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1. A mtikdd6si szab6lyzat celja

1.1 AzLgyhbzmegyei Katolikus Iskol6k Fohat6s6ga (2600Ybc,Migazzi Krist6f t6r 1.; a tovSbbiakban:
Fenntart6) a fenntartSs5ban l6vo kciznevel6si 6s szakk6pzo intezmenyekben olyan preventiv jellegti
pszichol6giai ds fejleszto ter6pi5s tev6kenys6get kiv6n biztositani, melyek a gyermek, tanu16

szem6lyis6gfejleszt6s6t, lelki egdszs6g6nek v6delmdt szolg5lj5k. Ennek keret6ben a Fenntart6 olyan
terSpi6s foglalkozSsok (a tov6bbiakban: terSpi6s szolgSltatSs) megtart5sSra is lehet6s6get nyijt, melyek
a XXI. szSzad kihiv6saira felelve, modern pszichol6giai 6s pedag6giai m6dszerekkel dolgoznak 6s

trilmutatnak a hat5lyos k<jznevel6si 6s szakk6pz6si jogszab5lyokban rogzitett eloirSsokon.

1.2 A jelen mrikod6si szab|lyzat c6lja a terSpi6s szolg6ltat6s tartalm6nak meghatiroz6sa, szervezeti
kereteinek rogzit6se 6s a terSpi6s szolg6ltatilst vegzo, a Fenntart6 6ltal munkav6gz6sre irrinyul6
jogviszony keret6ben foglalkoztatott szakember (a tovSbbiakban: utaz6 fejleszto terapeuta)
munkav6 gz6sdre vonatko z6 iiltalinos szabSlyok meghatbrozilsa.

2. A teriryi6s szolg6ltat6s tartalma

2.1 Az utazo fejleszto terapeuta munk6j6nak alapvet6 c6lja, hogy szaktudSsSval a Fenntart6
fenntart6sSban mrik6do int6zm6nyek nevelo-oktat6 munk6j6t a helyszinen vdgzetl ter6pi6s szolgSltat6s

6ltal szemdlyesen segitse, a pedag6giai-szakmai munka hat6konysdgSnak novel6sehezhozzijiruljon az
int6zm6nyekkel tanul6i vagy 6vodaijogviszonyban 6l16 gyermekekkel folyatott egy6ni vagy csoportos
terripi6s foglalkoz6sok es az int6zmdnyekben foglalkoztatott pedag6gusokkal folyatott szakmai
konzultrici6k 6s tan6csad6s 5ltal.

2.2 A terripiris szolgriltatris r{ltal a Fenntart6 t<irekszik arra, hogy a fenntart6s6ban mrikddo
int6zm6nyekben jogviszonnyal rendelkezo gyermekek bels6 lehet6sdgeiket az egyeni, valamint helyi 6s

ossztdrsadalmi szempontb6l egyar6nt adott kortilm6nyek kdzdtt optim6lisan kibontakoztassSk,
szem6lyis6giik form6l6djon 6s fejlodjon az oktaths-nevel6s folyam6n. Ebben az 6rtelemben a

gyermekek, tanul6k alapveto 6s perspektivikus 6rdekeit k6pviseli, ezflltalhozziljilrul a nevel6si c6lok
konkretiz6l6s6hoz.

2.3 Az utaz6 fejleszto terapeuta - egytittmiikiid6sben a nevel6si-oktat6si intezmdny vezet6sdvel 6s

dolgoz6ival - szakszeriien elosegiti, hogy a kdzneveldsi 6s szakkdpzo intezmdnyek belso szewezete az
elkeriilhetetleniil fell6po konfliktusok koriiltekinto, differenci6lt, konstruktiv megold6s6ra k6pes
rendszerrd viijdk.

2.4 Az utaz6 fejleszto terapeuta feladata az egeszseges szem6lyis6g optim5lis fejl6d6s6nek segit6se
prevenci6s m6dszerekkel a gyermekek, tanul6k kdr6ben. Az ttazo fejleszt6 terapeuta nagyrdszt a
pedag6gusok kdzvetit6s6vel, a pedag6gust6rsakkal konzultativ kapcsolatot ki6pitve, a nevelokdzdss6g
szeml6let6t alakiwa fejti ki szem6lyis6gform6l6 hatrlsrlt.

2.5 Azutazo fejleszt6 terapeuta intervenci6ja egy6ni, kiscsoportos, illetve osztSlyfoglalkoz6s keret6ben
is tcirt6nhet.

2.6. A ter6pi5s szolgSltat6sok k<ire

2.6.1 Gy ermekekkel, tanul6kkal y egzett tev6kenys6 gek

2.6.1.1Ovodai TSMT szenzomotoros sziir6vizsg6lat nagycsoportban 5-7 6ves korosztily szimSra.

2.6.1.2 Egy6b szirovizsgitlatok a konkrdt c6l megjeltil6s6vel.

2.6.1.3 Egy6ni foglalkoz6s.
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2.6.1.3.1 Egy6ni foglalkoz5s irrinti ig6nyt a sztilo, a pedag6gus vagy a tanul6 is jelezhet.

