
     

                 
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

4150 Püspökladány, Szent István utca 33.sz. 

Tel: 06-54-514-109 

Tel/fax: 06-54-451-173

Óvodai és iskolai szociális segítői tevékenység bemutatása 

 

A 2018/2019-es oktatási-nevelési évtől került sor az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

bevezetésére valamennyi köznevelési intézményben. A tevékenységet a járási székhely 

önkormányzat által fenntartott család- és gyermekjóléti központok a speciális szolgáltatásaik 

keretében kötelező jelleggel biztosítják.  

 

A feladatellátás jogszabályi alapját a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint szakmai személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet nyújtja.  

 

Milyen problémával fordulhatunk a szociális segítőhöz?  

 

• Gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és/vagy 

leckeírás, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.  

 

• Családon belüli problémák pl. bántalmazás, szülők közötti konfliktus, válás, gyász, anyagi 

nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.  

 

• Iskolához/óvodához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, 

magatartási problémák, konfliktus az iskolatársakkal/óvodatársakkal, konfliktus a 

pedagógusokkal.  

 

Hogyan tud segíteni az óvodai- iskolai szociális segítő?  

 

• Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésben.  

• Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, 

óvodai/iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek 

kezelésében.  

• Kérés esetén részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen. 

• Közvetítés (mediáció) tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban: a szociális segítő 

közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.  

• Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a 

szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén 

tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos 

eljárásokról, és lehetőségekről.  

• Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő 

intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.  

• Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag 

delegálja családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz. 

 

Az iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van 

szükségük a problémájuk megoldásában.  

 

Az óvodai-iskolai szociális segítő ügyfélfogadási ideje: szerdai napon 10:00 – 13:30-ig 

 

Helyszín: Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Óvodai-iskolai szociális segítő: Szecskó János 

Elérhetősége:  ovisulisegito.ladany@gmail.com  +36 30 399 3614 
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