.
A nevelési év során kiemelkedő intézkedés 3 gyermeknél volt. A Gyermekjóléti Központ
munkatársaival együttműködve igyekeztünk a gyermekek számára a legkedvezőbb megoldást találni.
Felvettük a kapcsolatot a Nevelési Tanácsadó munkatársaival illetve a pszichológussal.
Gyermekeink 1 gyermek kivételével rendszeresen járnak óvodába, hiányzásaikat orvosi igazolással
igazolják. Az említett egy gyermek hiányzásait orvos igazolta, bár nagyrészük indokolatlan volt. A
probléma orvosolásában a Család és Gyermekjóléti Szolgálat segítségét kértük.
Az idei évben is előfordult, hogy néhány gyermek éhesen érkezik az óvodába, illetve nincs az
időjárásnak megfelelő ruházatuk.
A ruházat pótlására évek óta jól bevált gyakorlat, hogy a szülők, óvónők a feleslegessé vált
gyerekruhákat az óvodának ajándékozzák. Így szükség esetén pótolni tudjuk a hiányzó ruhaneműt.
Gondot jelent továbbá néhány családnál a tisztaság, higiénia hiánya illetve a fejtetű.
A védőnővel közösen próbáljuk orvosolni a problémát.
A gyerekek érdekében egész évben állandó kapcsolatban állunk a Gyermekjóléti Központ
munkatársaival, a védőnővel és októbertől heti 2 alkalommal jelen van az óvodai szociális segítő is.
Havonta, két havonta részt veszünk Szekszárdon esetmegbeszéléseken, konferenciákon.
Reményeink szerint az így folyó munka segíteni fogja a még hatékonyabb gyermekvédelmi
tevékenységet.

Berek Anita

Kelt: Decs, 2018.június 27.

