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TÁJÉKOZTATÁS 
az iskolában nyújtott iskolai szociális segítő tevékenységről 

Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. tv. 40/A § (2) bekezdés a) pont ag) alpontja, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 25-26. § rendelkezései alapján 

2018 októberétől intézményünkben is elérhető az iskola szociális segítő szolgáltatás. Az iskolai 

szociális segítő szakember tevékenységének célja a köznevelési intézményben biztosított 

preventív jellegű segítő tevékenység, amely az iskoláskorú gyerekek és fiatalok képességeinek, 

lehetőségeinek legoptimálisabb kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi 

integrációjuk javításával. 

Az iskolai szociális segítő szakember tevékenysége során információt és/vagy segítséget nyújt  

a) a gyermek számára 

 szociális és tanulási kompetenciái fejlesztésében 

 köznevelési intézménybe való beilleszkedésében, 

 tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségeinek 
kibontakozásában 

b) a család számára 

 a gyermek és fiatal iskolai életét érintő kérdésekben,  

 nevelési problémák esetén, 

 a családban, vagy a család és a köznevelési intézmény között kialakult konfliktusok 

feloldásában, 

 a tanulmányi kötelezettségének teljesítését akadályozó tényezők észlelésében és 

feltárásában, 

 a kerületben igényelhető szociális szolgáltatások és támogatások eléréséhez, 

 ügyintézésben. 

Intézményünkben az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ munkatársai 

biztosítják az iskolai szociális segítő tevékenységet. A szakemberek az egyéni, csoportos és 

közösségi szociális munka módszereivel nyújtanak szolgáltatást. Prevenciós eszközök 

alkalmazásával, valamint az észlelő- és jelzőrendszer hatékony működésének segítésével 

kiszűrik a gyermek veszélyeztetettségét. Hosszabb távú együttműködést igénylő probléma 

esetén a területileg illetékes család- és gyermekjóléti szolgálat szakembereinek bevonására 
kerülhet sor.  

Az iskolai szociális segítő szakember neve: HERMAN ANNAMÁRIA 

Elérhetősége: 06-70/685-2030; herman.annamaria@kszki.obuda.hu 

Ügyeleti ideje: kedd 8.00-11.00 

 Ribáné Horváth Enikő 

 igazgató  
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NYILATKOZAT 

Alulírott ………………………………………….……………….. (szülő, törvényes képviselő) 

nyilatkozom, hogy az iskolai szociális segítő szolgáltatásról a tájékoztatást megkaptam. 

Tudomásul veszem, hogy a köznevelési intézményben biztosított az iskolai szociális segítő 

tevékenység.  

 ………………………………… ………………………………… 

 szülő szülő 

HOZZÁJÁRULOK*, hogy ……………………………………. nevű ……… osztályos gyermekem  

 az iskolai szociális segítő tevékenységet végző szakember által szervezett egyéni, 

csoportos és közösségi programokon részt vegyen a 2021/2022-es tanítási évben 

 a csoportos és közösségi programokon készített fotó- és videófelvételeken 

szerepeljen és ezt az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ vagy 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a honlapján, facebook-oldalán, sajtóanyagokban 

közzé tegye 

 adatait az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a szakmai, ill. 

gazdasági ellenőrzést végző szerveknek – szakmai, ill. gazdasági mutatók igazolása 

céljából – átadja, ill. ezen adatokat a jogszabályban meghatározott ideig megőrizze és 

irattárban tárolja.  

Budapest, …………………………… 

 ………………………………… ………………………………… 

 szülő szülő 

 

 

* Kérjük, hogy a kiválasztott négyzet bejelölésével adjon választ. 