2.6.1.4 Kiscsoportos terripi6s csoportfoglalkozSsok. Elsodleges c6ljuk a gyermekek/tanul6k
onismeret6nek 6s onbizalm6nak erositdse a k6pz6miiv6szeten, zenemtiv6szeten, a mes6ken keresztiil.
Alkot6, fejleszt6 foglalkoz5s, amely segits6get jelenthet a mindennapi traumatikus 6lm6nyek
feldolgoz6sSban, v6lsSghelyzetben (iskolakezd6s, lak6helyvLltozils, orvosi beavatkozSs stb.), a csal6di
6letben tort6nt v5ltoz6sok eset6n (v6l6s, testvdr sziilet6se vagy elkoltozdse, a gyermek elkcjltoz6se a

csalSdi f6szekbol, gyirsz, irj szem6ly bekeri.ildse a csal6di rendszerbe stb.). Kiscsoportos, tematikus
foglalkoz6s:

a) komplexmiiv6szetter6pia

b) zeneterdpia

c) meseter6pia

2.6.1.5 TSMT m6dszerrel dolgoz6, kifejezetten 6vod6skorirakra fokusz6l6 kiscsoportos mozg5ster6pia.
A foglalkoz6sok cdlja az elozetes szrir6sek alapjfun kiv6lasztott gyermekek fejleszt6se, iskola6reffs6gre
val6 felk6szit6se.

2.6. | .6 Kiscsoportos tematikus foglalkoz6sok:

a) mozg6skultirra fejleszto foglalkozSs

b) onismeretifoglalkoz6s

c) cyberbullyingfoglalkozSs

d) pilyavilasrt6si tan5csad5s

e) drogprevenci6s foglalkozSs

2.6.1.7 OsrtLly- illetve csoportfoglalkoz6sok egyszeri, valamint tribb alkalomra is szervezhetok. Az
oszt6lyfondki, ill. 6vodai csoportfoglalkoz5sok 6ves tematika szerinti feladataihoz az utaz6 fejleszto
terapeuta a maga eszkdzeivel kapcsol6dhat a pedag6gussal val6 szoros egyiittmiikoddsben (pl. egy

szoci6lisan igen h6tr6nyos helyzetii, sok tanul5si, magatart6si probldmSval ktizdo gyermekekkel
miikodo osrtillybanlovodai csoportban; eseti jelleggel v6ratlan esem6ny pl. baleset, halSleset

feldolgoz6sa, yz1y egy oszt6lybeli konfliktus megold6s6ban val6 r6szv6tel). A foglalkozSsok

<jssze6llitSs6t az utaz6 fejleszto terapeuta 6s a pedag6gus egytitt vegzi. A foglalkoz6sokat megelozo

konzultSci6 sorSn a tematika, 6s az 6ravezetds munkamegoszt6s6nak kialakitrisa, utina pedig az

esem6nyek elemz6se tortdnik.

2.6.1.8 Tan6r6n 6s tan6r6n kivtili megfigyelds keret6ben az utaz6 fejleszto terapeuta hospit6l6s sorrln

megfigyelheti az egyent vagy oszt6lyt/csoportot konkr6t c6lb6l (pl. magatarti{s vagy teljesitm6ny
felm6r6s6re). A tan6rai/6vodai csoport megfigye16st, hospitSlSst k6rheti a pedag6gus , azilltalafontosnak
tartott probl6ma vizsgilatfura 6s k6rheti az utaz6 fejleszto terapeut5val tort6n6 konzultSci6t. Kerheti az

utaz6 fejleszto terapeuta is az osztdllyal t6rten6 ismerked6s, kapcsolat felvdtel, a neh6zsdgekkel kiizdo
tanul6k kisztir6se 6s a pedag6gusok nevel6si, tanitSsi m6dszereinek megismer6se 6rdek6ben. Az ttazb
fejlesztS terapeuta a sztinetekben,6tkezdskor, kir6ndul6s, szabad program stb. idej6n is megfigyelheti a

gyermeket, regisztr6lhatja viselked6si probl6m6j5t, kapcsolatot vehet fel vele.
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2.6.2 P edag6 gusokkal v egzeti tev6kenys6gek :

2.6.2.1 Egy6ni konzultrici6

a) a gyermek intellektusa, k6pess6g/k6szs6g hi6nya vagy gyenge teljesitm6ny6nek h6ttere miaff,

amennyiben a gyermek lelki6llapota, traumatikus ttirtdn6sek, a tanul6si motivSci6 vagy a

tSmogat6 csalSdi hozzbitllilshifinya vezet alulteljesit6shez, az ezek kezeles6re alkalmazand6

m6dszereknek 6s eszkozoknek a kdzos v6giggondolSsa c61j5b6l;

b) tanit5si, m6dszertani, neveldsi probl6m5k miall, az utaz6 fejleszto terapeuta feltfurja a

tanul6/gyermek k6pess6gszintj6t, esetleges elmaradSsait es afelzfurk6ztatist az elakad6s pontt6l

megtervezi;
c) amagatartitsi, kortdrs kapcsolattart6si vagy beilleszked6si neh6zs6gek miatt.

