
Tisztelt Polgármester úr! 
 Tisztelt Képviselő- testület! 

 
Iskolánk tanulóinak érdekében azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy félállású 
gyermekvédelmi felelősünk státuszának anyagi fedezetét szíveskedjenek biztosítani 2013. 
szeptember 1-jétől. 
 
Indoklás: 
2013. szeptember 1-jével hatályba lépő 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC törvény módosítása szerint a kormány 326/2013 (VIII. 30.) rendelete 
alapján gyermekvédelmi felügyelő a kizárólag SNI gyermekeket tanító iskolákban 
alkalmazható (15 tanulónként 1 fő). 
A mi iskolánk nem kizárólag SNI gyermekeket foglalkoztat, így a köznevelési törvény nem 
biztosítja számunkra gyermekvédelmi felügyelő alkalmazását, pedig erre nagy szükség lenne, 
hiszen ezt a tanévet is 19 SNI tanulóval kezdjük. 
Veszélyeztetett tanulóink száma növekszik, a Magyarországra áttelepült családok 
gyermekei is egyre nagyobb létszámban vannak jelen iskolánkban (jelenleg 13). Ezeknek 
a gyerekeknek az integrálása nagy kihívást jelent nevelőink számára, amit eddig 
túlnyomórészt gyermekvédelmi felelősünk vállalt magára az osztályfőnökkel együttműködve. 
Iskolánk a község 7-15 éves korú fiataljaival napi kapcsolatban van. 445 tanulónkból 
körülbelül 100 valamilyen hátránnyal indul, akik a gyermekvédelmi felelős nyilvántartásában 
szerepel. 
33 hátrányos helyzetű, ebből 20 halmozottan hátrányos helyzetű tanulónk van. Tanulási 
nehézségekkel küzdő 52, tartósan beteg 24 fő. 
35 tanulónk rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ők a  leginkább 
rászoruló gondoskodást, külön odafigyelést igénylő diákjaink. 
Iskolánk alapító okiratában vállaltuk az integrált nevelést, ami a környék iskoláihoz 
viszonyítva magas színvonalon működik. Ez kötelezettségekkel jár. 
2013. szeptember 1-jével a törvény rendelkezése szerint sajnálatos módon megszűnt a 
pszichológusi státusz is. (A tavalyi tanévben 48 gyerek vett részt pszichológiai 
foglalkozáson.) Ennek következtében az érintett családokkal való foglalkozás is a 
gyermekvédelmi felelősre hárul (konzultáció, továbbirányítás szakszerű ellátásért és a család 
mentális segítése). Ebben előnyt jelent gyermekvédelmi felelősünk jelenleg, önerőből folyó 
mediátor képzése. 
 
A gyermekvédelmi felelős feladatai és annak hatásai intézményünkre vonatkozóan: 

• A rendszeres családlátogatás, szoros és személyes kapcsolat azokkal a családokkal, 
ahol a gyermekeket veszélyeztető körülmények érik (aluliskolázott szülők, nevelési, 
életvezetési hiányosságok, elhanyagolás, súlyos megélhetési gondokkal küzdő családok). Az 
egyéni helyzetüket ismerve hathatós segítségnyújtás (napközi igénybevételének javaslata, 
délutáni tevékenységen való részvétel, ruhagyűjtés és –osztás megszervezése). 

 
•  Szoros együttműködés a rendőrséggel, a gyermekjóléti szolgálattal, védőnői hálózattal. 



• Napi, heti  kapcsolattartás a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű diákjaink egy részével (2-4 
diák családjával a napi kapcsolatban van gyermekvédelmi felelősünk, hogy a hátrányok 
leküzdésében segítségükre legyen. A szoros együttműködésnek köszönhetően iskolánkban 
igazolatlan mulasztás miatt nem kellett az előző tanévben a jegyzőt értesíteni, mert a szülők a 
figyelmeztetést megszívlelték.) 

• A növekvő számú válások is egyre nagyobb részét képezték a gyermekvédelmi munkának: 
gyermek-elhelyezési viták, a bírósági megkeresésekre való reagálások is a felelős munkái 
közé tartoznak.  

Sok esetben a szülők személyesen keresték meg kollégánkat segítségért, tanácsért, akár kapcsolati 
krízisükre, akár jogi helyzetükre vonatkozóan. Ez az elmúlt évek során szerzett tudás, tapasztalat és a 
bizalom következtében alakulhatott így. 
Iskolánk életét színesítette, fontos és hasznos tudást és prevenciót nyújtottak a gyermekvédelmi felelős 
által szervezett bűnmegelőzési foglalkozások, drog-prevenció, pályaorientációs felmérés 
megszervezése. Évek óta folyik a család órák megszervezése, amelyek a gyerekek tudatos családi 
életre való felkészítését segítik. 
A papírgyűjtést, a faluszépítő munkát tudatosan a tanulásban kevésbé sikeres, deviáns 
viselkedésűek körében szorgalmaztuk, hogy ők is sikereket érjenek el. Ezen gyerekek értéke a 
felnőtteken túl saját kortársaik szemében is nőtt, segítve ezzel beilleszkedésüket a közösségbe, 
önértékelésük erősítését. 
 

Gyermekvédelmi felelősünk több, mint 20 éve végzi ezt a munkát nagy odaadással, 
szakértelemmel, 2007 óta félállásban. Közben folyamatosan képezte magát, mesterképzésben 
elvégzett okleveles család- és gyermekvédő tanári diplomával is rendelkezik. Határozott 
egyénisége, nagy empátiával rendelkező személyisége alkalmassá tette őt arra, hogy a 
családok bizalmukba fogadják. 
 
A fentiek alapján szíveskedjenek kérésünket támogatni. Bízunk a Polgármester úr és a 
Képviselő-testület pozitív döntésében.  
 
Alsónémedi, 2013. szeptember 3. 
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