
 

 
 

BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 

 

Tájékoztató 

az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről 

 

 

2018 szeptemberétől a Gyermekvédelmi Törvény kiegészítéseként létrehozták az óvodai 

és iskolai szociális segítő munkakört.  

,,Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás célja a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési 

intézménybe járó gyermekeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény 

pedagógusainak, az intézményben megjelenő szakembereknek.”1 

A szociális segítőt önként kereshetik fel a gyermekek, szülők, pedagógusok és más 

szakemberek.  

Az óvodai és iskolai szociális segítő a következő feladatokat látja el a köznevelési 

intézményben: 

 Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, a szociális ellátórendszerről 

 Közreműködés és segítségnyújtás ügyintézésben 

 Egyéni tanácsadás, konzultáció tanulók, szülők, pedagógusok és más szakemberek 

részére  

 Közösségi programok szervezésében való részvétel 

 Csoportfoglalkozások szervezése 

 Gyermekvédelmi feladatok ellátása 

 Jelzőrendszer működésének segítése 

 Közvetítés konfliktusos helyzetekben 

 

Óvodai és iskolai szociális segítő neve: Bikkes István 

elérhetősége: 06 1 356 8663, 06 1 356 9599, 06-20-428-4379 

e-mail címe: ovisuli@budavarszk.hu,  

ügyeleti ideje: H: 9-17, Kedd: 13-17, Szerda: 13-17, Csütörtök: 9-17, Péntek: 9-13 

 

 

                                                 
1 Szakmai ajánlás az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez 



 
 

 
 

„Akkor jó a világ, ha jó benne 
gyereknek lenni” 

 

 

 

 

 
 

 
Forduljon hozzánk 

bizalommal! 

 

 

Család- és Gyermekjóléti Központ 

Óvodai és iskolai szociális segítés 

(ügyeleti idő)  

(Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium) 

Hétfő 
Kedd 

900-1700 

1300-1700 
Szerda 1300-1700 

Csütörtök 
Pétnek 

900-1700 

900-1300 
cím:  1012 Bp., Attila út 89. 

Iskolai segítő: Bikkes István 
telefon:  mobil: 20/428-4379 
e-mail:   ovisuli@budavarszk.hu  

web:  www.budavarszk.hu 

 
 

 

 

 

 

megközelíthető: 

5-ös busszal a Mikó/Alagút utcai megálló 

 
 

 

 

 

BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 

CCssaalláádd--  ééss  GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  
KKöözzppoonntt    

ÓÓvvooddaaii  ééss  iisskkoollaaii  sszzoocciiáálliiss  
sseeggííttééss  

  



 
 

Kiknek? 

Az óvodai és iskolai szociális 

segítőt a gyermekek, a szülők és 

az intézményben dolgozó 

szakemberek önként is 

megkereshetik személyesen, 

amennyiben tanácsra van 

szükségük a problémájuk 

megoldásában. 

Munkatársaink az oktatási/nevelési 

intézményben egyeztetett helyen 

és időben elérhetőek. 

Ügyeleti időn kívül 900-1700 között a 

megadott mobilszámon hívhatóak. 

 

Hogyan? 

☺ Információnyújtás  

☺ Közreműködés és 

segítségnyújtás az 

ügyintézésben  

☺ Egyéni tanácsadás, 

konzultáció tanulók, szülők, 

pedagógusok részére 

☺ Közvetítés (Mediáció) 

☺ Közösségi programok 

szervezésében való 

közreműködés 

 

 
 

Kikkel együttműködve? 
 

☼Gyermek 

☼Család 

☼Pedagógus 

☼Pszichológus 

☼Védőnő 

☼Háziorvos 

☼Pedagógiai szakszolgálat 

☼ Rendőrség 

☼Gyermekjogi képviselő 

☼Gyámügyi osztály 