2.6.2.2 Csoportos konzultSci6:

a) Tematikus tdmafeldolgoz6 csoportban kdzosen az utaz6 fejleszt6 terapeuta 6s a pedag6gus

koz6sen 6llitj6k ossze a csoport 6sszej6veteleinek tematik6j6t. Ez jellemzoen a pedag6gusok

6rdeklod6s6nek, leggyakrabban elofordul6 probl6m6inak ment6n tort6nik. A foglalkoz5sok

gyakoris6gSt, idSkereteit, rendszer6t elore lefektetik, tdmhjilra mindenkinek lehetos6ge van

felk6sziilni. Azutaz6 fejleszto terapeuta feladata a csoport t6ma feldolgozbsbnak moderiil6sa, a

tapasztalatok osszegz6s6nek megfogalmazilsa, a konkhizi6 kimondris6nak segit6se.

b) Az esetmegbesz6lo csoportban egy-egy gyermek, vagy kdz<iss6g probl6mijitnak Stbesz6l6se

tort6nik.
c) EsetkonferenciSn egy tanul6 probl6m6jSnak kezel6se c6lj6b6l tdbb int6zm6ny vagy szakember

vesz r6szt.

2.6.2.3 Ertekezleteken, rendezv6nyeken val6 r6szv6tel, illetve azok szervez6se.

2.6.3 SziilSkkel vdgzett tev6kenys6gek:

a) A sztil6 egy6ni tan6csad6s6rt felkeresheti az utaz6 fejleszto terapeut5t, amikor egy adott

probl6ma kezel6s6t sztiks6ges kozdsen Stgondolni, megbesz6lni.

b) A sziil6i 6rtekezlet egy-egy oszt6ly sztiloivel val6 megismerked6s, illetve a kiildnbozo

ment6lhigi6nds foglalkoz6sok tapasztalatainak szi.ilokkel val6 megismertet6se c6lj5b6l.
c) Csal6dterSpia

2.7 Konzultr{ci6 a pedag6gusokkal

2.7.1 Az 6v6pedag6gussal/oszt6lytanit6val/oszt6lyf6nokkel az utaz6 fejleszto terapeut6k konzult6ci6n
besz6lik 6t a gyermekek eredm6nyeit, s fogalmazzitk meg m6dszertani javaslatainkat. Itt kertil sor -

sztiks6g eset6n - annak 6tbesz616s6re, hogy a gyermeknek milyen tovribbi differenciSldiagnosztikai
vizsgllatravan sztiksdge gy6gypedag6gus vagy pszichol6gus 6ltal, 6s hogy melyik szakmai intdzmdny
v|gezze art.

2.7.2 Az 6voda/iskola logop6dusa, fejlesztopedag5gusa es staz6 fejleszt6 terapeut5ja, pszichol6gusa
egytitt vagy egym6ssal munkamegoszt6sban fejlesdhetik a gyermek ktilonbozS.k6pess6geit. Sztiks6g
eset6n a megfelelo szakell6tSst nyujt6 intezmeny felkeres6s6re javaslatot tesznek.

2.1.3 Ha a Szolg6ltat6s keretei kozott felmeriil, hogy a Szolgriltat6st ig6nybe vevo gyermek, tanul6
magatartisa on- 6s/vagy kozvesz6lyes, az utaz6 fejleszto terapeutSnak a tanul6 thjekoilatilsa mellett
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jelzdsi kotelezetts6ge van a sziil6, torv6nyes k6pviselo fel6, illetve a csal6d- 6s gyermekj6l6ti szolg6lat
fel6 6s azonnaltov5bb kell kiildenie az illetdkes gyermekpszichiitriilra.

3. A teripi6s szolg6ltat6s nyrijt6sdnak szervezeti keretei

3.1 A Fenntarto alrurhpi6s szolg6ltat6s biztosit6s6b6l ad6d6 kovetkezo koltsdgeket saj6t kolts6gvet6se

terh6re k6zvetleniil finanszirozza:

a

a

azutazo fejleszt6 terapeuta foglalkoztat6s6val kapcsolatos koltsdgek, melynek reszet k6pezik;

o a terrlpi6s szakember jelen szabilyzat szerinti feladatok ellSt5s6ra irSnyul6

munkav6gz6sre ir6nyul6 jogviszony6nak szerz6d6s6ben me96llapitott dij/illetm6ny;

o aterbpiirs foglalkozSsok megtartisithoz sztiks6ges papir-iroszer kolts6gei;

o a szupervizi6 kdlts6ge.

