
Óvodai és iskolai szociális segítés



Köznevelési jogszabályok

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény

25. § (6) A nevelési-oktatási intézményben nyújtott
szociális szolgáltatás során eljáró óvodai és iskolai
szociális segítő a gyermekkel, tanulóval közvetlenül
foglalkozik, az egyéni szociális szolgáltatások
megvalósításának ideje alatt a gyermek, tanuló
felügyeletéről maga gondoskodik. (hatályos: 2019.
VII. 26-tól)



Taj átadás

• Nktv. 41. § (7) bek. d) pontja
• a neve, születési helye és ideje, társadalombiztosítási 

azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, 
törvényes képviselője neve, szülője, törvényes 
képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 
telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával 
kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a 
veszélyeztetettségének megelőzése, feltárása, 
megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó 
intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, 
intézménynek.



Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 
elektronizálása

A tervek szerint 2020. január 1-től kerül bevezetésre
Adatszolgáltató:

• az óvodai és iskolai szociális segítő
• vagy az adatszolgáltató koordinátor (pl. helyettesítés)

Jelentés:
• egyéni tevékenység jelentése – KENYSZI törzsadattal indít,

TAJ alapon kell vezetni
• egyéni-egyszeri, csoportos, közösségi – statisztikai célú

tevékenység nyilvántartás
Szakemberek felkészítése

• Felhasználói kézikönyv
• Képzések: 2019. november – december



További javaslatok - jogszabály

• 20/2012. EMMI. Rendelet 128. § módosítását

• Azért, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő 
is bevonható legyen a tanórai vagy gyermek, 
tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás 
vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós 
tevékenység megszervezésébe.



További pontosítást igényel – szakmai 
ajánlás

• Szakmai ajánlás 8. fejezet Eljárásrend és 
dokumentáció

• Tájékoztatás és nyilatkozat igény:
• Tájékoztatás a szülők számára az iskola által 

szokásos módon pl. Kréta, elektronikus levél)
• Egyéninél a nyilatkozat 1 után nem zárható le
• Csoportos – meghívó és vagy tematika, jelenléti 

ív, szükség szerinti nyilatkozat
• Közösséginél- meghívó és vagy tematika, jelenléti 

ív, szükség szerint szülői beleegyező nyilatkozat



További pontosítás – szakmai ajánlás

• Az ellátás igénybevételének módja a Gyvt. 31. § (1) bekezdése szerint - ha e 
törvény másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: 
kérelmező) kérelmére történik. Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet 
teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője 
terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő 
jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy a kérelmét 
törvényes képviselőjének hozzájárulásával terjesztheti elő. A korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 
szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében 
részlegesen korlátozott nagykorú személy és a törvényes képviselője között az 
ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában - a tényállás tisztázása 
mellett - a gyámhatóság dönt. 

• Ennek alapján 18 év alatt minden esetben kell a szülői, gondviselői beleegyező 
nyilatkozat. Amennyiben a szociális segítőt olyan gyermek/fiatal keresi meg, akinek 
a szülője a nyilatkozatot nem írta alá, a szociális segítő a gyermeket/fiatalt 
meghallgathatja, majd amennyiben további szolgáltatás (egyéni tevékenységek 
keretein belül nyújtott, csoportos, közösségi szolgáltatás) szükséges a gyermek 
számára, a szülőt motiválni kell, hogy ezt a szolgáltatást elfogadja.


