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A gyermek és ifjúságvédelmi munka minden pedagógus feladata. 

Célunk, hogy a különböző okok miatt hátránnyal induló gyerekek sokoldalúan, harmonikusan 

fejlődjenek. Biztosítsuk számukra az érzelmi biztonságot, az értelmi képességek egyéni és 

életkornak megfelelő alakítását. A gyermekvédelmi feladatok megoldásában központi szerepe 

van az osztályfőnököknek, ő irányítja az osztályban tanuló pedagógusok gyermekvédelmi 

tevékenységét. Jelzi a problémákat, segít a szülőknek a nevelési problémák és nehézségek 

megoldásában. Számon tartja a mulasztást, igazolatlan hiányzás esetén értesíti a szülőket. 

Segít a túlkoros tanulóknak a beilleszkedésben, pályaválasztásban. Különös gonddal 

foglalkozik a nehezen nevelhető magatartási problémákkal küzdő tanítványaival. 

Feladata, hogy mielőbb felismerje mi húzódik a problémák hátterében. Javasolja a 

tanulószobát, felzárkóztató foglalkozásokon való részvételt. Fontos a prevenció a gyerekek 

veszélyeztetettségének megelőzése, csökkenése. Az iskola gyermekvédelmi feladatokkal 

megbízott felelőse kapcsolatot tart a hivatásos gyermekvédelmi szervekkel és 

intézményekkel. 

Iskolánk Pedagógiai Programjában kiemelten szerepelnek a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok. Különösen nagy figyelmet fordítunk a halmozottan hátrányos, a 

hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, a felzárkóztatásra szorult tanulók segítségadására, 

valamint az esélyegyenlőség megteremtésére. Ezek összehangolását hosszú évek óta 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős végzi.  

A fentiek mellett kiemelten fontosnak tartom a prevenciót. 

 

 

Törvényi háttér: 

 

- A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

- 1997. XXXI. Tv. (Gyvt) 

- 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

- 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-, oktatási intézmények működéséről 

- A 2007 évi LXXXVII. Törvény ( az 1993. évi törv. módosítása) 
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Cél: 

1.  A gyermekek gondozásának, oktatásának, szellemi, erkölcsi, testi, esztétikai, egészségi 

fejlődésének előmozdítása, támogatása. 

2.  Ellátásuk, gondozásuk elősegítése, személyi biztonságuk, érdekeik védelme. 

3.  Jogaik érvényesülésének biztosítása. 

4.  Hátrányos helyzet észrevétele. 

5.  A szülő tájékoztatása a gyermekvédelmi alapellátás helyi rendszeréről, segítése a helyi 

támogatások rendszerében. 

 

 

Alapvető, folyamatos feladatok: 
 

1, Veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos teendők: 

 

 - Veszélyeztetett tanulók felmérése, tanulásuk figyelemmel kísérése 

 - Esetenként felvenni a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal 

 - Fejlesztő csoportok alakítása a szaktanárokkal karöltve 

 - Tanácsadás 

 - Fegyelmi eljárásokon való részvétel 

 - Szociális ellátások megállapításának kezdeményezése a szociális 

            hátrányok enyhítése érdekében 

 

2, A szülők körében végzett feladatok: 

 

 - Együttműködés, szemléletformálás 

 - Tanácsadás, tájékoztatás a jogokról és kötelességekről 

 - Szülői értekezleteken, fórumokon aktív közreműködés 

 - Érdeklődés esetén előadások szervezése 

 - Esetenként családlátogatás 

 - Fogadóóra biztosítása 

 

3, A tantestület körében végzett feladatok: 

 

 - A gyermek- és ifjúságvédelmi munka koordinálása 

 - Együttműködés, szemléletformálás 

 - Tanácsadás, információk átadása 

 - Szoros kapcsolattartás az iskola vezetésével 

 - Továbbképzések szervezése, motiválás a részvételre 

 - A nevelőtestület életében az értekezleteken aktív részvétel 
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 - Szakirodalom ajánlása 

 - Aktív együttműködés az egészségnap és a drog-prevenciós programokon 

 - Egyeztetés az ingyenes tankönyvre jogosultakról, biztosítani a rászorult  

            tanulók részére könyvtári példányokat 

 - Fokozott figyelem az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal a hátrányos, 

            a halmozottan hátrányos és a veszélyeztetett tanulók tanulmányaira 

 - A hátrányos megkülönböztetés elkerülése 

 - Szoros együttműködés az integrációs feladatok ellátásában az 

            esélyegyenlőség megteremtése érdekében 

 

4, Önálló feladatok: 

 

 - Kapcsolattartás a külső intézményekkel ( Nevelési.Tanácsadó, Gyermekjóléti 

Szolgálat,Gyámhatóság, Önkormányzat, iskolaorvos,) 

 - Pályázati források keresése 

 - Szakirodalom tanulmányozása 

 - Továbbképzéseken való részvétel 

 - Estemegbeszéléseken való részvétel 

 - Nyilvántartások naprakész, folyamatos kezelése 

 - Közzétenni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények 

            címét, telefonszámát 

 - Szükség esetén a jelzőrendszeren keresztül értesíteni az illetékeseket 

 - Az igazolatlan mulasztások figyelemmel kísérése, szükség esetén jelzés  

            a Kormányhivatal  és a Gyermekjóléti Szolgálat felé 

 - Együttműködés a DÖK-kel 
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A munkaterv feladatai havi bontásban a 

2017/2018-as tanévre 

 

 

Szeptember 

- Statisztikai adatok felvétele(GyVK-ban részesülők halmozottan hátrányos helyzetűek 

nagycsaládosok) 

- Tankönyvtámogatáshoz, kedvezményes étkezéshez szükséges dokumentumok 

összegyűjtése, összesítése 

 

Október – November 

- a nyilvántartott tanulók hiányzásainak, tanulmányi munkájának ellenőrzése, szükség 

esetén kapcsolattartás a szülőkkel. 

- Egészséges életre neveléssel kapcsolatos programok, előadások, osztályfőnöki órák 

tartása az iskola védőnőjének bevonásával. 

- Preventív programok a dohányzás alkohol és drogfüggőség ellen. 

 

December – Január 

- esetmegbeszélések, kozultációk a különösen problémás tanulók szüleivel, 

osztályfőnökeivel az első félév várható eredményeiről szükséges intézkedésekről 

- az alapellátásba és védelembe vett tanulók felülvizsgálatának előkészítése 

 

Február 

- az első félévi eredmények értékelése különös tekintettel a hátrányos helyzetű 

tanulókra 

 

Március – Április 

- a hiányzások ellenőrzése 

- az alulteljesített tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, szülők értesítése az 

eredménytelenségről 

- hátrányos tanulók szabadidős tevékenységének ellenőrzése 
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Május – Június 

- a tanév értékelése 

- táborok szervezése, rászorultak segítése 

- osztályfőnöki órákon figyelem felhívása a nyár veszélyeire ( közlekedés, vízibalesetek, 

rossz társasába keveredés, áldozattá válás elkerülése ) 

 

Az ifjúság védelem összetett tevékenység: Főszereplők az érintett tanulók, tanáraik, 

osztályfőnökök, iskola, szülők és Gyermekjóléti szolgálat, ill. a hatóság. Csak ezek összetett 

munkájával lehet eredményt elérni. Ezt próbálja koordinálni az ifjúságvédelmi felelős. 

 

 

Taszár, 2017. szeptember 1. 

 

 

                                                                                                       Grábner Tímea 

         Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős 

 

 

 

 


