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Iskolánk Pedagógiai Programjában kiemelten szerepelnek a gyermek- és 

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

veszélyeztetett, a felzárkóztatásra szorult tanulók segítségadására, valamint az 

esélyegyenlőség megteremtésére. Ezek összehangolását hosszú évek óta gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelősök végzik. A fentiek mellett kiemelten fontosnak tartjuk a prevenciót, 

melynek tükrében állítjuk össze az éves munkatervet és végezzük munkánkat. 

 
Tanév eleji feladatok: 

 

 Helyzetelemzés, tanulói adatok pontosítása, elektronikus nyilvántartás, és az 

éves aktuális ifjúságvédelmi munka feladatainak megtervezése. 

 
Folyamatos feladatok: 

 

 kapcsolattartás a gyermekvédelmi munkát segítő, koordináló, felügyelő 

intézmények dolgozóival. Ennek megfelelően kapcsolattartás a Zala Megyei 

Gyámhivatal dolgozóival, a Kormányhivatal Hatósági Főosztályával, a 

rendőrség bűnmegelőzési osztályával, a Zala Megyei Gyermekotthon 

vezetésével és a gondozókkal, Gyermekjólét Szolgálattal, a Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálattal. 

 szükség esetén az előzőekben megnevezett intézményekkel a gyermekvédelmi 

munka feladatainak megoldását segítő továbbképzések, konzultációk, 

szervezése 

 elektronikus nyilvántartás vezetése a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról 

 kapcsolattartás – napi, heti szinten – a pedagógusokkal a problémákról 

megbeszélése  

 szülőkkel, tanulókkal probléma esetén, illetve igény szerint iskolai fogadóórák 

megtartása  



 meghívás esetén részt venni esetmegbeszélésen, tárgyalásokon a Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálatnál, vagy az iskolában 

 megismerkedni a tanulókkal, bizalmasan kezelni problémáikat, meghallgatni 

őket, tanácsot adni 

 ellenőrizni a hiányzásokat, szükség esetén segíteni az osztályfőnököt a 

megfelelő intézkedések megtételéhez 

 figyelemmel kísérni a törvényi változásokat, pályázatokat; önképzés, 

továbbképzéseken való részvétel 

 egészségvédelmi és mentálhigiénés tanácsadás, programok, felvilágosítás 

 az információk és adatok megfelelő kezelése, személyes adatok védelme (adat 

és információk nyilvántartása és továbbítása kizárólag a törvényben jogosultak 

felé) 

 probléma esetén a megfelelő lépések megtétele (jelzés, bejelentés) 

 családlátogatások egyénileg illetve osztályfőnökkel (a „problémás” családok 

rendszeres felkeresése, elbeszélgetések) 

 részvétel – előzetes megbeszélés illetve kérés esetén – szülőértekezleteken, 

osztályfőnöki órákon 

 adatok folyamatos frissítése 

 kapcsolattartás a rendőrség kábítószer és bűnmegelőzési csoportjának iskolai 

megbízottjával, szükség esetén a szülők tájékoztatása az aktuális feladatokról 

 tanácsadás a szülőknek és a kollégáknak 

 fegyelmi eljárásokon való részvétel 

 Szociális ellátások megállapításának kezdeményezése az anyagi, 

esélyegyenlőtlenségi hátrányok enyhítése érdekében 
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