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Óvodai/iskolai szociális munka biztosítása 

 

Az óvodai/iskolai szociális munka olyan tevékenység, amely az óvodás/iskoláskorú 

gyermekek képességeinek, lehetőségeinek optimális kibontakozását segíti szociális 

kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával. 

Célja a gyermek veszélyeztetésének megelőzése, a családban történő nevelésének 

elősegítése. A különböző rendszerekben (gyermek, család, gyermekek csoportjai, 

közösség) lévő meghatározó problémák komplex módon, a szociális munka eszközeivel 

történő kezelése.  

Az óvodai/iskolai szociális munkás a gyermekkel, családdal és az óvodával/iskolával 

egyaránt kapcsolatban áll. 

Feladata: 

- Segítségnyújtás a gyermekek/tanulók, szülők, óvodapedagógusok/tanárok 

részére a felmerülő probléma meghatározásában. 

- Tanácsadás tanulóknak az iskolai és egyéb élethelyzet adta nehézségekben. 

- Tanácsadás szülők részére a gyermekük iskolai nehézségeinek megoldásában, 

nevelési nehézségeik, problémáik kezeléséhez, az iskolai és egyéb 

életkérdésekben. 

- Tanácsadás, közvetítés tanár-diák konfliktusban. 

- Ügyintézés szociális problémák rendezéséhez. 

- Diákok-szülők továbbirányítása olyan szolgáltatókhoz, szakemberekhez, 

amelyet a probléma kezelése megkíván. 

- Tanácsadás, valamint közvetítő szerep betöltése szülő – gyerek – tanár 

kapcsolatban, továbbá az iskola és más vele kapcsolatban álló segítő 

intézmények között. 

- Rászoruló gyermekek védelmének ellátása. 

- Szükség esetén részvétel a szülő – tanár megbeszéléseken, szülői 

értekezleten. 

- Együttműködés a diákönkormányzattal, szülői munkaközösséggel. 

- Kapcsolattartás más intézményekkel, mint nevelési tanácsadó, egyéb oktatási 

intézmények gyermekvédelmi felelősei, családsegítő és gyermekjóléti 
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szolgálat, iskolai védőnő, körzeti védőnői hálózat, iskolaorvos, gyermekorvos, 

gyámhivatal, jegyzői hatáskörű gyámhatóság, helyi önkormányzat népjóléti 

(szociális) osztálya, rendőrség, kisebbségi önkormányzatok, könyvtárak, 

sportegyesületek és minden olyan szervek vagy intézmények, amelyet a 

feladatellátás megkíván. 

- Szabadidős programok szervezésében való részvétel. 

- Osztályközösségekben felmerülő konfliktusok, problémák megoldásának 

segítése. 

A szociális munka módszerei – melynek alkalmazását mindig az iskolai szociális munkás 

szakember választja meg a problématípusnak megfelelően: 

- egyéni esetkezelés és tanácsadás 

- családokkal végzett szociális munka 

- közösségi szociális munka 

- szociális csoportmunka 

Az óvodai/iskolai szociális munka célcsoportja a gyermekek/tanulók, a 

gyermekek/tanulók családjai, illetve általánosságban mindenki, aki az óvodával/iskolával, 

az óvodás/iskoláskorú gyermekkel kapcsolatban áll. 

Az óvodai/iskolai szociális munkások szakmai munka tekintetében a Bihari Szociális 

Szolgáltató Központhoz (BSZSZK), a Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központhoz 

(DBSZSZK), illetve a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézményhez (BESZI) – amely 

településeken ezen intézmény gyermekjóléti szolgáltatást biztosít -, illetve a fennmaradó 

településeken a helyi szociális-gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményhez vannak 

integrálva. 

A szociális munkások egy, illetve két település óvodájában/iskolájában dolgoznak, a 

munkaidejük jelentős részét az óvodában/iskolában töltik, családlátogatás, 

esetmegbeszélés, esetmenedzselési és kísérési feladatok ellátása során vannak távol. Az 

óvodában/iskolában saját iroda áll a rendelkezésükre, amely egyrészt állandó 

fellelhetőséget, másrészt a személyes esetkezeléshez intim környezetet biztosít. A 

munkáltató intézmény szakmai kontrollt és támaszt biztosít a szakemberek számára.  


