Tájékoztatás az óvodaiiskolai szociális segítő
tevékenységről szülőknek

„Az óvodai-iskolai szociális segítő olyan –
óvodában,

iskolában

tevékenykedő

segítő

elsődlegesen

a

és

kollégiumban

szakember,

gyermekek,

veszélyeztetettségének

aki

tanulók

megelőzésével,

szociális és kommunikációs készségei
fejlesztésében, egészségfejlesztésben való
közreműködéssel,

Kedves szülők!

foglalkozik.

prevencióval

Aktív

résztvevője

gyermekvédelmi
Tájékoztatom Önöket, hogy
gyermekük iskolájában a 2019/2020-as
tanévben ismét elindul az iskolai
szociális segítő tevékenység.

jelzőrendszer

működtetésének,
életvezetési,

a

illetve

a

szociális

felmerülő
problémák

megoldásához nyújt segítséget az óvoda
gyermekeinek, az iskola diákjainak, igény
szerint pedagógusoknak, a nevelő-oktató

Az óvodai- iskolai szociális segítő

munkát segítő szakembereknek (pl. dajka,

tevékenységet a járási székhely

gyermekfelügyelő, pedagógiai asszisztens)

önkormányzata által fenntartott család- és

és más szakembereknek (pl. iskolaorvos,

gyermekjóléti központoknak kötelező

iskolai

biztosítaniuk 2018. szeptember 1-jétől

iskolarendőr

valamennyi nevelési-oktatási

egyaránt. „2

védőnő,
stb.)

iskolapszichológus,
valamint

szülőknek

intézményben. 1

1

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésükről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosított 25-26§a. 2018 szeptember 1-jén lépett hatályba.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban Gyvt.) 39.§ (3.a.) bek.
2
(Felhívás- EFOP 3.2.9-16, „Óvodai és iskolai
szociális segítőtevékenység fejlesztése „ 6.p.)

A szociális segítő az iskolában egyéni

A

tevékenységet végez. Ezen tevékenység

következők: önismeret, társas készségek

során van lehetősége a szülőknek, a

fejlesztése, digitális biztonság, függőségek

gyerekeknek és a pedagógusoknak, hogy

megelőzése, tanulástechnikák, biztonságos

felkeressenek kérdéseikkel, problémáikkal.

szórakozás stb.

A szülők felkereshetnek amennyiben:

Ezen kívül a szociális segítő közösségi

-

gyermeknevelési, gyermekvédelmi,
szociális ellátásokkal kapcsolatos

teljesség

igénye

nélkül

ezek

a

programokon is részt vesz, szervezőként
vagy kísérőként.

kérdéseik merülnek fel, vagy

Amennyiben a szülők szeretnének szülő

-

krízishelyzet van a családban,

csoportokat

-

egyéb probléma, kérdés merül fel

problémakör

Bátran keressenek és együtt gondolkodjunk
a megfelelő megoldásokon, és elérjék a

létrehozni
köré

egy-egy

csoportosítva

az

önszerveződésben segítséget nyújtanék, s
igény szerint becsatlakoznék.

megfelelő szakembereket, szolgáltatásokat.
A szociális segítőt köti a titoktartás,

Kérdéseikkel

harmadik

bizalommal!

félnek

nem

adhatunk

ki

információt amennyiben kéri a szülő.
Azonban, ha az ügy súlyossága ill.
természete indokolja kötelesek vagyunk
továbbítani

az

illetékes

személyhez,

A gyermekeik akár önállóan, önök vagy a
megkereshetnek.

hozzám

Fogadóórám:
Csütörtök 10-12 óra
ELÉRHETŐSÉGEM:

szervhez.

pedagógusok

forduljanak

javaslatára
(részleteket

is
lásd.

a

diákoknak szóló tájékoztatóban)

Marosi-Kokas Judit
óvodai- iskolai szociális segítő

Az iskolában az egyéni fogadóórán kívül

Tel: 06/20 389-3155, email:

prevenciós órákat is tartunk. Az általunk

iskolai3@csgykgyor.hu

kiajánlott témaköröket beszéljük meg egyegy tanóra (osztályfőnöki) keretében. Ezen
témák igazodnak a diákok korosztályi
érintettségéhez, érdeklődéséhez.