azutaz6 fejlesz6 terapeuta szdmfura a munkav6gz6s helyszfn6re tdrt6no utazds kdlts6ge:

o t6nyleges t6vols6g alapj6n fogyaszt6si norrna szerint sz6molt tizemanyag-kolts6g

o az utazishoz hasznillt, a terapeuta 6ltal iizemben tarott szem6lygdpkocsival megtett

kilom6ter alapj 6n szitmitott amortiz6c i6

o t6megkozleked6si eszkoz ig6nybev6tel6nek kdlts6ge

3.1.1. Azutazo fejlesnd terapeuta munkav6gz6sre ir6nyu16 jogviszony6nak szerz6d6s6ben meg6llapitott

dij/illetm6ny kifizet6se ut6lag, havonta 6tutal6ssal tdrt6nik a ter6pi6s szakember 6ltal a szerzod6sben

megadott banksz6mla szhmra, minden tSrgyh6napot kovet6 h6nap 10. napt6ri napj6ig. A tdrgyh6napban

elvlgzett ter6pi6s szolg6ltat5sokdrt j6r6 dij/illetmdny 6tutal6s6nak felt6tele a jelen szabillyzat 1.s2.

mell6klet6t kepezo kitdltdtt 6s a Szolg6ltatSs szervezlsdre kijelolt kapcsolattart6, valamint a

t6rgyh6napban teljesitett foglalkoz6sokat megigdnylS int6zm6ny vezet6je 6ltaligazolt,azutaz6 fejleszt6

terapeuta 6s a szupervizor 6ltal al6irt teljesit6sigazol6si nyomtatv6nyt a sziiksdges al6ir6sokkal ell6wa

leadja a Fenntart6 rdszlre a trirgyh6napot kdvet6 h6nap 5. napj6ig.

3.1.2. Minim6lis papir-ir6szer sziiks6glet biztosithsilraa Fenntart6 dvente meghatirozott keretdsszeget

biztosit, mellyel a jelen szabillyzat 3.2 pontja szerint a Szolg6ltat6s megszervez6s6re kijeldlt
kapcsolattart6 6vente, illetve megbiz6s6nak vagy jogviszony6nak 6v kdzbeni megsziindse eset6n a

jogviszonya megsziin6sdnek id6pontjSban sz6mol el (A/4-es m6retti f6nym6sol6 papir, ir6lap csomagok,

?u*.nt". rajzlapok, rajzeszkozdk, ceruz6k, fest6kek, gyurrna, radir, oll6k, ragaszt6k, n6h5ny egyszeni

t6rsasj6t6k, k6rty6k, mem6riaj5tdk, mozaikj6t6k, b6bok, papirzsebkendo a gyermekek sz5m6ra).

3.1.3. A szupewizi6 6vente kdt alkalommal - tan6v kezdds es tanevzfurSs alkalm6val - a Fenntart6

biztositja, ds ezen k6t szupervizi6 szervezds6t is a Fenntart6 l6da el. A tan6v sor6n tervezett rendszeres

vagy alkalomszeni szupervizi6kat ,igy kell megszervezni, hogy azok a Fenntart6 szhmbra

t<ibbletkdlts6get ne eredm6nyezzenek.

3.2 Fenntart6 a Szolg6ltatSs szervez6s6re kapcsolattart6t jelol ki, aki fogadja az lntezmdny rlltal

felmeriilt szolg6ltatrisi ig6nyeket, es a 2-l pontban foglaltak figyelembev6tel6vel szervezi a ter5pi5s

szakemberek munkav6gz6s6t.

Kapcsolattart6 szem6ly neve: Bir6 D6lia
Telefonsz6ma: +36 30 540 0671

E-mail cime: biro.delia@ekif-vac.hu

Uj kapcsolattart6 kij e lol6s6re Fenntart6 e gyo ldal f an j ogosult.
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3.3 Amennyiben az utaz6 fejleszto terapeut6k kozott v6gzetts6g6re 6s szakk6pzetts6g6re tekintettel
olyan is rendelkezdsre 6ll, aki a Fenntart6 fenntart6s6ban mrikdd6 kcjznevel6si 6s szakk6pz6
int6zm6nyek alapft6 okirataiban rogzitett alapfeladatk6nt ell6tott saj6tos nevel6si igdny, illetve az egyes
intdzmdnyekben beilleszked6si, tanul6si, magatarti{si neh6zsdgekkel kiizd6 gyermekek ell5t6s6ra
alkalmas - amennyiben azintdzm6nyben nem 5ll rendelkez6sre ezen alapfeladat ellifiilsira a sztiks6ges
m6rt6kben szakember -, Fenntart6 elsosorban ezen feladat ell6t6sa jogosult a ter6pi6s szakembert
kirendeln i az lntlzmenybe.

