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ELŐTERJESZTÉS
Biatorbágy Város Önkormányzata
2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló Átfogó
értékelés
kiegészítéséről
Tisztelt Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság!
A 159/2021. (VI.3.) polgármesteri határozattal elfogadásra került Biatorbágy Város
Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
összeállított átfogó értékelés (1. sz. melléklet).
A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya (a továbbiakban:
Gyámhatóság) áttekintette a részére megküldött átfogó értékelést és 2021.06.14. napján
Hivatalunkhoz megküldött, PE/SZOC/1096-3/2021. ügyiratszámú javaslatában (2. sz.
melléklet) annak két ponttal történő kiegészítését kérte:
-

családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozásáról, valamint

-

válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozásáról készített beszámoló.

A kért pontokban szereplő tevékenységekre nem került sor 2020. évben Biatorbágyon,
ennek okán nem szerepeltek az Átfogó értékelésben, ezt ismételt megkeresésre a
Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, illetve a Biatorbágyi Védőnői
Szolgálat csoportvezető védőnője megerősítette.
A Gyámhatóság javaslata alapján a dokumentumban azonban szerepeltetni szükséges a
fenti pontokat, így az Átfogó értékelés kiegészítése indokolt. Az Átfogó értékelést, így annak
esetleges kiegészítését Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) Ör. számú rendelet 27. és 47. §-aiban, valamint az 1/A
mellékletében foglaltak szerint Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága hagyja jóvá.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, szíveskedjék megtárgyalni az előterjesztésben
foglaltakat és döntést hozni az Átfogó értékelés kiegészítéséről.
Biatorbágy, 2021. július 19.
Tarjáni István
polgármester

dr. Hajdu Boglárka
jegyző

HATÁROZATI

JAVASLAT

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és
Egészségügyi Bizottsága
…/2021. (VII. ...) számú határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról szóló átfogó értékelés kiegészítéséről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés kiegészítésére
vonatkozó előterjesztést. Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) Ör. számú rendeletének 47. §-ában és az 1/A melléklet
„átruházott hatáskörök” 2. pontjában foglalat felhatalmazás alapján Biatorbágy Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága az
Átfogó értékelést az alábbi pontokkal egészíti ki:
1. Átfogó értékelés III. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások fejezet, Család- és gyermekjóléti szolgálat alfejezet, 17. oldal
„Családból kiemelt gyermek szüleinek gondozása
2020. évben családból kiemelt gyermek szüleinek gondozására nem került sor.”
2. Átfogó értékelés V. A helyi gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó egyéb
szervezetek fejezet, új alfejezet, 32. oldal
„Biatorbágyi Védőnői Szolgálat
A Szolgálat ellátja a válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatásával,
segítésével, tanácsadással kapcsolatos feladatokat:
•

tájékoztatja az anyát, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és
ellátásokról, segíti az igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutásban,

•

személyes
segítő
rendezésében,

•

a gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát
tájékoztatja a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásáról,
valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást
előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálat tevékenységéről és
elérhetőségéről. Közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya
problémáinak rendezésében.

kapcsolat

keretében

közreműködik

problémái

2020. évben válsághelyzetben lévő várandós kismama gondozására nem került sor.”

Határidő:
−

Az átfogó értékelés kiegészítésének elkészítésére: a Gyámhatóság javaslatainak
átvételét követő 60 nap, 2021.08.14.

