
• szülői értekezleten való részvétel (igény 
szerint). 

 
Csoportmunka 
 
• szociális csoportmunka vegyes, illetve 

specifikus csoportokban, szexuális, 
serdülőkori problémák, drog, alkohol és 
dohányzás megelőzése érdekében felvilágosító 
foglalkozások, 

• osztályközösségek támogatása csoport-
módszerekkel, különböző készség-, illetve 
személyiségfejlesztő csoportfoglalkozások, 

• kulturális é szabadidős tevékenységek, klub 
foglakozások szervezése, vezetése. 

 
A tanároknak 
 
• Szoros együttműködés és közös szemlélet 

kialakítása. 
• Tantestület tagjaival való kapcsolattartás. 
• Információ áramoltatás. 
• Szoros munkakapcsolat kialakítása az óvoda és 

iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével. 
• Tájékoztatás jogszabályváltozásokról. 
 

Szolgáltatásnyújtás helye:  

 

Szekszárdi Járás települései: Alsónána, 

Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, 

Kistormás, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, 

Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, 

Várdomb területén működő összes köznevelési 

intézményben.  

 

 

 

Időpontja: 

 

Az óvodai és iskolai szociális segítő a 

Szekszárdi Járás területén található 

köznevelési intézményben meghatározott 

időpontban hetente ügyeleti napot tart. 

 

 

Az óvodai és iskolai szociális segítő munkára 
vonatkozó jogszabályok: 
 

• 1997. évi XXXI. tv a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

• 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a 
személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről 

 

 
*** 

 
További információ kérhető az óvodai és iskolai 
szociális munkával kapcsolatban: 
 
• személyesen a Humánszolgáltató Központ 

címén, vagy 
• telefonon a megadott számokon. 
 
Ügyfélfogadás: 
 
Hétfőtől – csütörtökig 800-tól 1600 óráig. 
 
Pénteken ügyfélfogadás nincs. 
 
 

 
 
 
 
 

Tájékoztató  
az óvodai és 

iskolai szociális 
munkáról 

 
 

Humánszolgáltató Központ 
Szekszárd, Vörösmarty M. u. 5. 

Telefon: 74/511-474, 74/511-481, 74/511-482 

e-mail: kozpont@humanszekszard.hu 

honlap: www.humanszekszard.hu 

 
A nap 24 órájában hívható telefonszámok: 

 

Gyermekvédő Hívószám (ingyenes): 
 

06 80 21 20 21 
 

Intézményünk készenléti telefonszáma: 
 

06 30 229 42 90 



 
A gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján a 
Gyermekjóléti Központ feladatai közé tartozik 
ellátási területén az észlelő- és jelzőrendszer 
működtetése. Ennek egyik tagja az iskola. 
 
A Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai 
szociális segítői a Szekszárdi Járás területén 
működő összes oktatási és köznevelési 
intézményben hetente ügyeleti napot tart.  
 
Az iskolai szociális munka céljai 

 
• Segítse a gyermeket a korának megfelelő 

nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, 
valamint tanulmányi kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges kompetenciái 
fejlesztésében, a tanulmányi előmeneteléhez, 
lehetőségei kibontakozásában, 

• Segítse a gyermek családját a gyermek óvodai 
és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint 
nevelési problémák esetén a gyermeket és a 
családot a közöttük lévő konfliktus 
feloldásában, 

• Prevenciós eszközök alkalmazásával segítse a 
gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és a 
jelzőrendszer működését. 

 
Az óvodai és iskolai szociális munkás 

 
Olyan óvodában és iskolában dolgozó, segítő 
szakember, aki elsődlegesen 
egészségfejlesztéssel, prevencióval foglalkozik, 
illetve a felmerülő életvezetési, szociális 
problémák megoldásához nyújt segítséget az 

iskola diákjainak, tanárainak, valamint a 
szülőknek egyaránt. 
Az óvodai és iskolai szociális munkás a 
gyermekkel, a családdal és az iskolával egyaránt 
kapcsolatban áll, az egészre koncentrál, egyszerre 
veszi tekintetbe a környezet és a személyiség 
komplexitását. Munkája során az ügyfelei 
erősségére összpontosít, a védőtényezők 
megerősítésére törekszik. 
 
Segíteni tud óvodai és iskolai nehézségek, 
szociális problémák, párkapcsolati konfliktusok, 
családi gondok, hiányzások, krízishelyzetek, 
alkohol- és drogproblémák, beilleszkedési 
nehézségek, iskolai agresszió, stressz, 
továbbtanulás vagy iskolaváltás esetében, de a 
diákmunkák, pályázatok, ösztöndíjak 
kiválasztásában, felkutatásában is.  
 
Információk, egyéni és csoportos konzultációk, 
közösségi programok formájában nyújt 
szolgáltatást, és együttműködik az ifjúsági, 
szociális és egészségügyi intézményekkel, 
emellett rendelkezik a megfelelő jogi, 
pszichológiai és társadalom-politikai 
ismeretekkel. 
 
Az óvodai és iskolai szociális munkás által 

nyújtott szolgáltatások 

 
Információnyújtás 
 
• a gyermekek, diákok számára, hogy hol, 

mikor, kitől kaphatnak segítséget problémáik 
megoldásához, 

• a gyermeki jogokról és kötelezettségekről, 
• az óvodai és iskolai szociális munkáról, 

• a családsegítő- és a gyermekjóléti központ 
működéséről, 

• a gyermekvédelemről és az ehhez kapcsolódó 
jogszabályokról és kötelességekről, 

• különböző szociális juttatásokról. 
 
Egyéni esetkezelés és tanácsadás 
 
• tanácsadás tanulóknak, az iskolai és más 

élethelyzetek nehézségeiben, 
• tanácsadás tanár-diák konfliktusban, 
• tanácsadás pályaválasztásnál, iskola 

befejezésénél,  
• ügyintézés, szociális problémák rendezéséhez 

nyújtott segítség, pályázati tanácsadás, 
• tanácsadás szülőnek gyermeke iskolai 

nehézségeinek megoldásában, illetve nevelési-
életkérdésekben, 

• diákok-szülők delegálása (közvetítése) 
különböző szakszolgálatokhoz (speciális 
tanácsadóhelyek, ifjúsági irodák, gyámügy, 
munkaügyi hivatal, drogambulancia, stb.), 

• tanácsadás és közvetítés szülő-gyerek 
kapcsolatban. 

 
Szülőknek, családoknak 
 
• tanácsadás családoknak óvodai és iskolai, 

valamint más életkérdésekben, 
• családlátogatás, 
• részvétel a szülő-tanár/óvodapedagógus 

megbeszéléseken (igény szerint), 


