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Beszámoló

Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás

Intézmény neve: Szajoli Tiszavirág Óvoda

Nevelési év: 2020/2021 nevelési év

Óvodai és iskolai szociális segítő neve: Kállai-Tóth Edina

2020/2021  nevelési  évtől  kezdődően  látom  el  az  óvodai  és  iskolai  szociális  segítő

tevékenységet a Szajoli Tiszavirág Óvodában.

A szolgáltatás célja a gyermek szociális és a köznevelési intézménybe történő beilleszkedését

elősegítő  kompetenciái  fejlesztése,  az  óvodakötelezettség  teljesítésének  támogatása,  a  gyermek

veszélyeztetettségének  megelőzése,  szükség  esetén  a  már  kialakult  veszélyeztetettség

megszüntetésében történő segítségnyújtás.

Az óvodai és iskolai szociális segítő célcsoportja a köznevelési intézmény teljes közössége, de

a szolgáltatás középpontjában a gyermek áll.  Az óvodai és iskolai szociális segítő adekvát

szakmai  támogatást  nyújt  szülőnek,  gyermeknek,  pedagógusnak  egyaránt,  prevenciós

programokat működtet, segíti az észlelő-és jelzőrendszer működését. 

A szociális segítés eszköze az egyéni, csoportos, közösségi tevékenység, valamint a gyermek-

és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában történő szakmai együttműködés. 

Egyéni  tevékenység  során  információnyújtás,  tanácsadás,  konzultáció,  krízisintervenció,

hivatalos  ügyintézésben  történő  segítségnyújtás,  delegálás  más  szolgáltatásba  stb.  valósul

meg. 

Csoportos  és  közösségi  tevékenységek  során  prevenciós  csoportok,  érzékenyítő

foglalkozások, társasjátékok, közösségépítő játékok, pályaorientáció és egyéb foglalkozások

valósulnak meg. 

Az óvodai és iskolai  szociális  segítő  a  probléma jellegétől függően közvetíti  a családot  a

megfelelő szolgáltatásba, valamint segíti a kapcsolatfelvételt a különböző intézményekkel. 
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2020/2021 nevelési év során megvalósult tevékenységek: 

 Tanév elején személyes konzultáció.

 Több alakalommal telefonos kapcsolatfelvétel történt.

Nevelőtestület gyermekvédelmi tevékenységeinek támogatása

 Egyszeri konzultáció gyermek -és ifjúságvédelmi felelőssel, vezetőséggel. 

A járványügyi  helyzet  miatt  2020.  március  14-e  óta  személyes  konzultáció  az  intézmény

kérésére nem történt.

Tervek, célok

 A következő nevelési  évtől  szeretném,  ha a  kapcsolattartás  személyes  formában is

megvalósulhatna, havi 1 alkalommal. 
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