Gyermek- és ifjúságvédelmi munka a Herman Ottó Szakképző Iskola és Kollégiumban
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök iskolánkban: Mukics Zita, Ferge Lászlóné.
Elérhetőségeik:
- Tel: 94/512-424 (a tanári telefonszáma)
- E-mailben: mz.hermanisk@gmail.com; flne.hermanisk@gmail.com
- Előzetes telefonos egyeztetés alapján személyesen fogadóóráikon:
Ferge Lászlóné: hétfőn a 4. órában (10.35-11.20)
Mukics Zita: szerdán a 3. órában (9.35-10.20);
Tevékenységük:
I. Adminisztratív feladatok:
1. A tankönyvtámogatásban részesülő tanulók számának felmérése, nyilvántartása, a
tankönyvtámogatásra jogosító igazolások begyűjtése.
2. Hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának felmérése,
naprakész nyilvántartása.
- Hátrányos helyzetű az a tanuló, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát a területileg illetékes jegyző megállapította. (A 2011/12-es tanévben az e kategóriába
tartozó tanulóink száma 64 és 54 fő közt ingadozott.)
- Halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, aki hátrányos helyzetűnek minősül, és akinek a
törvényes felügyeletét ellátó szülője, szülei, gyámja, gyámjai - a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes
nyilatkozata szerint - a tanuló tankötelezettsége beállásának időpontjában legfeljebb az iskola
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait, tanulmányaikat fejezte be, fejezték be sikeresen,
továbbá az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek. (A 2011/12-es tanévben 10 ilyen tanulónk volt.)
3. Tanulói pályázatok, ösztöndíj lehetőségek figyelése, az ezekkel kapcsolatos ügyintézés.
- Petz ösztöndíj: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának alapította Petz Gyula
hagyatékából, végakaratának megfelelően. Egyszer elnyerhető összeg (62 500 Ft / fő), a pályázás
feltételei: szombathelyi lakhely; 4,00 és 5,00 közti előző év végi tanulmányi eredmény; a diák
családjában az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 1,5-szeresét, ez jelenleg 42 500 Ft. A 2011/12-es tanévben iskolánkból Szalay Henriett 14.
Vi-s tanuló részesült Petz-ösztöndíjban, idén Csukovics Bettina 13. Vi-s tanuló pályázatát nyújtjuk be.
- Az Útravaló-MACIKA ösztöndíjprogram „Út az érettségihez” alprogramja: minden év
szeptemberében meghirdeti a Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Célja a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók támogatása középiskolai tanulmányaik során, egészen az érettségi
megszerzéséig. Az ösztöndíjprogram két elemből áll:
-

A pályázaton nyertes tanuló anyagi támogatásban részesül.
Az ösztöndíj összege 4500 Ft/hó a teljes tanévben.

-

A tanulót az általa választott és felkért mentor segíti tanulmányai során. A
mentor - rendszerint iskolánk valamely pedagógusa - a továbbiakban heti 1-2
órában támogatja a diákot tanulmányaiban, segíti az iskolába való

