
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

Nevelőszülői Hálózata 

Protokoll a Nevelőszülői Hálózatban indított nevelőszülői tevékenységgel kapcsolatos 

vizsgálathoz 

 

A vizsgálatot minden esetben el kell végezni, amikor bejelentés érkezik a hálózat nevelőszülőjének 

tevékenységével kapcsolatosan, akkor is, ha a bejelentés névtelenül történik. A vizsgálatot az 

intézmény igazgatója, távollétében az igazgató helyettes rendeli el és a Nevelőszülői hálózat szakmai 

vezetője, távollétében az erre kijelölt személy folytatja le. 

A vizsgálatot az alábbi protokoll alapján kell elvégezni, határidő megjelölésével: 

1. Nevelőszülő írásbeli értesítése a vizsgálat elrendeléséről. 

 

2. Tanácsadás tapasztalatainak bekérése a nevelőszülői tanácsadótól a bejelentést megelőző 3 

hónapról. 

 

3. A bejelentés tárgyától függően a gyermek pszichológiai és gyógypedagógiai vizsgálatának 

kezdeményezése a vizsgálat vezető által a Szakértői Bizottság vezetőjénél, írásban. A vizsgálat 

megállapításait írásban kell rögzítni a kezdeményezésben megadott időpontig, és azt a 

vizsgálat vezetőjének le kell adni. 

 

4. Gyermekvédelmi gyám tapasztalatainak írásban való összegzésének bekérése. 

 

5. Köznevelési intézmény írásbeli véleményének megkérése a gyermek állapotáról, 

teljesítményéről, ellátásáról, a nevelőszülő nevelési-oktatási intézménnyel való 

együttműködéséről. 

 

6. Nevelőszülői tanácsadó írásos véleményének bekérése, amely a gyermek bekerülésétől eltelt 

időszakot öleli át. Az összegzés térjen ki a köznevelési intézménnyel való együttműködésre, a 

gyermek felügyelete, ellátása biztosítására, valamint az alkalmazott nevelési módszerekre. 

 

7. A bejelentés tárgyától függően háziorvosi, vagy szakorvosi vélemény beszerzése. 

 

8. A bejelentés tárgyától függően jövedelem igazolás beszerzése. 

 

9. A bejelentés tárgyától függően környezettanulmány tanácsadó általi elkészítése. 

 

10. Személyes beszélgetés a bejelentés tárgyában a nevelőszülővel és a gyermekkel, annak 

életkorától függően.  

 



11. Vizsgálati jelentés elkészítése az előírt határidőre, - a beszerzett információk alapján - 

figyelemmel a bejelentés tartalmára és az előírt határidőre. A jelentésnek tartalmaznia kell, 

hogy a bejelentés megalapozott, vagy megalapozatlan volt-e. 

 

12. A vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell a vizsgálatot végző javaslatát, és azt, hogy milyen 

intézkedések megtétele szükséges. 

 

13. A vizsgálati jelentést 2 példányban kell elkészíteni és a vizsgálatot elrendelőnek határidőre 

leadni. 

 

14. Írásban kell tájékoztatni a nevelőszülőt a vizsgálat lezárásáról és annak megállapításairól. 

 

15. Írásban kell tájékoztatni a bejelentés tevőt a vizsgálat lezárásáról és annak eredményéről. 
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