−

A kiegészített, egységes szerkezetű átfogó értékelés Gyámhatóság részére történő
megküldésére: elfogadást követően azonnal

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Igazgatási Osztály vezetője
………………………………
Varga László
elnök

Város Polgármestere és Jegyzője
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/218.
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: igazgatas@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS
Biatorbágy Város Önkormányzata
2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Készítette: Véghné Gazsi Etelka igazgatási előadó (Igazgatási Osztály)
Felelős: Pomaházi Krisztina osztályvezető (Igazgatási Osztály)

TARTALOM

I. Bevezető ........................................................................................................................... 4
Biatorbágy 2020. évi demográfiai mutatói ........................................................................... 5
II. Pénzbeli és természetbeni ellátások .............................................................................. 6
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ......................................................................... 6
Kiegészítő pénzbeli ellátás ................................................................................................. 7
Rendkívüli települési támogatás gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel ......... 7
Intézményi étkezési térítési díjkedvezmény ........................................................................ 8
Gyermekszületési támogatás ............................................................................................. 8
Gyermekek karácsonyi támogatása......................................................................................9
Szünidei gyermekétkeztetés………………………………………………………………………9
Szociális táboroztatás………...……………………………………………………………….…10
Kedvezményes napközis gyermektábor…………………..……………………………….…..10

III. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások .................. 10
Gyermekjóléti szolgáltatás ................................................................................................ 10
Család- és gyermekjóléti szolgálat……………………………………… ………………...10
Gyermekek napközbeni ellátása ....................................................................................... 17
A Gólyafészek Bölcsőde 2020. évi beszámolója ………………………..……..…………17
A Benedek Elek Óvoda 2020. évi beszámolója …………………………………..………20
A Biatorbágyi Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 2020. évi beszámolója ……………………………….………….22
A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 2020. évi beszámolója …..….…23
A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 2020. évi beszámolója ………….……..25
A Biai Református Általános Iskola 2020. évi beszámolója……………………….…..…28
Gyermekek átmeneti gondozása ................................................................................. 30

2

IV. Hozzátartozók közötti erőszak - családvédelmi koordináció …………………….……31
V. A helyi gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó egyéb szervezetek ..................... 31
Ifjúsági koordinátor ………………………….……………………………………………………31
Budaörsi Rendőrkapitányság …………………………………………………..……………….32
Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány …………………………………...….32
Dr. Vass Miklós Alapítvány ………………………………………………………………...……32

VI. Jövőre vonatkozó elképzelések ................................................................................... 33

3

I.

Bevezető

A szakmai beszámoló, átfogó értékelés szükségességét a korábbi évekhez hasonlóan, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében és a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 170/A. §ában foglalt, előre meghatározott tartalmi követelményrendszer alapozta meg.
A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges
felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez. A
gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítására
irányuló tevékenység.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint törvényben
meghatározott intézkedések biztosítják.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
Biatorbágy Város Önkormányzat feladata a gyermekek védelmét ellátó helyi rendszer
folyamatos biztosítása és működtetése, a közigazgatási területén élő gyermekek ellátásának
megszervezése, a Gyvt-ben foglaltak szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a
rendkívüli települési támogatás, a kiegészítő pénzbeli ellátás, a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatás, a napközbeni ellátás, családok és
gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, illetve a máshol igénybe vehető ellátásokhoz
való hozzájárulás szervezése és közvetítése.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörével élve a
szociális hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházta át. A Gyvt-ben előírt
feladatainak ellátását az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10. 30.) Ör. számú
rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint az alábbi ellátásokkal biztosítja.
I. Pénzbeli és természetbeni ellátások:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
- kiegészítő pénzbeli ellátás,
- rendkívüli települési támogatás a gyermeket gondozó család rászorultságára
tekintettel,
- intézményi étkezési térítési díjkedvezmény,
- gyermekszületési támogatás,
- szociális gyermektábor,
- kedvezményes napközis gyermektábor,
- gyermekek karácsonyi támogatása,
- szünidei gyermekétkeztetés.
II. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás (család- és gyermekjóléti szolgálat),
- gyermekek napközbeni ellátása,
- gyermekek átmeneti gondozása.
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A települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre:
A 2020. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi igazgatási ügyekben általános első
fokú hatóságként járt el a települési önkormányzat jegyzője.
A jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat - osztott munkakörben - az Igazgatási Osztály
szervezetén belül egy fő szociális, gyermek és ifjúságvédelmi szakképesítéssel rendelkező
ügyintéző látta el. A gyermekjóléti feladatok mellett egyéb igazgatási és szociális feladatokat,
tevékenységeket is végzett (pl. lakcímbejelentés).
A feladatot ellátó dolgozó részére biztosított informatikai-, technikai- és elhelyezési háttér
segítségével munkáját korszerűen, az adott ügyeknek megfelelően diszkréten, a
személyiségi jogok figyelembevételével végezte.

