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„Meg kell érteni a gyermeklelket,  

s óvó, bizalmas társul kell odaadni neki a mi  

voltaképpen egyazon, csak éppen terjedelmesebb, fölnőtt lelkünket.”  

– Ady Endre – 

 

Gyermekvédelmi munkaterv 

2017-2018. tanév 

 

A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 

gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, 

ügyeinek intézésével foglalkozik. 11§57(1) 

 

A gyermekvédelmi tevékenység legfontosabb célja, hogy megelőzze, elhárítsa, illetve 

enyhítse azoknak a káros folyamatoknak a hatását, melyek a személyiségfejlődést 

megzavarják, valamint gátolják.  

Minden gyermek beletartozik a gyermekvédelmi munkába, részese annak, hiszen mindegyik, 

kivétel nélkül odafigyelést igényel. 

Az iskolai gyermekvédelem elsődleges célja, hogy megelőzze a gyermekek 

veszélyeztetettségét, illetve csökkentse, vagy megszüntesse azt, valamint biztosítsa azokat a 

pedagógiai tevékenységeket, melyekkel a szociális hátrányok enyhíthetők. Az iskola általános 

gyermekvédelmi feladata: 

 napközi otthon és tanulói szoba biztosítása; 

 iskolaorvosi és iskolai védőnői ellátás. 

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit 

az iskola a gyermekjóléti szolgálat (családsegítő) segítségével minél hatékonyabban tudja 

kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Az iskola alapvető feladatai a gyermek- és 

ifjúságvédelem területén: 

 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit; 

 meg kell keresni a problémák okait; 

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához; 

 meg kell lépni a lehetőségekhez mért lépéseket a gondok megszüntetésére; 

 a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók feltérképezése, és az érintett 

tanulók adatainak továbbítása a gyermekvédelmi felelős részére az osztályfőnökök 

feladata. 



2 
 

1. Az intézmény kötelező feladati közül kiemelendő: 

- „A nevelési-oktatási intézmény felderíti a gyermekek, a tanulók fejlődését veszélyeztető 

okokat, és pedagógiai eszközökkel (személyiség és közösségfejlesztés) törekszik a káros 

hatások megelőzésére, ellensúlyozására. Szükség esetén a tanuló érdekében intézkedést 

kezdeményez.” 

- „Az iskola a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása 

céljából képesség kibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között 

a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a 

tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.(EMMI rendelet 171.§/1.)” 

A gyermekvédelem szempontjából kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a következők: 

- sajátos nevelési igényű gyermek (SNI); 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló (BTMN); 

- hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (HH, HHH). 

 

2.A gyermekvédelmi munkában résztvevők és feladataik 

Ezen feladatok irányításáért az intézmény vezetője felel, de köteles benne részt 

vennie és közreműködnie az iskola összes pedagógusának. Kiemelt szereppel bír az 

osztályfőnök, hiszen jelzi a változásokat, javasolja a gyermek, nyilvántartásba vételét, segít a 

szülőknek és közreműködik a veszélyeztető körülmények megszüntetésében. Nyilvántartja az 

igazolatlan hiányzásokat, segít a pályaválasztásban, és megkülönböztetett figyelemmel 

foglalkozik a nehezen nevelhető, magatartási problémákkal küzdő diákokkal. 

 

2.1 A Gyermekvédelmi munkacsoport 

A hatékonyság, a problémák feltárása és megelőzése, a veszélyeztetett tanulók segítése 

és ennek megszüntetése érdekében egy Gyermekvédelmi munkacsoport fog össze minden 

egyes gyermekvédelmi tevékenységet. Alapvetőcélja, hogy segítse a pedagógusok ezzel 

kapcsolatos munkáját, valamint az ellátandó feladataihoz tartozik különösen: 

- hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók nyilvántartása; 

- a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak; 

- a szülőkkel való együttműködés; 

- szükség esetén családlátogatásokon vesz részt; 

- a veszélyeztető okok megléte esetén jelzést küld; 

