
                 Bemutatkozás 

Kik alkotják a Gyermekvédelmi Team-et? 

A 2021-2022-es tanévben a Katolikus Pedagógiai Intézet az 

ország 38 kiválasztott katolikus iskolájában egy átfogó 

gyermekvédelmi projektet indított azzal a céllal, hogy 

elősegítsék az intézményekben a magas színvonalú, mindenki 

számára elérhető és áttekinthető gyermekvédelmi munkát.  

Iskolánkban 3 tagú Gyermekvédelmi Teamet alakítottunk, melynek tagjai és az általuk 

képviselt tagozatok: 

- Bekkerné Fenyő Ágnes (mentálhigiénés szakember, csoportvezető – gimnázium) 

- Kéthelyi Lídia (felső tagozat) 

- Koncsek Zita (alsó tagozat) 

A gyermekvédelem azonban a tanítás mellett minden pedagógusnak feladata, hiszen a tanítás 

mellett a nevelés, a ránk bízott gyermekek harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődésének 

elősegítése a legfontosabb feladatunk.  

Kiemelten nagy segítséget nyújt számunkra az iskolai gyermekvédelmi munkában Topál 

Csenge iskolapszichológus és Csillagné Gonda Mariann iskolai szociális segítő. 

 

Milyen gyermekvédelmi tevékenység zajlik az iskolában? 

Természetesen intézményünkben eddig is zajlott gyermekvédelmi munka és számtalan program 

segítette elő a prevenciót vagy a már kialakult problémák hatékony megoldását. Rendszeresen 

felmérjük és figyelemmel kísérjük részképesség zavarral vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel élő tanulóink sorsát, gondoskodunk a szakszolgálatok általi vizsgálati 

időpontok betartásáról. Prevenciós foglalkozásaink közé tartoznak az osztályfőnökök, az 

iskolapszichológus és az iskolai szociális segítő vezetésével tartott osztály- és 

csoportfoglalkozások, amelyek leggyakoribb témái a közösségformálás, konfliktuskezelés, 

tanulásmódszertan, bullying prevenció, bűnmegelőzés, biztonságos internet- és 

médiahasználat, függőségek. ÖKO-napjainkon is minden évben helyet kapnak drogprevenciós, 

egészség- és környezettudatosságot növelő, a lelki egészséget támogató előadások vagy 

interaktív foglalkozások. 

Gondot fordítunk tanulóink testi és lelki egészségvédelmére, szükség esetén lehetőség van a 

gyerekek pszichológusi vagy mentálhigiénés gondozására. Szoros kapcsolatot tartunk fenn a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal és igyekszünk tényleges segítséget nyújtani minden 

olyan családnak, akinek erre szüksége van. 

 

Ki fordulhat segítségért a Gyermekvédelmi Teamhez és milyen ügyekben? 

A Gyermekvédelmi Team elsősorban az iskolán belüli feladatokat látja el, így a felmerülő 

problémákat a pedagógusok jelzik felénk. Azonban minden szülőt, hozzátartozót arra kérünk, 

sőt magukat a gyerekeket is arra biztatjuk, hogy ha a környezetükben élő gyermekekkel 



kapcsolatban bántalmazás vagy más probléma gyanúja merülne fel, akkor bátran keressenek 

bennünket. Legyen szó iskolai vagy családi, magánéleti problémákról, osztályon belüli 

piszkálódásról vagy kiközösítésről, családon belüli bántalmazásról, azt szeretnénk, ha a 

hozzánk járó valamennyi gyermek tudná, hogy ha bajba kerül, van kihez fordulnia. Mindenki 

számára garantáljuk a titoktartást, a személyiségi jogok védelmét, és minden tevékenységünk a 

gyermekek érdekét szolgálja. Fő célunk, hogy a gyermekvédelem valóban a gyermekek 

védelmét jelentse, hogy az iskolában minden gyermekünk, tanulónk biztonságban érezhesse 

magát. 

Kérések, kérdések, problémák esetén az alábbi elérhetőségeken érnek el bennünket: 

 emailben: gyermekvedelem@vecsesps.hu 

 az iskola titkárságának telefonszámán: 0629-350440 

 személyesen az órák közötti szünetekben. 

 

Bekkerné Fenyő Ágnes 

igazgatóhelyettes, a Gyermekvédelmi Team vezetője 
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