Biatorbágy 2020. évi demográfiai mutatói
Településünk lakosságszáma évről-évre folyamatosan növekszik. Az új lakóterületek
kialakításával megnövekedett a fiatal- és a középkorosztály aránya.
2020. december 31. napján Biatorbágy város állandó népességszáma: 14.388 fő.
Korcsoportos eloszlásban az alábbiak szerint:
0-3 éves korúak száma: 745 fő,
4-6 éves korúak száma: 594 fő,
7-14 éves korúak száma: 1.649 fő,
15-18 éves korúak száma: 738 fő,
19- év felettiek száma: 10.622 fő.

Településünk lakosságszáma
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II.

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A Gyvt. értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
-

a gyermekétkeztetés esetén a bölcsődés, óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj
100 %-os, továbbá az ide nem tartozó gyermek és tanuló után az intézményi térítési
díj 50 %-os kedvezmény igénybevételére,

-

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyben hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára – tárgyév augusztus 1-jén
valamint november 1-jén fennálló jogosultság esetén – alkalmanként 6.500,-Ft (emelt
összegű támogatás), az e feltételeknek nem megfelelő, de kedvezményre jogosult
gyermekek számára alkalmanként 6.000,- Ft (alapösszegű támogatás) összegű
támogatás biztosítandó,

-

a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
-

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át,
 ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,
vagy
 ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a törvényben foglalt feltételeknek;

-

az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az első pont alá nem tartozó
esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon
értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a törvényben meghatározott
értéket.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni ellátás. Különböző
kedvezmények (pl. tankönyv- és tanszertámogatás, tandíj stb.) igénybevételére is jogosít,
valamint a tárgyév augusztus és november hónapjában gyermekenként egyszeri 6. 000.- Ft,
illetve 6.500,- összegű pénzbeli támogatást jelent.
2020. augusztus és november hónapjában átlagosan 20 gyermek esetében alapösszegű
pénzbeli támogatás került kifizetésre 240.000,-Ft értékben, emelt összegű pénzbeli
támogatásban átlagosan 11 gyermek részesült 143.000,-Ft értékben.
2020. év folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre – átlagosan – 16
családban összesen 30 gyermek volt jogosult.
Az év folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránt benyújtott új kérelmek
közül:
-

12 gyermek (8 család) esetében a kérelem elutasítására került sor, mert a kérelmező
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladta a Gyvt-ben meghatározott
összeget.
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-

1 gyermek (1 család) esetében (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény – a továbbiakban: Ákr.) 47. § e) pontja alapján az eljárás
megszüntetésre került, mivel a kérelmező a kérelmét visszavonta.

