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A gyermek- és ifjúságvédelmi teendők ellátása az igazgató, a pedagógusok, valamint a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatkörébe tartozik. 

 
 Az igazgató felel: 

   a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért, 

  a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, 

   a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok irányításáért. 

 

 Minden pedagógus kötelessége: 

  védje a gyermeki jogokat, 

   közreműködjön a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 
A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladata: 

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

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 

   a családdal közösen törekedni a veszélyeztető okok megszüntetésére, 

   veszélyeztető okok megléte esetén értesíteni a gyermekjóléti szolgálatot, 

  segíteni a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, 

   anyagi veszélyeztetettség esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezni. 

 
A gyermekvédelmi tevékenység három területre terjed ki: megelőzés, feltárás, 

megszüntetés. 

Megelőzés: 

   biztosítani kell a fejlődéshez szükséges feltételeket, 

   biztosítani kell a családi, vagyoni helyzetből fakadó hátrányok leküzdését, 

  az iskolának rendszeres kapcsolatot kell tartania a családdal, 

   segíteni kell a diákönkormányzat létrejöttét, működtetését, 

biztosítani kell az egészséges környezetet, 
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   biztosítani kell, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, és véleményt 

nyilvánítsanak az őket érintő kérdésekben, 

   a tanulók személyiségjogait tiszteletben kell tartani, 

   biztosítani kell a rászorulóknak az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, 

tanszerellátást, 

   az iskolának együtt kell működnie a gyermekvédelemmel foglalkozó más 

hatóságokkal, intézményekkel, szervezetekkel, 

   a szenvedélybetegségek megelőzésére irányuló tevékenység megszervezése 

/dohányzás, drog, alkohol/ 

Feltárás: 

   fel kell tárni a tanulók problémáit, 

  meg kell keresni a problémák okát, 

   jelezni a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

A feltárás célja, hogy a gyerekek problémáit az iskola és a gyermekjóléti szolgálat minél 

hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. 

Megszüntetés: 

   segítséget kell nyújtani a problémák megoldásában, 

   az iskola, a pedagógus feladatai közé tartozik az is, hogy részt vegyen  a 

tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésében. Ennek érdekében 

együtt kell működni a hivatalos szervezetekkel. 

   A pedagógiai munkán belül elsősorban az alábbi területeken tudunk segíteni: 

  felzárkóztató foglalkozások 

   tehetséggondozó foglalkozások 

  differenciált foglalkozás 

   pályaválasztás segítése 

   személyes egyéni tanácsadás 

   egészségvédő, mentálhigiénés program szervezése 

  egészségügyi vizsgálatok 

   szociális helyzet javítása 

   szülőkkel való együttműködés 

tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatról, szolgáltatásokról. 