beilleszkedésében, mindennapi problémái megoldásában.
Az előző tanévben 10 diákunk volt Útravaló ösztöndíjas. Nagy előnye, hogy amennyiben a tanuló
sikeresen teljesíti az adott évfolyam követelményeit és felsőbb évfolyamba lép, ún. továbbfutó
ösztöndíjasnak minősül, vagyis a következő tanévben is jogosult lesz az ösztöndíjra, ha szociális
rászorultsága továbbra is fennáll. A 2012/13-as tanévre vonatkozóan éppen a pályázás első körénél
tartunk, elsősorban a 9. és 10. évfolyamosokat igyekszünk bevonni a programba.
- Bursa Hungarica ösztöndíj: a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó, végzős középiskolás
diákok vagy a már felsőoktatásba bekerült érettségizettek számára hirdetik meg a területileg illetékes
önkormányzatok. Szociális rászorultság (hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet) alapján
nyerhető el. A 2012/13-as tanévre vonatkozóan még nem hirdették meg, de az őszi időszakban fogják
ezt is. Erről mi csak tájékoztatunk, a pályázás egyéni ügyintézéssel történik.
4. Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos jelzési kötelezettségek.(A 2011/12-es tanévben 43
tanulónkat érintette ez.)
~ 10 igazolatlan óra után jelzés a területileg illetékes jegyzőnek, a gyermekjóléti szolgálatnak és a
Kormányhivatalnak, melynek nyomán a jegyző végzésben hívja fel a szülő figyelmét a további
mulasztás következményeire, illetve a gyermekjóléti szolgálat alapellátásba veszi a tanulót. (A
2011/12-es tanévben 48 ilyen jelzést tettünk.)
~ 50 óra után jelzés a területileg illetékes jegyzőnek és a gyermekjóléti szolgálatnak, melynek
nyomán a jegyző védelembe veszi tanulót, 3 hónapra – felülvizsgálatig – felfüggeszti az
iskoláztatási támogatás (= családi pótlék) folyósítását. Korábban ez az összeg külön számlán
gyűlt és a család a 3 hónap után hozzáférhetett, amennyiben ezen idő alatt a tanulónak egyetlen
igazolatlan órája sem volt. A 2012/13-as tanévtől viszont már nem kaphatják meg a családok
visszamenőleg a megvont iskoláztatási támogatást. Amennyiben a tanuló rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az iskoláztatási támogatást nem függesztik fel, hanem
a tanuló természetben juthat hozzá: egy kirendelt eseti gondnok (családgondozó, szociális
munkás) koordinálásával a hétköznapokhoz szükséges árucikkeket (étel, menza, ruházat,
higiéniai termékek) vásárol a tanuló számára. (A 2011/12-es tanévben : 23 db 50 órás jelzést
tettünk.)
~ Szabálysértési (közoktatási) feljelentés: minden 11. mulasztás után a területileg illetékes
jegyzőnek és a Kormányhivatalnak. (A 2011/12-es tanévben 28 feljelentést tettünk.)
II. A hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos tevékenység:
a) A veszélyeztetettség felismerése (anyagi jellegű veszélyeztető körülmények, elhanyagoló szülői
magatartás stb.)
b) A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség enyhítése.
A hátrányos helyzet vagy a veszélyeztetettség súlyosságának, típusának mérlegelése.
A problémával küzdő tanulók tanulmányi eredményének, magatartásának, szabadidős
tevékenységének és mulasztásainak figyelemmel kísérése. Rendszeres konzultáció a nevelőtestület
tagjaival. Mentális problémák kezelése: szorongás, beilleszkedési zavarok, pszichiátriai betegségek

(hangulatzavar), agresszió, családi problémák, az ebből következő iskolai mulasztások kezelése.
Szülőkkel, tanulókkal való problémafeltáró, segítő beszélgetés.
c) Intézkedés kezdeményezése: jelzés a gyermekvédelmi rendszer valamely tagjához.

III. Kapcsolattartás külső intézményekkel:
Ezek: a gyermekvédelmi intézményrendszer tagjai: főként családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok,
kiemelten a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.
Továbbá: önkormányzatok szociális és családvédelmi osztályai, Gyámügyi Hivatal, Nevelési Tanácsadó,
Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Aranyhíd Nevelési-oktatási
Központ, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, rendőrség, Változó Világért Alapítvány Horizont
programja, LOGO Ifjúsági Szolgálat, Vöröskereszt.
Iskolánk védőnője: Csuk Zsuzsanna. Elérhető a kollégium épületében lévő orvosi rendelőben hétfőn és
csütörtökön 7.30-tól 16.00-ig; pénteken 7.30-tól 13.30-ig. Védőnői fogadóóra: pénteken 10.00 és 11.00
között. Tel.: 06/30/40-50-569.
Iskolaorvosunk, Dr. Mihók Mónika vizsgálati ideje: hétfőnként 7.30 és 11.00 között az orvosi
rendelőben. Kollégiumorvosunk Dr. Garda Károly kedden és csütörtökön 7.00 és 8.00 között érhető el,
ugyancsak az orvosi rendelőben.
Folyamatosan kapcsolatot tartunk a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat oladi
kirendeltségén dolgozó szociális munkással, Tóth Gabriellával. (Tel: 94/501-557) Ő havi
rendszerességgel jön iskolánkba, igény esetén lehetőség van a vele való személyes konzultációra. Ez
ügyben az ifjúságvédelmi felelősöket érdemes keresni, akik segítenek időpontot egyeztetni a szociális
munkással, illetve az esetlegesen felmerülő kérdéseket, problémákat is szívesen közvetítik felé.

IV. Általános prevenciós tevékenység, ifjúságvédelemmel kapcsolatos városi / megyei
programokba való bekapcsolódás; folyamatos konzultációs, tanácsadási lehetőség diákok és szülők
számára, illetve a minél gyorsabb szaksegítséghez (Nevelési Tanácsadó, gyermekpszichiátriai
szakrendelés, pszichológus) való hozzájutásban való támogatás.