- segíti a Családsegítő szolgálat tevékenységét. 
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Tagok: Tagai Andrea – mb. intézményvezető 

   Balogné Győri Erika – tanár (mentálhigiénés végzettség) 

   Cseke Lászlóné – tanár (család- és gyermekvédelmi felelős felső tagozat) 

 – iskolapszichológus 

 Katiné Szécsi Judit – gyógypedagógus (család- és gyermekvédelmi felelős alsó tagozat 

 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében az iskola és a 

munkacsoport együttműködik a Családsegítővel, az Önkormányzattal, az illetékes 

Kormányhivatallal, stb., továbbá a gyermekvédelemben résztvevő különböző társadalmi 

szervezetekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: A Tildy Zoltán Általános Iskola és AMI intézményén belüli és kívüli kapcsolatai 
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3. Jogszabályok 

Az 1997. évi XXXI. törvény rendelkezik a gyermekek védelméről, valamint a 

gyámügyi igazgatásról. A törvény 14. § 1. pontja fejti ki, hogy mit nevezünk 

gyermekvédelemnek: „A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének 

elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy 

más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására 

irányuló tevékenység”. 

 

3.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) a gyermekvédelmi pénzbeli ellátások között szabályozza a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. A kedvezményre való jogosultság 

megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

• a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 

• az augusztus, illetve november hónapban biztosított természetbeni támogatásnak 

(Erzsébet-utalvány), 

• a külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek (pl. 

tankönyvtámogatás) az igénybevételére. 

 

3.2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

Az országgyűlés 2013. március 18-án elfogadta a 2013. évi XXVII. törvényt, melynek 

értelmében 2013. szeptember 1-jétől módosult a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

meghatározása. Ennek alapján a Gyvt. VIII. fejezete a következő megállapítást tartalmazza: 

 

67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy 

fennáll: 

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről,a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról 

– önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 
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jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 

hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 

szükséges feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá 

vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is 

kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a 

kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.” 

 

3.3. Védelembe vétel 

68. §(1) Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az 

alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de 

alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis 

biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi. 

(2) A gyámhatóság - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - védelembe 

veheti továbbá 

a) a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértési tényállást megvalósító 

gyermeket és a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, 
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b) a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be 

nem töltött gyermeket, 

c) a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével 

gyanúsított, vádolt fiatalkorút. 

(3) A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és 

ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a gyámhatóság a gyermek 

részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki és a veszélyeztetettség okának 

megszüntetése érdekében intézkedést tesz, így különösen494 

a) kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását, a 

gyermekek átmeneti gondozását, az Nktv. hatálya alá tartozó iskolaotthonos nevelést-oktatást, 

illetve kollégiumi ellátást, 

b) kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel foglalkozó 

személyt vagy szervezetet, 

c) kötelezi a szülőt arra, hogy gyermeke vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, 

d) kezdeményezi a háziorvosnál - súlyos veszélyeztetettség esetén bármely orvosnál - a 

betegsége, illetve szenvedélybetegsége következtében állandóan vagy időszakosan kóros 

elmeállapotú szülő, illetve a gyermekkel együtt élő más hozzátartozó orvosi vizsgálatát, 

e) intézkedik - az illetékes szervek bevonásával a gyermek egészségét veszélyeztető 

körülmények megszüntetéséről, 

f) magatartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogásolt magatartás 

megszüntetése érdekében, 

g) figyelmezteti a szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, és 

felszólítja annak megváltoztatására, figyelmezteti továbbá a szülőt az (5) bekezdés szerinti 

jogkövetkezményre, 

h) kötelezheti a szülőt és a gyermeket, illetve felkérheti a konfliktusban érintett más személyt 

arra, hogy a nevelési-oktatási intézményben előforduló erőszak miatt kialakult helyzet vagy 

más súlyos konfliktushelyzet kezelése érdekében jelenjen meg iskolapszichológusi vizsgálaton, 

illetve vegye igénybe a konfliktuskezelést segítő szolgáltatást. 

