
ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ  

 

Az ODÚ KÖZPONT, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI INTÉZMÉNY 

2019. január 1. és 2019. december 31.  

közötti időszakban végzett munkájáról 

 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt 

Támogató Alapítvány (Fenntartó) és az Odú Központ, Pedagógiai Szakszolgálati 

Intézmény között létrejött Közoktatási Megállapodás (ügyiratszám: 46991-

2/2017/KOZNEVIG) alapján a Fenntartó által létrehozott, közoktatási jellegű 

feladatot ellátó intézmény működési feltételeinek és feladatellátásának 

biztosítására kiegészítő támogatás igénybevételére jogosult. 

Az intézmény jellege: Köznevelési intézmény 

Az intézmény típusa: Pedagógiai szakszolgálat  

Az intézmény jogállását tekintve állami feladatellátásban résztvevő más személy 

vagy szervezet által fenntartott intézmény (Nkt. 2.§ (3)b),(bd) pontja).  

Az Intézmény ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § 

alapján a 18. § (2) bek. a) c) d) pontjaiban, továbbá a 15.§-ban 

meghatározottakkal összefüggő feladatokat:  

a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, és gondozás  

c) Nevelési tanácsadás 

d) Logopédiai ellátás  
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Az Intézmény alapfeladatának teljesítése során ellátja az Nkt. 4. § 25. pontja 

szerint a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat. „Sajátos nevelési 

igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd”.  

 

Az Odú Központ 2019-ben a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, és gondozás; logopédiai 

ellátás; továbbá nevelési tanácsadás feladatát biztosította. 

A működési engedélyben szereplő feladatok ellátása az Odú Központ székhelyén 

(6723 Szeged, Gáspár Z. u.), telephelyén (6725 Szeged, Szél u. 3.), továbbá 

külső ellátási helyszíneken (SZMJV Bölcsődéi; Dr. Waltner Károly Otthon és 

Gyermekotthon; Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium; Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 

Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, 

Napköziotthonos Óvodája; a Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda, SZTE Gyakorló 

Gimnázium és Általános Iskola) történt.  

 

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, és gondozás a 15/2013-

as EMMI Rendelet 4§ (5) értelmében egyéni és csoportos formában is történhet. 

A gyermek egészségi állapotának és fejlettségi szintjének megfelelően 

igyekszünk a legoptimálisabb terápiás és fejlesztő foglalkozásokat biztosítani a 

korai fejlesztésben részesülő gyermekek és családjaik számára. Az különböző 

fogyatékossági típusnak, illetve az atipikus fejlődésmenetnek megfelelően 

válogatjuk össze a gyermek fejlesztésében résztvevő szakembereket (értelmileg 

akadályozottak pedagógiája-, tanulásban akadályozottak pedagógiája-, autizmus 

spektrum pedagógiája szakos gyógypedagógus, logopédus, látássérültek 

pedagógiája-, hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus, pszichológus 

és gyógytornász). Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 17,5 fő, 
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nevelő oktató munkát segítő munkakörben 2 fő gyógytornász dolgozik 

intézményünkben. A gyermekek korai fejlesztését Szeged Város Bölcsődéivel 

együttműködve, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált bölcsődei 

ellátását biztosító bölcsődékben is biztosítják szakembereink.  

A bölcsődében történő helyszíni fejlesztő foglalkozások során a gyermekek 

komplex gyógypedagógiai ellátása mellett a kisgyermeknevelők számára 

biztosítjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjával kapcsolatos 

szakmai konzultáció lehetőségét.  

A tanév során rendszeresen szervezünk a korai fejlesztésben részesülő 

gyermekek és családjaik társadalmi inklúzióját támogató családi napokat, 

szabadidős programokat. Ezeken a rendezvényeken a családok kötetlenebb 

keretek között találkozhatnak egymással, továbbá lehetőségük nyílik az 

intézményben dolgozó más szakemberekkel is konzultálni, sorstárs szülőkkel 

ismerkedni, beszélgetni. Ezeken a rendezvényeken az eltérő fejlődésmenetű 

gyermekek és testvéreik egyaránt megtalálják a számukra érdekes 

tevékenységeket, a közös kikapcsolódás lehetőségét. 

 

A logopédiai ellátást intézményünk a megkésett beszédfejlődésű, vagy 

nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekek számára biztosítja 3 éves korig, illetve 

külön megállapodás alapján a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 

Pedagógusképző Kar Gyakorló Általános Iskolája és Óvodája; a Karolina Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, a Szegedi 

Pitypang Evangélikus Óvoda, valamit az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános 

Iskola gyermekei és tanulói számára a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeltben 

foglaltaknak megfelelően.  