3.4 A szakmai munkav6gz6s tov6bbi felt6telei

3.4.1 A szakmai munkav6gz6s tov6bbi felt6teleit a SzolgSltat6sban rdszestilo int6zm6nyek biaositj6k az
int6zm6ny dologi kiad6sainak terh6re Szolg6ltat6sok nyrijtSs5hoz elozetes egyeztet6s alapj6n. Az
intdzm6nyek sziiks6g szerint helyis6get biaositanak, ahol a szemdlyes konzultSci6 lehet6s6gei adottak:

o Az <in5ll6, csendes, kiil6n bejSratu helyisdg, ami alkalmas a foglalkoz6sok megtart6sSra:
. Az <in6ll6 helyisdgnek meg kell felelnie a munkavdgz6sre vonatkoz6 n6peg6szs6giigyi

eloir6soknak: szelloz6st biaosit6 ablak, megfelelo fiit6s, melegburkolatri aljzat, az
el6f r6soknak megfele16 vi l6git6s, higidniai el6inisok.

o Az tin6l16 munkav6gz6sre alkalmas helyis6g (minim6lisan elvrirhat6) berendez6si tdrgyai:
I stabil asztal (lehet6s6g szerint bSvithet6 forma), 4 kdnyelmes, h6tt6ml6s sz6k, I zfirhato
szekr6ny, I j6t6k- 6s k<inyvespolc, 1 fogas.

o Csoportos foglalkoz6sok megtartisilhoz a foglalkoz6son rdszt vevok szimdhoz igazod6
megfelelo m6retti 6s elozetes egyeztet6s alapjin megfelel6 sz6mban rendelkezdsre 5116

asztal 6s szdk.

3.4.2Lehetos6g szerinttov5bb6: I (halk) fali6ra, I falirijs6g, 1 postal6da azajtora,l gyermekasztal2
gyermeksz6kkel, vagy egy kis dobog6, vagy vastag sz6nyeg, vagy p6ma a gyerekek l6baal6 a stabil
iil6s elosegit6se c6lj6b6l. Amennyiben ezek nem 6llnak rendelkezdsre, a3.2 pont szerinti kapcsolattart6
kdteles ezt az drinteff ter6piSs foglalkoz6s id6pontj6t megel6zoen legal6bb egy h6ttel elore jelezni az
intezmeny i kapc so I attart o szbmfur a.

3.4.3 A Szolg6ltatSst ig6nybe vev6 int6zmdny biaositja, hogyha a ktildn helyis6get miis szakemberek
(fejleszto pedag6gus, vdd6n6) is ig6nybe veszik, a helys6g rendel6si beosztSs6t azajtorakifiiggeszti. Az
Intdzmeny v6llalja, hogy a helyis6g rendel6si beosa6s6n csak a 3.2 pontban megjekilt kapcsolattart6
beleegyez6sdvel v6ltoztat.

3.4.4 A Szolg6ltat6st ig6nybe vevo int6zm6ny biztositja a ter6pi6s szakember szimhra az alilbbi tfurgyi
e szkozo khd z v alo hozzbferest a Szo I 96l tat6s te lj es itds6hez :

o fdnym6sol6, nyomtat6 hasznSlata (sziiks6g eset6n)
o telefon haszn6lata (sztiksdg esetdn)
o internet hozzdferes
o projektor hasznilata(sztiks6g eset6n)

3.5 Az Int6zm6ny biaosida azutaz6 fejlesa6 terapeuta szakember bejut6s6t 6s ott tart6zkoddsrlt az
int6zm6nybe a kapcsolattart6k 6ltal elozetesen egyeztetett foglalkoz5sok c6lj6b6l, ezzel pSrhuzamosan
biaosida szhmira a szakmai auton6mi6t, tov6bb6 szhmira a sziiloi 6s nevelotestiileti 6rtekezleteken
sztiks6g szerint val6 rdszv6telt.

3.6 Azlntezmdny bizositja, hogy az utaz6 fejleszt6 terapeuta szakember nev6t, el6rhet6s6geit (e-mail
cim, telefonszSm, a Szolg5ltat6st biaosit6 Fenntart6 nevdt) programjait, sz6r6anyagait az Int6zm6ny
webes feliilet6n, valamint a helyben szok6sos m6don el6rhet6v6 teszi.
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3.7 A Szolg6ltat6st igdnybe vev6 koznevel6si 6s szakkepzo int6zm6nyekkel a Fenntart6 ktjlon
megdllapod5st kot a jelen szabilyzatban foglaltak biztosit6s6ra.

3.8 A Szolgdltat5s keret6ben nyrijtott ter6pi6s foglalkozrisok id6tartamSt a Szolg6ltatist igdnybe vevok
6letkor6ra, a Szolg6ltatis tfpus6ra tekintettel az utaz6 fej leszto terapeuta minden esetben kiilon egyezteti

azigenybe vevokkel 6s a k<iznevel6si int6zmdnyvezetokkel, figyelembe v6ve a munkav6gz6sre ir6nyul6
jogviszony alapjitkepezo meg6llapod6sban rrigzitett kontakt6r6k heti szbmit.

3.9 Az utaz6 fejleszt6 terapeuta a szakmai kiv6nalmaknak val6 mindenkori marad6ktalan megfelel6sen

tril a Szolg6ltat6s keretdben vdgzett tevdkenys6ge 6ltal tudom6silrajut6 szemdlyes adatok kezel6se sorSn

a mindenkor hat6lyos jogszabillyi el6ir6sok betart6sa mellett titoktartAsra kdtelezett, mely al6l hat6sigi
vagy bir6s6gi int6zked6s, tovSbbi a gyermek/tanul6 tdrvdnyes k6pviseloj6nek j6v6hagySs5val a

gyermeket nevel6, oktat6 pedag6gusokkal tort6n6 szakmai konzult6ci6 jelenthet kivdtelt.

