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Helyzetelemzés: 

 

Iskolánkba jelenleg 26 BTM illetve 22 SNI tanuló jár, 1-8.évfolyamig. A BTM 

gyerekek ellátása jelenleg kiscsoportban, maximum 3 fővel,  a kialakult 

helyzetre való tekintettel osztályonként  az iskolában történik. A SNI gyerekeket 

utazó gyógypedagógus, logopédus és 2 szurdopedagógus látja el. Ezen 

túlmenően logopédus –nem SNI gyerekek ellátására- illetve iskolapszichológus 

segíti az iskolába járó, problémával küzdő gyerekek mindennapjait. A fejlesztő 

terem barátságos, optimális légkört biztosít a fejlesztő foglalkozások 

megtartásához. 

 

 

 

 

Célok: 

 

-A legfontosabb cél a tanulási problémával küzdő gyerekek felismerése, 

kiszűrése, a megfelelő intézmény felé történő irányítása. 

-A szakértői véleménnyel rendelkező gyerekek –BTM- ellátása. Fejlődésük 

elősegítése. Kapcsolattartás a szülőkkel, konzultációk biztosítása 

- A BTM gyerekek fejlesztése megfelelő, optimális körülmények biztosításával. 

- Ezen gyerekek bátorítása, megfelelő tanulási motiváció kialakítása, 

elfogadásuk elősegítése, folyamatos sikerélményhez juttatásuk. 

 

 

 

 

 



                                 

 

Munkaterv: 

 

A tanév folyamán folyamatosan végzett tevékenységek: 

- A BTM gyerekek ellátása az iskolában. 

- Az utazó gyógypedagógusok és a fejlesztő pedagógus –SNI és BTM gyerekek- 

munkájának összehangolása, az ellátás gördülékennyé tétele. 

-A tanítók, szaktanárok és az utazó gyógypedagógusok kapcsolatának 

elősegítése 

- A kontrollvizsgálatok figyelemmel kísérése, az új vizsgálatok kérése. 

- Folyamatos kapcsolattartás a Szakértői Bizottsággal –kerületi szinten, szükség 

esetén a területi Szakértői Bizottsággal, Beszédvizsgálóval, Hallásvizsgálóval. 

- A tanítókkal, szaktanárokkal folyamatos kapcsolattartás, esetmegbeszélés, 

szükség esetén segítségnyújtás. 

- Szükség esetén szülői konzultáció biztosítása. A jelenlegi helyzetben online 

formában valósul meg. 

-Dokumentáció vezetése 

 

Szeptember 

- Munkaterv elkészítése 

- Adminisztrációs feladatok elvégzése 

- Gyerekek órabeosztása 

- Első osztályosok felmérése 

- Hospitálások 

- A fejlesztő teremben optimális körülmények létrehozása a gyerekek fogadására 

- Fejlesztő foglalkozások beindítása 



                                 

- Az egyéni fejlesztési tervek elkészítése (1. ciklusra) 

 

Október – November 

-Konzultáció a tanítókkal, szaktanárokkal a tanév elején felmerülő problémákról 

-Hospitálások 

December 

-Félévi értekezlet előtti megbeszélés kollégákkal 

-Igény esetén szülői konzultációk-online formában 

-Egyéni fejlesztési terv (2. ciklus) 

Január 

-Az első félév tapasztalatainak megbeszélése 

Február 

-Az első félév tapasztalatainak megbeszélése a nevelőtestülettel, egyeztetés az 

utazó gyógypedagógusokkal 

Március-Április 

-Egyéni fejlesztési tervek elkészítése (3. ciklus) 

- Igény szerint szülői konzultáció-online formában 

- Hospitálások 

Május 

-Tanév végi feladatok előkészítése 

Június 

-A tanév lezárása, értékelése 

-Az egyéni lapok, haladási napló lezárása, határidők betartása 

 

 



                                 

 

 

A jelenleg kialakult helyzetre való tekintettel történik mind a foglalkozások, 

mind az egyéb megbeszélések megoldása. A fejlesztések, és a hozzá kapcsolódó 

feladatok ellátása a járványügyi szabályok, és az iskola járványügyi 

protokolljának megfelelően történik. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 3. 

 

                                                                                Balog-Gál Tünde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