(4) A kirendelt családgondozó a védelembe vételt elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől 

számított tizenöt napon belül a gyermekre, illetve a (2) bekezdés szerinti fiatalkorúra 

vonatkozóan egyéni gondozási-nevelési tervet készít, melyhez szükség szerint a 132. § (1) 

bekezdésében meghatározott szerveket vagy személyeket kereshet meg. 
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(5) A gyámhatóság - kérelemre bármikor, hivatalból legalább évente - felülvizsgálja a 

védelembe vétel indokoltságát. A gyámhatóság haladéktalanul megteszi a szükséges 

intézkedést, ha 

a) a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, és alaposan 

feltételezhető, hogy segítséggel sem biztosítható a gyermek családi környezetben történő 

megfelelő gondozása, nevelése vagy 

b) a védelembe vétel már két éve fennáll és a védelembe vétellel a gyermek 

veszélyeztetettségét nem sikerült megszüntetni.500 

(6) A védelembe vétel nem érinti a szülő felügyeleti jogát. 

 

4. Gyermekvédelmi munkaterv 

A gyermekvédelmi munkát nem lehet teljesen előre megtervezni. Ez abból adódik, 

hogy nem lehet tudni mennyi eljárás fog indulni a tanév közben. Ettől függetlenül 

szeptemberben felmérésre kerül, hogy hány fő hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint veszélyeztetett gyermek van az adott intézményben. A létszámuk 

évközben változhat, hiszen a nyilvántartásba vétel az önkormányzati, valamint a járási 

gyermekvédelmi határozatok alapján történik, melyekről másolatot kap az iskola. Ebből is 

adódhat az, hogy évközben nőhet a felmerülő gondozások, a családlátogatások, az 

esetmegbeszélések, az adatszolgáltatások, stb., száma.  

Általános megfogalmazásban, egy feladat sikeres elvégzése egy jó tervezést kíván, 

hiszen ez a folyamat segít bennünket abban, hogy teljes mértékben arra koncentráljunk, amit 

el szeretnénk érni, amit képesek vagyunk megtenni, valamint, hogy megleljük a 

legmegfelelőbb módot a kívánt eredmények elérésére. A cél érdekében az első dolog az 

aktuális helyzet meghatározása, ezt követi a probléma megoldásához szükséges módszer 

kidolgozása, végül pedig cselekedni kell (Brander 2004). 

 

 Cél Feladat 

Szeptember Az éves munkaterv elkészítése. 

 

Az iskolai tankönyv-támogatásban 

részesült tanulók nyilván-tartása (tartós 

betegek, hátrányos helyzetű, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek, nagycsaládosok). 

 

 

A tantestület tájékoztatása. 

Kísérletet tenni egy havi le-

bontású éves munkaterv elkészí-

tésére. 

A szükséges dokumentumok 

begyűjtése. 

 

A tantestület tájékoztatása a 

pedagógusok gyermekvédelmi 

feladatairól, igazolatlan hiányzá-

sok jelentéséről. 
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Október A BTMN-es , az SNI-s, a HH-s, a HHH-s 

és veszélyeztetett tanulók létszámának 

összesítése az október 1-jei állapot szerint. 

 

A veszélyeztetett tanulókkal való bánás-

mód kidolgozása. 

 

 

A DÖK-kel való együttműködés 

 

 

 

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

Felmérés, statisztika készítése, 

tanácsadás, segítségnyújtás, do-

kumentum begyűjtés. 

 

A segítségnyújtás módjainak 

kidolgozása az osztályfőnökök-

kel, családgondozókkal. 

 

Kapcsolatfelvétel a DÖK-kel, 

közös programok egyeztetése a 

DÖK vezetővel. 

 

Az információk összegyűjtése az 

osztályfőnökökkel, szülők érte-

sítése (szükség szerint a ható-

ságot is). 

 

 

November Új gyermekvédelmi esetek felderítése. 

 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók 

felzárkóztatásának segítése. 