3.10 A gyermek/tanul6 t6rv6nyes k6pviseloj6nek engeddlye ir6sbeli hozzi$irulils form6j6ban

mindenfajta ter6pi6s szolg6ltat6s megkezd6s6nek felt6tele (2. illetve 3. sz. Mell6klet).

3.1 I A sziilS joga, hogy bSrmely - a gyermekdt 6rinto - beavatkoz6s el5tt tisA6ban legyen annak ok6val,

celjbval,krivetkezm6nyeivel, ezdrt azutaz6 fejleszto terapeuta koteles gondoskodni arr6l, hogy a sztilok,

tdrv6nyes kdpviselok szdmira a Szolg6ltatSs ig6nybev6tel6t megelozoen az anol sz6l6 6ltallnos vagy

szilks6g szerint egyedi thj5kortalas megismerheto legyen.

3.12 A Szolg6ltat6s ig6nybevdtel6nek, a gyermek/tanul6 elklt6sba kertil6sdnek m6dj5t a 4.s2. mell6klet

(fo I yam atSb r a) tartalmazza.

4. A Szolgfitatis nyrijt6s6ban r6szt vev6 szakemberek

4.1 Fenntart6 kdteles meggyozodni arr6l, hogy azazutaz6 fejlesZ6 terapeut6k aziitalukell6tott ter6piSs

foglalkoz6sokra a mindenkor hatSlyos jogszab6lyok 6ltal eloirt vegzetts6ggel 6s szakk6pzetts6ggel

r"nd"lk"rr"k. A ter6pi6s szakemberek jelen szabblyzat szerinti szakmai tev6kenys6g66rt a gyermekek,

tanul6k tdrv6nyes k6pvisel6i, valamint a hat6s6gok elott, mint a Szolg6ltatast v6gzo szakemberekkel

fo gl alkoztat6k6nt j o gv i szonyban 6l 16 Fenntart6 kdzvetlentil fe 1el6s.

4.2 Az utaz6 fejlesrto Grapeuta a Fenntart6val megbfz6si jogviszonyban vagy munkaviszonyban 6ll.

Munkaszervezdse kapcsina3.2 pontban megjel6lt kapcsolattart6 rendelkezik utasit6sijoggal.

5. Zbro rendelkezdsek

5.1 Jelen szabirlyzata Fenntart6 k6pvisel6je 6ltalij6vihagy5s napj6t6lhathrozatlan id6re sz6l, szem6lyi

hat6lya kiterjed a Fenntart6ra, a Fenntart6val munkav6gz6sre irSnyul6 jogviszonyban

foglalkoztatottakra, teriileti hatillya a VSci Egyhhzmegye teriilet6n a Fenntart6 6ltal miikddtetett 6s

tizemeltetett kdznevel6si 6s szakk6pz6 int6zm6nyekre.

5.2 Ajelen szab6lyzat 6ltal nem szab6lyozott t6rgyk6rben a mindenkor hat6lyos jogszab5lyok,

ktil6n<isen a koznevel6si 6s szakk6pz6si jogszabrilyok, a ter6pi6s foglalkozasokra vonatkoz6

jogszab6lyok, valamint az eyes ter5pi6s foglalkozasokra 6ltal6nosan elfogadott szakmai 6s etikai

norm6k azirinyadok.
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l. sz. mell6klet - Teljesit6s igazolis minta

rrulesirfs rcazolAs
2022. h6

Munkavdlla16 neve:

Int6zm6ny
neve:

Teleptlles:

hdr

Havi
6raszfm/
intdzm

Gyermek
sz6m:

Pedag6gus
szbm'.

Szul6
sziim:

lgazgatoi
igazoLis

Kelt:

h6t

het

Kontakt
6rdk

szdma/h6:

Kontakt
6r{k

szdma:

Konzultrici6k
szdma

szul6/ped.
Team

Utazdsi
id6

Kontakt
6rdk

szhma'.

KonzulrAci6k
szAma

szUl6/ped.
Team

Utazrisi
idi,

Kontakt
6rdk

sz6ma:

Konzultrici6k
szbma

sztll6/ped.
Team

Utazasi
id6

Kontakt
6r6k

szhma'.

Konzultrici6k
szttma

sz0l6/ped.
Team

Utazrisi
id6

Kontakt
6r6k

sz6ma:

KonzultAci6k
szhma

sziilS/ped.
Team

Utazasi
ido

Szupcr-
vlzi6

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

mesbizotl terdoi6s szakember szuDervtzor Dszl



2. sz. melldklet - Sztil6i ti\ekoztatl szenzomotoros szirbvizsg6latr6l 6s

nyilatkozatmint6k

sztir,6r rA[EKozrATo
Szenzomotoros szrir6vizsg6latr6l

(TSMT m6dszer)

Fenntart6nk (Egyhlzmegyei Katolikus Iskol6k F6hat6s6ga; 2600 Y6c, Migazzi t6r l.) j6volt6b6l

6vod6inkban id6n is lehetos6g yan ana, hogy gyermekeik ingyenes szenzomotoros sziir6vizsgilaton
vehessenek r6szt, amely az idegrendszeri 6retts6get m6ri fel.