2020. évben a már előzőleg megállapított jogosultságok közül 22 gyermek (18 család)
esetében megszűnt (a jogosultság ismételt megállapításához szükséges új kérelmek hiánya
miatt), illetve megszüntetésre került e támogatási forma (lakóhelyváltozás, valamint a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági ideje alatt a kérelem elbírálásakor
benyújtott adatokban bekövetkező változás miatt).
Kiegészítő pénzbeli ellátás
A kiegészítő pénzbeli ellátásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles,
és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti
életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban
részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály
hatálya alá tartozik.
A kiegészítő pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 22%-a. A települési önkormányzat jegyzője annak a
gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő pénzbeli ellátásra való jogosultsága a
tárgyév augusztus 1-jén, illetve november 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus és november
hónapjában - a hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett - pótlékot folyósít.
2020. évben nem volt ilyen jellegű kérelem.
Rendkívüli települési támogatás gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jén hatályba lépő változásai értelmében, a korábban
átmeneti jelleggel nyújtott, gyermeket gondozó család rászorultságára tekintettel
megállapítható önkormányzati segélyt a továbbiakban rendkívüli települési támogatásként
lehet megállapítani.
A Képviselő-testület 2015.02.26-ai ülésén döntött eseti támogatás formájában nyújtható
rendkívüli települési támogatás megállapításának és folyósításának feltételeiről. A
támogatási formának csak a neve változott, az továbbra is átmenetileg nehéz anyagi
helyzetbe került család kiadásainak mérsékléséhez, gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára
tekintettel nyújtható. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként
rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az eltartásáról más módon nem lehet
gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,
betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete alapján, rendkívüli
települési támogatásban részesíthető a gyermek vagy fiatal felnőtt, ha a gyermeket gondozó
családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 260%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a
290%-át.
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A rendkívüli települési támogatás alkalmanként, vagy - rendkívül indokolt esetben - havi
rendszerességgel, a különös méltánylást érdemlő eset következtében kialakult átmeneti
időszakra, havi rendszerességgel is nyújtható.
2020. évben rendkívüli települési támogatásban – gyermeket, fiatal felnőttet gondozó
család rászorultságára tekintettel - 16 gyermek (13 család) részesült, összesen 258.500,- Ft
összegben.

Intézményi étkezési térítési díjkedvezmény
Gyermekétkeztetés esetén, törvényben meghatározott szabályok alapján, normatív
kedvezményt kell biztosítani. A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat a gyermek
egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.
A Rendelet alapján intézményi étkezési térítési díjkedvezmény nyújtható - a normatív
kedvezményen túl - annak a szülőnek, aki létfenntartásában veszélyeztetett, rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, s
ezáltal az intézményi étkezési térítési díj megfizetésére képtelen.
50%-os mértékű térítési díjkedvezményre jogosult az a gyermek, akinek a családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 240%-át, egyedülálló kérelmező esetében a jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.
100%-os mértékű térítési díjkedvezményre jogosult az a gyermek, akinek a családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, egyedülálló kérelmező esetében a jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220%-át.
A támogatás a benyújtott kérelem időpontjának megfelelően, az adott tanévre kerülhet
megállapításra. A megállapított térítési díjkedvezmény összegét a Polgármesteri Hivatal
közvetlenül utalja át az élelmezési szolgáltatást nyújtó intézménynek.
2020. évben összesen 12 gyermek (8 család) részesült ebben a támogatási formában.

Gyermekszületési támogatás
Gyermekszületési támogatás állapítható meg azoknak a családoknak, akik gyermekük
születésével hozzájárulnak Biatorbágy jövőjének biztosításához.
A Rendelet alapján a gyermekszületési támogatás megítélésének feltétele, hogy legalább
az egyik szülő a születést, illetve az örökbefogadást megelőzően hat hónappal Biatorbágyon
állandó lakóhellyel rendelkezzen, továbbá a gyermek első lakóhelye - kivéve az
örökbefogadás esetét - Biatorbágy közigazgatási területén legyen.
A gyermekszületési támogatás annak a családnak állapítható meg, akinek a családjában
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 400%-át, egyedül nevelő szülő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 600%-át.
2020. évben 50.000 Ft-os támogatásban pedig 34 gyermek (34 család) 1.700.000,-Ft
összegben részesült ebben a támogatási formában.
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A 2020. év folyamán gyermekszületési támogatás iránt benyújtott kérelmek közül:
-

3 gyermek (3 család) esetében az Ákr. 47. § (1) bekezdése alapján az eljárás
megszüntetésre került, mivel a kérelmező a kérelem benyújtásán túl a továbbiakban
nem kívánt együttműködni a támogatás megállapítása érdekében. Ennek során az
elbíráláshoz szükséges dokumentumokat hiányosan csatolta, valamint az eljáró
ügyintéző hiánypótlási felhívására sem reagált, és az erre megállapított határidő
meghosszabbítását sem kérte.

