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Feladatkör: 

Az óvodai és iskolai szociális segítés eszköztára, módszertana segíti a pedagógusokat, tanulókat 

és a szülőket a problémák mérséklésében, megoldásában, így a szociális segítő szakember 

szakmai kompetenciája alapján a nevelő-oktató munka kiegészítője. A szociális szakember 

bevonása a problémás helyzetek felismerésébe és megoldásába kiegyensúlyozottabbá teheti a 

köznevelési intézmény belső életét, segíti a gyermekek szocializációját, és javíthatja az iskolai 

teljesítményüket is.  

Az óvodai és iskolai szociális segítő munkájának célcsoportjai a gyermekek, a szülők, és a 

pedagógusok, valamint a köznevelési intézmények közösségei (pld. szülői közösség, 

iskolaszék, intézményi tanács). 

Az óvodai és iskolai szociális segítő a munkáját a pedagógussal egyeztetve, a szülő és az 

intézményvezető hozzájárulásával végzi. 

Munkánkkal segítjük: 

 a gyermeket köznevelési intézménybe való beilleszkedésben, a szociális kompetenciái 

növelésében és a környezet minőségének javításában (családi, intézményi), 

 a gyermeket és családját az iskolai életét érintő kérdésekben, illetve nevelési problémák 

esetén, 

 az iskolai közösséget a kialakult konfliktusok feloldásában (gyermek-szülő, pedagógus-

szülő, pedagógus-gyermek) 

 az iskolai csoportokban, osztályközösségekben jelentkező nehézségek, problémák 

kezelésének, megoldásának támogatása 

 szükség esetén szülőcsoportok szervezése, vezetése, 

 részvétel az iskola által szervezett rendezvényeken, 

 részvétel a szülőértekezleteken, nevelőtestületi értekezleteken, 
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 tanácsadás a szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más területein lévő 

problémák esetén, valamint az iskolában jelentkező problémák kapcsán; 

 információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi, szociális ellátórendszere működéséről, ügyintézésben való 

segítségnyújtás; 

 továbbtanulási kérdésekben való segítségnyújtás 

 közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez; 

 egyéni tanácsadás a tanulók számára, a probléma megoldásában való segítségnyújtás. 

A 2021/2022. tanévben az Önök intézményében hétfői napokon leszek elérhető: Más 

időpontban, e-mailben (szucs.marta@szoc60.hu) lehet keresni, vagy üzenetet hagyni. 

Egyéni foglalkozás: 

Probléma típusa: tanulási-, magatartási probléma; iskolai hiányzás, falcolás, gyermek 

konfliktusa osztálytásakkal, szülővel, pedagógussal, stb. 

Egyéni foglalkozás történhet pedagógus, szülő, vagy a gyermek, tanuló kérésére is. 

Amennyiben a gyermek, vagy a pedagógus kéri ezt a szolgáltatást, a szülő által kitöltött és aláírt 

hozzájáruló nyilatkozat szükséges a foglalkozás kezdetéhez. 

A szülő, vagy a pedagógus a szolgáltatást a Szolgáltatásigénylő lap kitöltésével kérheti. 

Csoportfoglalkozások: 

Igény és a felmerülő probléma szerint állítjuk össze a csoportfoglalkozásokat, mely érintheti az 

egész osztályközösséget, vagy egy kiscsoportot. 

PL: 

 Társas kapcsolatok erősítése, 

 Internethasználat veszélyei 

 Énképet, önértékelést fejlesztő foglalkozás 

 Empátiafejlesztő csoportfoglalkozás stb. 

Közösségi szociális munka: 

Magába foglalja az iskolai rendezvényeken való részvételt. 

Hatvan, 2021. 09. 01. 

Szűcs Márta 

Óvodai –és iskolai szociális segítő 
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