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Tájékoztató a köznevelési intézményben biztosított óvodai, 

és iskolai szociális segítés tevékenységéről 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 40/A.§-a 

rendelkezésével kötelezően bevezetésre került 2018. szeptember 1-jétől a család és 

gyermekjóléti szolgáltatások körében az  óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.

A miskolci járás területén működő valamennyi köznevelési intézményben a szolgáltatást a 

Miskolci Egyesített, Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény – Család –és 

Gyermekjóléti Központja biztosítja. 

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe 

járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. 

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, 

valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.  

Ennek keretében segíti 

 a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez,

valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, 

 a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó

lehetőségei kibontakozásában, 

 a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és

feltárását, 

 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 a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és

a jelzőrendszer működését.

Csoportos foglalkozások keretein belül különböző témákat dolgoz fel diákokkal, pl. verbális 

agresszió, konfliktusok kezelése, internet veszélyei, függőséget okozó szerek, stb.   

Iskolánkban jelenleg Vajas Kitti tölti be a szociális segítői szerepkört. 

http://www.meszegyi.hu/bekoszonto/


Ügyeleti ideje szerint keddenként tartózkodik az intézményben 8:00-tól 13:00-ig, azonban 

telefonon minden hétköznap elérhető az alábbi elérhetőségen: 0670/382-7942. 

Forduljanak hozzá bizalommal! 

Fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatás 

Fogyatékossággal kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás 
 Információk a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéről, működéséről.

 Információk a munka világából: hogyan működik a „leszázalékolás”; Mit kell tudni a

komplex minősítésről; Hol dolgozhatok, stb.

 Információk szociális szolgáltatásokról: Milyen nappali és közösségi ellátások

vannak? Mi az a Fecske szolgálat? Hol vannak szállító szolgálatok? Miben tud

segíteni a családsegítő? Mi az a támogatott lakhatás?  Milyen bentlakásos intézmények

vannak? stb,

 Pénzbeli és természetbeni ellátások: Ki jogosult fogyatékossági támogatásra? Ki

kaphat rokkantsági járadékot? Ki jogosult a GYOD-ra? Meddig jár a magasabb

összegű családi pótlék? stb.

 Gondnokság alá helyezés vagy támogatott döntéshozatal.

 Közösségi élet: Hol vannak szülőcsoportok? Iskolai szülőcsoport szervezhető-e? Hol

vannak a sorstársak? Hol vannak az érdekvédelmi szervek?

 Helyszín

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény, 3529. 
Miskolc, Mátyás Király u. 15.

 Ügyfélfogadási idő

Telefonos egyeztetés alapján.

 Fogyatékosságügyi tanácsadók

Tasi Zsuzsanna +36 70 475-4151
tasi.zsuzsanna@meszegyi.hu
Verebélyi Krisztina +36 70 475-4152
verebelyi.krisztina@meszegyi.hu
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