-

10 gyermek (10 család) esetében a kérelem elutasításra került. Ebből 1 esetben a
gyermek első lakóhelye nem Biatorbágy közigazgatási területén volt, valamint a
család egy főre eső jövedelme meghaladta a rendeletben előírt jövedelemhatárt (9
eset).

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2004. (01. 29.) Öh. számú
határozatával létrehozta az évente két alkalommal megrendezésre kerülő „Örülünk, hogy
megszülettél” emléklap és életfalevél ünnepélyes átadását.
2020. év májusában 88 gyermeket, 2020. év decemberében pedig 94 gyermeket
köszönthettünk.

Gyermekek karácsonyi támogatása
Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek, akinek tárgyév
december 1-jén fennáll a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzete, a polgármester
karácsonyi támogatásként (kérelem nélkül, Hivatalból) egy alkalommal, gyermekenként
10.000,- Ft támogatást állapít meg.
2020. decemberében a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
összesen 10 fő részesült 10.000,- Ft/fő karácsonyi támogatásban, mindösszesen 100.000,Ft összegben.

Szünidei gyermekétkeztetés
2016. január 1-től a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelve
Biatorbágy Város Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi, téli szünidőben, munkanapokon.
2020. évtől kibővítésre került a szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak köre, a törvényi
szabályozáson túl a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, de nem hátrányos
helyzetű, vagy hátrányos helyzete megállapítását nem kérő gyermekek részére, valamint az
intézményi térítési díjkedvezményben részesülő gyermekek részére is biztosítja az
önkormányzat a támogatást.
A szünidei étkezés Hivatalból induló, alkalmankénti (tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőt
megelőzően) megkeresés alapján beérkezett igénybejelentésre, helyben fogyasztásra kész,
előre csomagolt és adagolt étel megrendelése, valamint a Biatorbágyi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat épületében történő átadása a jogosultaknak. A támogatással
kapcsolatosan 4 alkalommal, 34-44 fő gyermekre tekintettel küldtünk ki tájékoztatást, a
tényleges igénybevétel 2020. évben: szünidőnként 4-11 fő. Téli szünidő: 4 fő 7 napra: 28
adag, őszi: 8 fő 2 napra: 22 adag, nyári: 5 fő 53 napra: 265 adag, tavaszi: 11 fő 2 napra: 22
adag, 2020. év összesen: 28 fő 355 adag.
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Szociális táboroztatás
Biatorbágy Város Önkormányzata a felsorolt támogatási formákon kívül minden évben
nagy gondot fordít a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek üdültetésére is. A korábbi
évek gyakorlata alapján az önkormányzat tulajdonában lévő Fonyódligeti Üdülőben mintegy
50 fő gyermek és kísérőik térítésmentes táboroztatását biztosítjuk csaknem 1.500.000,- Ft
összegben. Bár a költségvetésben előirányoztuk az összeget, az elmúlt évben a pandémia
miatt a szociális táboroztatást elmaradt.
Kedvezményes napközis gyermektábor
A gyermektáborban való részvétellel kapcsolatos feladatok: a nyári szünidőben, a
hátrányos helyzetű gyermekek részére nyújtható támogatás igénybevétele érdekében az
érintett családok kiértesítése a Biatorbágy közigazgatási területén szervezett táborok
ismertetésével egyidejűleg, döntés előkészítése, majd az elszámolás segítése (a támogatás
2016 évben került bevezetésre).
Az érintett családok kiértesítése tárgyévben is megtörtént, csatolmányként megküldésre
került a Biatorbágyon meghirdetett táborok/foglalkozások elérhetősége. A kedvezményes
napközis gyermektáborban 3 hátrányos helyzetű gyermek vett részt, gyermekenként
29.900,-Ft összegű önkormányzati támogatás igénybevételével.

III. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
A szakmai feladatok meghatározásában két törvény rendelkezései irányadóak. A
családsegítő szolgáltatás esetében az Szt. 64 §-a; a gyermekjóléti szolgáltatás
esetében a Gyvt. 39-40. §-a.
Gyermekjóléti szolgáltatás
Biatorbágy város területén a gyermekjóléti szolgáltatást Biatorbágy város fenntartásában a
Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Az intézmény gyermekjóléti
szolgáltatásai: család- és gyermekjóléti szolgálat, ifjúságsegítés, játszóház (alternatív
napközbeni felügyelet).
Család- és gyermekjóléti szolgálat
Biatorbágy város területén a gyermekjóléti szolgáltatást az Biatorbágyi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat látja el.
A 2020-as évben az intézmény forgalma naplójának adatai szerint 1246 esetben vették
igénybe a szolgálatot, ez a szám azt mutatja, hogy ennyi alkalommal találkoztak ügyfeleikkel.
Ez az adat 305 fő ügyfél számot jelent. Közülük 89 fő esetében került sor együttműködési
megállapodás megkötésére, ebből 33 fő volt kiskorú, mely az együttműködési
megállapodással rendelkező ügyfelek ~37%-a.
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Együttműködési megállapodással rendelkezők
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Gyermekek veszélyeztetettségének okai, szolgálat által feltárt családban felmerülő
problémák:
Veszélyeztetett kiskorúak adatai
Szülő család életvitele
(szenvedélybetegség, antiszociális
viselkedés)
Családi konfliktus
Családon belüli bántalmazásfizikai
Családon belüli bántalmazás- lelki
Gyermek elhanyagolása- fizikai
Gyermek elhanyagolása - lelki
Elégtelen lakáskörülmények
Tankötelezettség elmulasztása
Összesen

2020-as évben összesen
veszélyeztetettséget.

a

szolgálat

16

3
3
4
1
2
1
1
1
16

gyermek

esetében

regisztrált

Általánosságban elmondható, hogy a szülők helytelenül viszonyulnak gyermekeik
viselkedési problémáihoz, nem rendelkeznek olyan eszközrendszerrel, amellyel hatékonyan
tudják kezelni ezen problémákat. Ez minden korosztályt nevelő családra elmondható, de
legmarkánsabban a kamaszkorba lépő tinédzserek esetében jelenik meg. Gyermekek
esetében 3 alkalommal tártak fel olyan problémát, mely szülői elhanyagolásra utal, ezen
esetekben fizikai elhanyagolást tapasztaltak. Oktatás, nevelés elhanyagolás a
tankötelezettség elmulasztását, vagyis 50 tanóra igazolatlan hiányzást ill. a digitális
oktatásban való részvétel hiányát jelenti.
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Családi-kapcsolati konfliktussal 3 gyermek esetben fordultak a szolgálathoz.
A gyermeket nevelő családok esetében ezt a folyamatban lévő válások, vagy
kapcsolattartási problémák, gyermekneveléssel kapcsolatos eltérő nézetek okozzák, melyek
olyan helyzeteket teremtenek, hogy azok már nagyban kihatnak a kiskorúak lelki fejlődésére.
A válások és kapcsolattartási problémák eseteiben jellemző, hogy a szülők „eszközként”
használják gyermekeiket, arra, hogy hátrányt okozzanak a másik félnek. A családok
esetében a családi kapcsolati konfliktusok összekapcsolódnak az anyagi, foglalkoztatási
problémákkal, illetve esetlegesen szenvedélybetegséggel (elsősorban alkoholizmussal). A
szolgálat látókörébe az elmúlt évben összesen 3 gyermek esetében regisztráltak
veszélyeztetettséget szenvedélybetegség miatt.
Fiatalkorúaknál (elsősorban kamaszoknál) sok esetben tapasztalják, hogy iskolai vagy
családi konfliktusokat nehezen tudják feldolgozni lelkileg, nem rendelkeznek olyan probléma
megoldó stratégiával melyek alkalmasak lennének a konfliktusok megoldására. Ezen
fiataloknál elsősorban iskolai hiányzásban, vagy magatartás zavarban jelennek meg a
problémák, mely minden esetben visszavezethetőek a nem megfelelő konfliktus kezelési
stratégiára, családi diszfunkciókra.
Családon belüli fizikai bántalmazás problémájával összesen 4 kiskorú került a szolgálat
látóterébe. Több esetben a gyermek szemtanúja volt annak, hogy bántalmazzák édesanyját,
így megvalósult a gyermek lelki bántalmazása.
Elégtelen lakáskörülmények miatt 1 kiskorú került a szolgálat látókörébe, ezen kiskorú
külterületek valamelyikén él családjával.
Önként vállalt szolgáltatások
Ezeket prevenciós jelleggel működtetik, a családok és gyermekek körében felmerülő
igények alapján: Ifjúságsegítés és Játszóház. Rövid statisztikai adat a szolgáltatások
működéséről:
Ifjúságsegítés
Az Ifjúsági Közösségi Tér 2020-as év forgalmi naplójának összesített adatai alapján, 116
alkalommal volt ténylegesen nyitva, emellett 37 alkalommal online működött. Ez alatt az idő
alatt, 1099 db aláírás került bele a forgalmi naplóba. A tavalyi év statisztikájához képest ez
az adat 643 db aláírással kevesebb, viszont az online nyitvatartás időszakában, a
szabadságolások időszakában, illetve az év végi bezárás alatt a forgalmi naplót nem
vezették. Ez összesen 50 db kiesett alkalmat jelent a forgalmi naplóból.
A szolgáltatást 142 fő fiatal vette igénybe, amely nemi elosztásban, 82 fiú és 60 lány. Az
Ifjúsági Közösségi Teret igénybevevők többségében a 12 – 18 év körüli korosztályhoz
tartoznak. A 18 év alatti személyek száma a 142 főből, 115 fő. A 2020-as évben az Ifjúsági
Közösségi Térben 1 fő középiskolás végezte el az 50 órás közösségi szolgálatot.
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Igénybe vevők életkor szerint
Fő; 13 éves; 32