Ennekjelentos6ge abban rej lik, hogy nagyon sok olyan r6szk6pess6g-fej lod6si zavar van, amelynek kicsi

korban nincsenek egydrtelmri, mark6ns ttinetei, igy a szilo esetleg nem 6rz6keli.

R6szk6pess6g zavaroknak nevezik a tanul6si zavarok azon alcsoportjit' melyek az 6rz6kel6s,

6szlel6s, mozgis, figyelem, besz6d, eml6kezet, 6s a gondolkod6s elt6r6 miiktid6se ktivetkezt6ben

l6pnek fel.

A vizsg6laton megfigyeljtik, hogy vannak--e a gyermekeknek csecsem6kori, azaz primitiv reflexprofil

rdszeti1pezo reflexfennmarad6sai, milyen az egyensflyi biaons6ga, milyen j6 a mozgilskoordin6ci6ja,

mennyire optimSlis a figyelme.

Nagy jelent6s6ggel bir ugyanis, hogy a kisgyermek k6pes--e hosszabb ideig f6kusz6ltan figyelni, mivel

a figyelem minden tanul6si folyamat alapja.

Amennyiben sziiks6ges, a szirovizsgSlat alapjSn, a gyerrnek - sztil6i egyet6rt6s eset6n - ingyenes,

j6t6kos fejlesztdst kaphat (TSMT m6dszerrel), hogy boldog, kiegyensrilyozott kisiskoldsk6nt

kezdhesse az elsS 6vet.

A Tervezett Szenzomotoros Tr6ning (TSMT) a Budapesti HidroterSpi6s Rehabilit6ci6s Gimnasztika

Alapitv6ny (UULbhrg.hU) szerzoimintaoltalommal lev6dett, folyamatosan fejlesztett ter6pi6s elj5r6sa.

A rendszere s, az eloirt 6rasz6mot marad6ktalanul (!) betart6 fejleszt6s a gyermekek 65-70 szinal6k6n6l

l6tv6nyos, tdbb tertiletre kiterjed6 fejl6d6st eredm6nyez.20-25 szSzaldkukn5l csak egyes tertleteken

mutatkozik eredm6ny, 5 sziuallkukn6l pedig lassri, kism6rt6kii javul6s tapasztalhat6.

A TSMT hat6konys6ga abban rejlik, hogy azalapokhoz megy vissza: a probl|ma okdt ketessilk meg, ,!s

nem ti)neti kezeidst folytatunk. A mozg6sra, a mozgbsformSk 6s az idegrendszer fejl6d6s6nek

osszefiigg6seire 6pit6 terSpia 3 h6napost6l 7-8 6ves korig aj6nlott, de min6l kor6bban kezdjiik, ann6l

eredm6nyesebbek lesztink. A ter6pia hatrisa dsszetett, az alilbbi k6pess6get fejleszti: beszdd, mozgds,

eml,ikezit, utdnzds, sorrendisdg, ritmusdrzdk, szdmfogalom, feladattudat, mozgds'beszdd szinlcron,

terhelhet\sdg, belsd kontroll, monotdniatiirds, helyzetfelismerdsi ds probldmamegoldd kdpess,igek,

tdrbeli tdjdioz6dds, jobb-bal diszlcrimindci6, tovdbbd jelentdsen segft a diszlexio- ds diszkalkulia

megel6zdsdben.

A vizsg6latot 6s a vizsg6lat alapjbn sziiks6ges TSMT fejleszt6st sztil6i k6r6sre, k6pzett TSMT

mozgSsierapeuta 6s ry6gytestnevelo vdgzetts6gti munkat6rsk6nt vdgzem,egy6ni 6s csoportos form6ban.

Gyermektif vizsg6laton val6 r6szv6tel6hez a mell6kelt beleegyezo nyilatkozatot legyenek szivesek

kit6lteni 6s al6irni!



Alulirott ..

SZUL6I NYILATKDZAT

...... (sz.h.i.

....) nyilatkozom, mint a ........an:........

nevii gyermek (sz.h.i .........., ofl

sziil6je/ttirv6nyes k6pvisel6je (megfelelS al6hizand6), hogy teljeskdrii tijekoztatistkaptam az

EgyhizmegyeiKatolikus Iskol6k Fohat6sSga (2600Y6c,Migazzi t6r l.) 6ltalfinansz{rozottingyenes

szenzomotoros sziirovizsg6latr6l ( Szolgdltat6sr6 l) 6s a

....... lntezm6nyben (cfm:

) szerv ezett TSMT m6d szerre I tartott fej I eszt6

foglalkoz6s16l.

Hozzljhrulok gyermekem szenzomotoros sztir6vizsg6laton val6 r6szv6telehez.