 

Nevelési tanácsadást írásos szülői kérvény alapján 3 éves korig biztosítunk a 

családok számára, illetve külön megállapodás alapján a Karolina Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium gyermekei, tanulói 

és családjaik számára a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletnek megfelelően.  
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Intézményünk heti rendszerességgel tart TEAM megbeszéléseket, ahol az 

állapotfelmérésen résztvevő gyermekekkel kapcsolatos tapasztalatokat vitatjuk 

meg, továbbá hétről hétre pontosítjuk az aktuális feladatokat, tennivalókat. 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a munkatársak az előző hét fontosabb 

eseményeiről tájékoztathassák egymást.  

 

Az Odú Központ által ellátott gyermekek éves átlaglétszáma pedagógiai 

szakszolgálati feladatonként a 2018. évi L törvény 7. számú melléklet 6. j) 

pontjában meghatározottak alapján:  

 

Pedagógiai 

szakszolgálati feladat 

Éves átlagos 

gyereklétszám (fő) 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés, 

és gondozás 

  

108,98 

Logopédiai ellátás 68,34 

Nevelési tanácsadás 58,06 

Összesen: 235,38 

A táblázat a 2019-es naptári évre vonatkozóan tartalmazza az adatokat. 

 

Intézményünk további szolgáltatásai: 

 Tanácsadással egybekötött komplex gyógypedagógiai, pszichológiai 

állapotfelmérés, óvodába még nem járó gyermekek számára, melyet heti 

rendszerességgel végzünk. A vizsgálatra honlapunkon keresztül, on-line 

kérdőív kitöltésével jelentkezhetnek a családok (www.odukozpont.hu). Az 

átlagosan 3 fős szakmai team (gyógypedagógus, pszichológus, szükség esetén 

gyógytornász) 1,5 óra vizsgálati időt biztosít minden gyermek számára.  

A vizsgálati előkészületek (anamnézis, kérdőív kiértékelése) és a 

szakvélemények elkészítése szintén 1-1,5 órát vesz igénybe minden gyermek 

esetében. A vizsgálatot a szülő részletes szóbeli és írásos tájékoztatásával, 

szükség esetén tanácsadással zárjuk.  
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A vizsgálat után a team tagjai megvitatják tapasztalataikat, és ennek 

eredményeként születik meg a gyermek fejlődési diagnózisa, vizsgálati 

tapasztalata, melyet írásban is eljuttatunk a családok számára. A megbeszélés 

során a vizsgálatot végző szakembercsoport a család szükségleteinek 

figyelembevételével javaslatot tesz a gyermek esetleges további vizsgálatára, 

tájékoztatja a szülőket az egészségügyi és pedagógiai rehabilitációs, 

habilitációs segítségnyújtás lehetőségeiről.  

Amennyiben szükséges, a családot az állapotfelmérést követően átirányítjuk 

az illetékes Szakértői Bizottsághoz, majd megkezdjük a gyermek korai 

fejlesztését, kora gyermekkori intervenciós ellátását. 

Azokban az esetekben, ahol a gyermek fejlődésének megsegítését 

alkalmanként történő tanácsadással elegendőnek tartjuk, felajánljuk a 

nevelési tanácsadással egybekötött kontrollvizsgálat lehetőségét. A 2018-19-

es tanévben 181 család igényelte az Odú Központ állapotfelmérő vizsgálatát.  

 

 Integráló játszóház: hétfőnként 9.30-12 óráig térítésmenetesen látogatható 

a kisgyermekes családok számára. A játszóházi foglalkozást a Biztos Kezdet 

Program folytatásaként biztosítja intézményünk, amelyben az eltérő fejlődésű 

és tipikus fejlődésmenetű kisgyermeket nevelő családok találkozhatnak. A 

játszóházban gyógypedagógus/zeneterapeuta munkatárs végzi a programok 

koordinálását, ahol a gyermekek szüleikkel együtt ismerkednek az 

életkoruknak megfelelő játéktevékenységekkel és zenés foglalkozás keretin 

belül gyermekdalok, mondókák elsajátítására kapnak lehetőséget. Játszóházi 

foglalkozásainkat átlagosan 30-35 család látogatja. 

 

 Hidroterápiás foglalkozás: Heti rendszerességgel, két csoportban történik 

a gyermekek hidroterápiás ellátása gyógytornász szakember vezetésével.  

 

 Közreműködés a SZTE hallgatóinak gyakorlati képzésében. 

