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Tájékoztatás az óvodában/iskolában/kollégiumban nyújtott óvodai és iskolai szociális 

segítő tevékenységről 
 

1997. évi XXXI. törvény 39. § és a 15/1998. évi NM rendelet 25. § alapján a Zuglói Család- 

és Gyermekjóléti Központ óvodai- és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít a kerületi 

óvodákban, általános- és középiskolákban, kollégiumokban. 

 
 

Miben és hogyan tud segíteni az óvodai/ iskolai/kollégiumi szociális segítő? 
 

● Egyéni tanácsadással, segítő beszélgetéssel gyermekeknek segítséget nyújt a számukra 

nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében (kivéve az óvodáskorú gyermekek).  

 

● Gyermekeknek, diákoknak csoportmunka keretében közösségfejlesztő, kompetencia 

fejlesztő, egészségnevelő, pályaorientációs, konfliktuskezelő és egyéb prevenciós 

(megelőző) foglalkozásokat tart pedagógussal/pszichológussal/védőnővel 

együttműködve, tanóra keretén belül, illetve tanórán kívül. 
 

● Csoportos megfigyelést végezhet tanórán és óvodai csoportfoglalkozáson a 

pedagógus/óvodapedagógus kérésére a problémás helyzetek hatékonyabb megoldása 

érdekében. 
 

● Részt vehet az óvodai/iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában. 
 

● Részt vehet a szülői értekezleten, fogadóórán, nevelőtestületi értekezleten.      

 

● Konzultáció keretén belül a szülők is fordulhatnak a szociális segítőhöz a családi 

életben jelentkező nehézségek esetén (óvodai és iskolai problémák, válásból fakadó 

nehézségek, lakhatási és egyéb szociális problémák, családon belüli konfliktusok).  
 

●   Részt vehet a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő, a pedagógus, vagy 

mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen. 

 

● Közvetít pedagógus-diák, szülő-gyermek, pedagógus-szülő kapcsolatban: a szociális 

segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és 

rendezését. 

 

● Információt nyújt az elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), 

jogokról, a szociális rendszer működéséről. Tájékoztat a szociális ellátásokról és 

intézményekről, valamint az ezekben szokásos eljárásokról és lehetőségekről. 

Segítséget nyújt az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvételben, időpont egyeztetésben, 

nyomtatványok kitöltésében. 

 

● A probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való 

kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában. 

 

● Az óvodai és iskolai szociális segítő gyermekvédelmi jelzőrendszeri tag, ezért indokolt 

helyzetben delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.  


