
Tisztelt Igazgató Asszony! 
Tisztelt Igazgató Úr! 
  
A tegnapi nap folyamán kiküldött levelekhez kapcsolódva, a Klebelsberg Központ illetékességébe utalt 
hatáskör alapján az alábbiakról tájékoztatom. Általános szabály, hogy a pedagógiai szakszolgálatok nem 
fogadhatnak tanulókat sem egyesével, sem csoportos formában, a személyes jelenlétet igénylő 
feladatellátás 2020. március 16-tól szünetel. Az egyes feladattípusok esetében az alábbi javaslatokat 
tesszük azért, hogy az ellátás a technikai és szakmai lehetőségekhez mérten a továbbiakban is elérhető 
legyen a tanulók számára.  
  
1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás – kizárólag online eszközökkel folyik 
elsősorban a tanácsadás, de a fejlesztés, gondozás tevékenysége is a pedagógiai szakszolgálatoknál.  
2. A szakértői bizottsági tevékenység – az alapvizsgálat határozatlan ideig szünetel. A felülvizsgálatok 
esetében dokumentumelemzés módszerével (pl. pedagógiai vélemény, kérdőív, szülői vélemény stb.) 
megoldható a szolgáltatás további biztosítása.  
3. A nevelési tanácsadás – digitális, online eszközökkel folyik a tanácsadás szolgáltatási tevékenysége a 
pedagógiai szakszolgálatoknál. 
4. A logopédia – kizárólag valós idejű online jelenléttel működhet, olyan platformok segítségével, amelyek 
lehetővé teszik a videótelefonálást. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia kezelése megoldható egyéb digitális 
oktatás keretében is.  
5. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás –  digitális, online eszközökkel folyik a továbbtanulási, 
pályaválasztási tanácsadás szolgáltatási tevékenysége a pedagógiai szakszolgálatoknál. A személyes 
találkozást igénylő részei azonban nem megtarthatóak. 
6. A konduktív pedagógiai ellátás –  digitális, online eszközökkel folyik az ellátás, kiemelten a tanácsadás 
tevékenység a pedagógiai szakszolgálatoknál. 
7. A gyógytestnevelés – tekintettel arra, hogy a köznevelési intézmények zárva tartanak az ezzel 
kapcsolatos szolgáltatás határozatlan ideig szünetel. Gyógytestnevelési digitális oktatási segédanyagok 
online eljuttatása lehetséges a tanulók számára. 
8. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás – A pedagógiai szakszolgálatoknak elsősorban szakmai 
koordinációs szerepe van ebben a szolgáltatásban, ez online keretek között, személyes érintkezés nélkül is 
megoldható.  
9. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása –  digitális, online eszközökkel folyik a 
tehetséggondozó tevékenység megvalósítása a pedagógiai szakszolgálatoknál. 
 
Ismételten jelezzük, hogy az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények esetében – tekintettel 
arra, hogy az érintett köznevelési intézmények zárva tartanak – az utazó gyógypedagógiai szolgálat 
működése szünetel. Minden más vonatkozásban a köznevelési intézményekre vonatkozó általános 
tudnivalók érvényesek velük kapcsolatosan. 
 
A bentlakásos intézményekkel és a kollégiumokkal kapcsolatban várhatóan a mai nap folyamán miniszteri 
határozat kerül kisadásra.  
  
Kérem ismét, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy lehetőség szerint már a holnapi napon, 
2020. március 16-án se jelenjenek meg a tanulók a köznevelési intézményekben. Minden helyben 
felmerülő problémát a tanulók, a családok és a pedagógusok biztonságának szem előtt tartásával, a 
veszélyhelyzet során kihirdetett szabályok maradéktalan és következetes betartásával kezeljen. 
  
Segítő együttműködését, és munkáját megköszönve, 
  

Üdvözlettel: 
  
                                                                                                                                                                                               
                                                          Hajnal Gabriella sk. 
 