Hozzijilrulok, hogy gyermekem adatait ds szemdlyes adataimat a Szolg5ltat6snyrijt6 az Intezmeny

Adatkezeldsi Szabdlyzat5nak betartr[sa mellett az (EtJ) 20161679 Rendelet (GDPR) 6. cikke alapjin a

gyermek ell6t6s6val dsszeftigg6sben kezelje.

Kelt:.......

Nyilatkozattev6 al6ir6sa

(ki skorir tcirv6nyes k6pvi seldj e)
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sztrr,6I NYILATK0aAT

Alulirott (sz.h.i

an: ..) nyilatkozom, mint a ..........

nevii gyermek (sz.h.i.: an.: ' ... ... ... . . .)

sziil6je/ttirv6nyes k6pvisel6je (megfelel6 al6hizand6), hogy teljeskorti tfijekofiathst kaptam az

Egyhdzmegyei Katolikus IskolSk Fohat6s6ga (2600Yic,Migazzi t6r l.) 6ltal finanszirozott ingyenes

sziirovizs96latr6l (Szol96ltat6sr6l) CSszenzomotoros

... .....)

Int6zmdnyben

szervezett TSMT m6dszerrel tartott

a

(cim:

fejleszto

foglalkoz6s16l.

Hozzi$1rtlok gyermekem TSMT m6dszerrel tartott egy6ni/csoportos (megfelelo al6htzand6) fejleszt6

foglalkozison val6 r esrv ltelehez.

Hozzi$6rulok, hogy gyermekem adatait 6s szem6lyes adataimat a Szolg6ltat6snyirjt6 az lntezmeny

Adatkezel6si Szabillyzatbnakbetartilsa mellett az (EIJ) 20161679 Rendelet (GDPR) 6. cikke alapjin a

gyermek ell5t6s6val dsszeftigg6sben kezelje.

Kelt:

Nyi latkozattevo al6ir6sa

(kiskorri torv6nyes k6pvi seloj e)

1.1



3. sz. mell6klet - SzUloi nyilatkozat (6ltal6nos)

SzTTOINYILATKoZAT

Alulirott .........(sz.h.i.: ....

an: ... . ...) nyilatkozom, mint a .....
nevfi gyermek (sz.h.i.: an.: .....)
sziil6je/ttirv6nyes k6pvisel6je (megfelel6 al6htzand6), hogy teljeskdrii, sz6beli titjlkoztatfustkaptam az

EgyhizmegyeiKatolikus Iskolik F6hat6s6ga (2600YLc,Migazzit6r l.) 6ltalfinanszirozottingyenes, a

Int6zm6nyben (cfm:

*r,"rro 
"r"O"""r"OUr, 

.*,",U"r;r;r;,r;],ff""1Jr.
" c. alkot6,

Hozzdjirulok gyermekem ,, c. egy6ni/csoportos

( m e gfe I e I 6 alithizando) fej I e s zto fo g I a I ko z6s on va I 6 r eszv lteleh ez.

Hozzililrulok, hogy gyermekem adatait ds szem6lyes adataimat a Szolg6ltatSsnyfjt6 az lntezmeny

Adatkezel6si Szabiiyzathnakbetartitsa melleff az (EU) 20161679 Rendelet (GDPR) 6. cikke alapjiln a

gyermek ell6t6s6val <isszefiiggdsben kezelje.

Kelt:

Nyilatkozattevo al6ir6sa

(ki skorri tcirv6nyes k6pviseloj e)

))

t2



4. sz. melldklet -lJtaz6 ter6pi6s szolgiiltatirs folyamatSbri\a

FOLYAMATABRA
Ell6t6sba kertil6s m6dj a

13

El6zetes'int6zmdnyi ig€nyek felm6r6se
(minden tan6v elbj6n, szeptemberben)

Szem6lyes Cgyeztet6s int6zm6nyv€zet6vel, oszt6 lyf6no kokkel,

' pedag6Susokkal,s.z0l6kkel,tanuldkkal

Be6rkezettjg6nyek int6zm6nyvezet6i egyeztet6se a

terapeuta pdrossa l/szupervfzor pszicho169ussa I

Tanul6k tij6koztat6sa:

Tematikus bemutat6 osztdlyfdnoki

6riiko n'(6i26 ke nyit6s; kedvcsindl6 )

Sztil6k t6j6koztatdsa:

tdj6koztatds szem6lYes

c6lzott tiij6koztatiis sziiks6g eset6n

rendkivtili sztll6i 6rtekezleten

c6lzott

H.,<izzdjdruld Szil6i

Sz016 konzult6ci6 Tematikus

{6vodaicsoport,
osztdly

(ig6nyfelm6res,

kepess6gvizsgd lat, teljesitm6nY,

szorongds vizsgSlat stb. alapjdn)

Nyi lvd ntart6. La P. Tesztek.

szuks6g eset6n jetzds a Gyermekjdldtiszolgdlat 6s a Fenntart6 fe16.

tiijdkoztatiisdval

(gyermekpszichidtria, klinikai szakpszichol6giai elldtiis, Pedag6giai Szakszolg:Slatok egy6b ell6tiisai)