Intézményünk gyakorlóhelyet biztosít gyógypedagógus, védőnő, 

gyógytornász, pszichológus, valamint csecsemő és kisgyermek-nevelő 

hallgatók számára. A 2018-19-es tanévben 30 fő gyógypedagógus hallgató 
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töltötte intézményünkben a főiskolai képzéséhez kapcsolódó kötelező szakmai 

gyakorlatát, illetve 42 fő védőnő hallgatót fogadtunk a sajátos nevelési igényű 

gyermekek ellátásához kapcsolódó szakmai gyakorlatának teljesítésére. A 

gyógytornász és pszichológus hallgatókat egyéni megkeresés alapján 

fogadjuk.  

 

Események, rendezvények a 2019-as évben: 

Január 

 Együttműködés a EFOP-3.9.2-16-2017-00057 azonosító számú projekt 

munkacsoportjával (óvodai képességszűrés kidolgozása, szűrés és 

iskolaelőkészítő fejlesztő foglalkozások tartása, óvodapedagógusok 

mentorálása) 

 Óralátogatások, személyes interjúkon munkatársak értékelése az 

önértékelési program szerint 

 Intézményi stratégia értékelése, módosítások kidolgozása 

 Intézményi költségvetés elkészítése a következő költségvetési évre 

 

Február 

 Családi nap: farsangi mulatság a pedagógiai szakszolgálati 

feladatellátásban részesülő gyermekek és családjaik számára 

 Intézményi tanfelügyelet 

 

Március 

 Pedagógusok jelentkeztetése a PÉM rendszerébe 

 A békéscsabai Esély Pedagógiai Központ munkatársainak 

intézménylátogatása az Odú Központban (20 fő – gyógypedagógus és 

gyógypedagógiai asszisztens) 

 

Április 

 A Down Alapítvány budapesti tagintézményének szakmai látogatása az Odú 

Központban 
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 Az Odú Központ munkatársainak szimpóziuma a From Perinatal to Early 

Childhood Mental Health 1. Regionális Európai Kongresszusán 

 

 

Május 

 Élménypedagógiai foglalkozás a Tűzoltóságon 

 

Június 

 Tanévzáró ünnepély, az óvodába készülő gyermekek búcsúztatása 

 Élménypedagógiai foglalkozás, családi nap a Szegedi Vadasparkban 

 Év végi szakmai napok: a tanév során ellátott gyermek esetbemutatása 

egyéni prezentáció formájában 

 Az intézmény munkájának közös értékelése (+,-) 

 Az intézkedési terv áttekintése 

 

Július  

 Intenzív fejlesztő napok keretei között a nyári ellátás megszervezése és 

biztosítása heti váltásban 

 

Augusztus 

 Intenzív fejlesztő napok keretei között a nyári ellátás megszervezése és 

biztosítása heti váltásban 

 Tanévnyitó ünnepség – zenés, családi délelőtt 

 

Szeptember 

 Éves munkaterv elkészítése és elfogadása a 2019-2020-es tanévre 

 A kötelező logopédiai szűrővizsgálatok elvégzése és az eredmények 

kiértékelése a partnerintézmények óvodáiban (3 és 5 éves gyermekek 

logopédiai szűrése) 

 A gyermekek ellátásának megszervezése, egyeztetés a 

partnerintézmények vezetőivel és pedagógusaival 

 Az intézmény belső protokolljainak áttekintése 
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 SZMSZ áttekintése, szükséges módosítások, korrekciók elvégzése 

 Belső értékelési csoport (BECS) munkájának éves tervezése 

 

Október 

 Családi nap. Élménypedagógiai foglalkozás az SZTE Füvészkertjében a 

pedagógiai szakszolgálati feladatellátásban részesülő gyermekek és 

családjaik számára  

 

November 

 A 2020. évi költségvetés előkészítése 

December 

 Mikulás ünnepség a játszóházban – zenés, csoportos foglalkozás 

 Családi délelőtt – zenés bábműsor megtekintése, adventi kézműves 

foglalkozás (karácsonyfadíszek, kézműves ajándékok készítése) 

 

A PÉM minősítési eljárása során egy munkatársunk mester fokozat 

megszerzésére irányuló minősítési eljárása sikeresen lezajlott. 

Az Odú Központ 2019-ben intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésben részesült. 

Intézményünk a kiegészítő normatív támogatást az intézmény alapfeladat 

ellátásának biztosítására, valamint a működési költségek finanszírozására 

fordította. 

 

Szeged, 2020. február 27. 

 

 

        Futó Gabriella 

        intézményvezető 
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Fényképes beszámoló 2019. szeptember 1-december. 31. 
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