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Tárgy: Tájékoztatás rendeletmódosításról 

Tisztelt Igazgató/Intézményvezető Kollégák! 

Mint tudjátok, 2014. november elsejétől a munkánkat érintő rendelet- és törvénymódosítások léptek életbe. Ezek 

a pedagógiai szakszolgálatok, és az oktatási/nevelési intézmények kapcsolatát is érintik annyiban, hogy 

megváltozott a szakértői vizsgálatot kérő formanyomtatvány (módosított 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet új 

1.számú melléklet). 

A módosítások következtében az alábbiakat szeretném kérni Tőletek (emlékeztetőül csatoltan elküldöm a 

vonatkozó változásokat, valamint az új 1. számú mellékletet is): 

� A módosítások hatályba lépésének időpontjától (2014. november 1.) már csak az új formátumban 

beérkezett vizsgálatkérőket tudjuk befogadni. Így sajnos előfordulhat, hogy az október 31-e utáni 

keltezésű vizsgálatkérő lapokat vissza kell küldenünk, mert minket ez ügyben ellenőrizni fognak. 

� A nyomtatvány nem tartalmazza a gyermek Oktatási azonosítójának feltüntetését, amit azonban 

rögzítenünk kell nekünk is (Integrált Nyomon követő Rendszer = INYR szakszolgálatok számára), ezért 

kérlek Benneteket a vizsgálatkérő lapra azt is vezessétek rá, a gyermek neve mellé. A TAJ számot is nyilván 

kell tartanunk ezentúl, de  elkérjük mi a szülőtől, a gyermek Oktatási azonosítóját azonban a legtöbb 

esetben nem tudják. Erre egyébként a terápián nálunk résztvevő gyermekek esetében is szükségünk van, 

amely miatt személyesen vesszük fel Veletek a kapcsolatot. 

� Sajnos a nyomtatványról ismételten lemaradt az intézményvezető aláírása és az intézmény pecsétje, ami 

azonban szükséges, a Ti érdeketekben is, hiszen Ti álltok jogviszonyban a gyermekkel, így minden vele 

kapcsolatos történésről tudnotok kell, arról nem beszélve, hogy kérést, javaslatot fogalmaztok meg 

felénk, amire választ vártok. Ez aláírás nélkül nem lehetséges (kinek válaszolok a szakértői véleménnyel?) 

Ez már jól működő gyakorlat a járásunkban, csak emlékeztetőül írom le, illetve küldök egy általunk 

módosított nyomtatványt, amin feltüntettük a pecsét és az intézményvezető aláírásának a helyét. 

� Továbbra is ki kell tölteni a vizsgálatkérő nyomtatványokat kontrollvizsgálat kérése esetén is. 

� Tudom, hogy mindenkinek nagy az adminisztrációs terhe, de a gyermekek minél pontosabb megítélése 

érdekében azt kérem Tőletek, hogy problémától függően a szaktanári, és/vagy osztályfőnöki, 

csoportvezető óvónői vélemények legyenek részletesebbek. 

� Azt is szeretném kihangsúlyozni felétek, hogy mindaddig, amíg a gyermeknek nem teljes a vizsgálatkérő 

dokumentációja, addig az anyagát nem érkeztetjük, nem vesszük előjegyzésbe, hiánypótlásra várva külön 

tároljuk. Ezt is törvény írja elő számunkra. 

 

A biztonság kedvéért mellékelem az új módosításokat. Amennyiben igény van rá, állok szíves rendelkezésetekre 

egy konzultációra. 

Megértéseteket és együttműködéseteket köszönöm! 

 

2014. november 6. 
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