
A szociális segítő szolgáltatás  
 
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység a család- és gyermekjóléti központ 
szolgáltatásaként a nevelési-oktatási intézményekben biztosított, elsősorban preventív jellegű 
megkereső és segítő tevékenység. 
Az iskolai szociális segítő tevékenység középpontjában a tanuló és az intézmény kapcsolata áll, 
legfontosabb célja a tanuló veszélyeztetettségének megelőzése. A szociális segítő tevékenysége 
során együttműködik az iskoláskorú fiatalokkal, családjukkal és az adott intézményben 
dolgozókkal. Ennek megfelelően a szociális segítő célcsoportjai a tanulók, a szülők, a pedagógusok, 
valamint a nevelési-oktatási intézmény közösségei. Az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenysége 
nem váltja ki más szociális szakemberek (családsegítő, esetmenedzser, egészségfejlesztő, 
bűnmegelőzési preventor) intézményi közreműködését. 
A szociális segítő tevékenységének fókuszában alapvetően az iskoláskorú gyermek fejlődése, jólléte 
áll. A szociális segítő szakember ugyanakkor nem végez pedagógiai tevékenységet, sem 
pszichológiai, gyógypedagógiai segítő tevékenységet. Pedagógiai, pszichológiai kérdésekbe nem 
foglal állást, azokkal kapcsolatban felkeresi a rendelkezésre álló szakembereket. 
A szociális segítő támogatja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását, mivel része az észlelő 
és jelzőrendszernek, így rá is vonatkozik a jelzési kötelezettség, amennyiben egy gyermek 
veszélyeztetettségét tapasztalja. 
 

Egyéni tevékenységek Csoportos tevékenységek Közösségi tevékenységek 

- információnyújtás (elérhető 
szolgáltatásokról, jogokról, a 
gyermekjóléti-gyermekvédelmi 
szociális ellátórendszer működéséről 

- a gyermek, tanulók megfigyelése 
csoporthelyzetben, a pedagógus 
kérésére 

- részvétel egészségfejlesztő 
programok szervezésében, 
megvalósításában 

- tanácsadás: szülőknek a 
gyermeknevelés és a családon belüli 
problémák esetén 

- közösség és készségfejlesztő, 
prevenciós csoportmunka 

- részvétel a köznevelési intézmény 
rendezvényein 

- hivatalos ügyekben való 
segítségnyújtás, szociális ügyintézés 

- közreműködés pályaorientációs 
csoportmunkában 

- együttműködés szülői 
közösségekkel, diákönkormányzattal 

- közvetítés különböző 
szolgáltatások eléréséhez 

 - kulturális programok, kirándulás, 
tábor, nyári napközi szervezésében 
való segítségnyújtás, aktív részvétel 

- krízisintervenció   

- részvétel szülő-pedagógus 
megbeszélésen 

  

 
Egyéb szociális segítő feladatok: 

• segítségnyújtás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, a 
gyermek veszélyeztetettségének kiszűrésében  

• szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása 
• együttműködés, esetmegbeszélés a jelzőrendszer tagjaival 
• részvétel szülői értekezleteken 
• részvétel nevelőtestületi értekezleteken 
• részvétel fegyelmi tárgyalásokon 
• delegálás 
• a gyermek intézménybe való beilleszkedés segítése, áthelyezésben való közreműködés 

 
A szociális segítő előre közzétett időben fogadóórát tart a köznevelési intézmény kijelölt 
helyiségében. A szolgáltatás térítésmentes.      Szabó Erika: 06-70-3795571 