 

A Gyermekek Jogának Világnapjának 

megismerése. 

 

 

Adománygyűjtés a rászorulóknak. 

 

A bukásra álló tanulók és a rendszeresen 

késő tanulók feltérképezése. 

 

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

 

Egyeztetés az osztályfőnökök-

kel. 

 

Tájékozódni a haladási napló 

által a tantárgyi jegyek alapján. 

 

Tájékoztatás a világnap ese-

ményeiről az osztályfőnökök se-

gítségével. 

 

Kapcsolatfelvétel támogatókkal. 

 

A szülők értesítése. 

 

 

(Lásd október). 

 

 

December Az BTMN-es és a SNI tanulók 

szakemberekhez irányítása, kontroll-

vizsgálataiknak koordinálása. 

 

A nyilvántartásba vett tanulók nyomon 

követése. 

 

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

 

Jótékonysági programok megszervezése. 

A szülők tájékoztatása. (oszt.f.) 

 

 

 

A nyilvántartásba vett tanulók 

felzárkóztatása. 

 

(Lásd október). 

 

Támogatás igénylése a rászo-

rultak részére. 
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Január A nyilvántartásba vett tanulók félévi 

tanulmányainak kiértékelése. A pálya-

választás segítése. 

 

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

 

Statisztikai adatok aktualizálása. 

 

A tantestület tájékoztatása az első féléves 

munkáról. 

 

A szülők tájékoztatása az 

eredményekről az osztályfő-

nökök részvételével.  

 

(Lásd október). 

 

Osztályfőnökök feladata. 

 

Beszámoló készítése. 

Február A BTMN-es , az SNI-s, a HH-s, a HHH-s 

és veszélyeztetett tanulók létszámának 

összesítése a február 1-jei állapot szerint. 

 

A nyilvántartásba vett tanulók nyomon 

követése. 

 

Az ingyen tankönyvről szóló doku-

mentum eljuttatása a szülőkhöz. 

 

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

Felmérés, statisztika készítése, 

tanácsadás, segítségnyújtás, do-

kumentum begyűjtés. Az adatok 

aktualizálása. 

 

 

 

Iskolavezetés, osztályfőnökök 

feladata. 

 

(Lásd október). 

 

Március A nyilvántartásba vett tanulók nyomon 

követése. 

 

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

 

A nyilvántartásba vett tanulók 

felzárkóztatása. 

 

(Lásd október). 

Április  

A nyilvántartásba vett tanulók nyári tábo-

roztatási lehetőségeinek feltérképezése. 

 

A bukásra álló tanulók és a rendszeresen 

késő tanulók feltérképezése. 

 

A nyilvántartásba vett tanulók nyomon 

követése. 

 

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

A nyilvántartásba vett tanulók 

hátrányainak csökkentése. 

 

A nyilvántartásba vett tanulók 

hátrányainak csökkentése. 

 

A szülők értesítése. 

 

 

A nyilvántartásba vett tanulók 

felzárkóztatása. 

 

(Lásd október). 

 

Május A nyilvántartásba vett tanulók nyomon 

követése. 

 

Gyermeknapi programok megszervezése. 

 

 

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

A nyilvántartásba vett tanulók 

felzárkóztatása. 

 

Gyermeknapi program szerve-

zése a nevelőtestülettel. 

 

(Lásd október). 

 



10 
 

Június A nyilvántartásba vett tanulók nyomon 

követése. 

 

Az osztályozó vagy pótvizsgára utasított 

hátrányos és veszélyeztetett tanulók 

feltérképezése. 

 

Az éves munka kiértékelése, statisz-

tikakészítés. 

 

A tantestület tájékoztatása az éves munká-

ról. 

A nyilvántartásba vett tanulók 

felzárkóztatása. 

 

Adatok begyűjtése osztályfő-

nöktől. 

 

 

Az adatok pontosítása, aktu-

alizálása. 

 

Beszámoló. 

 

 

Szeghalom, 2017. augusztus 30. 

 

 

 

Tagai Andrea 
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