Fő

Fő; 14 éves; 28

Fő; 15 éves; 16
Fő; 12 éves; 12

Fő; 16 éves; 15
Fő; 17 éves; 12

Korosztály

Játszóház
Lehetőséget kínálnak azok számára, akik nem gyermekük napközbeni felügyeletét akarják
megoldani, hanem szeretnék, hogy a kicsi találkozzon, és együtt legyen más gyerekekkel.
Általában 0,5-3 éves korú gyermekek a résztvevők, de előfordulnak ennél kisebbek is, akik
testvéreikkel együtt érkeznek.
A játszóház 10 órakor nyit, általában ilyenkor még kevesen vannak, 11 óra után érkeznek
többen. Legtöbbször a 1,5-2 órás játéktevékenység jellemző. A játéktér úgy van kialakítva
minden nap, hogy többféle tevékenységet is kínál a gyerekeknek. Lehet gyurmázni, rajzolni,
csúszdázni, motorozni, a szőnyegeken építeni, autózni, babázni, mondókázni, énekelni.
Minden gyerek kedvére válogathat a lehetőségek között. Ebben az életkorban a gyerekek
még nem egymással játszanak, hanem egymás mellett, de persze már most is figyelik
egymást. Ebben az életkorban még a játék a legfontosabb tevékenység, de azért kínálnak
más programokat is, természetesen játékos formában. A programokkal színesíteni kívánják
a játszóházat, érdekesebbé tenni az ott töltött időt, a szülőknek kínálják a csoportokat és
klubokat.
2020-ban összesen 89 napot volt nyitva a játszóház, ezalatt az idő alatt 712 látogatója
volt. Ez napi átlagban 8 főt jelent.
Észlelő- és jelzőrendszer működtetése 2020-ban
A szolgálatnak továbbra is feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
működtetése. A feladat során a szolgálat figyelemmel kíséri a településen élő családok,
személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások,
szolgáltatások iránti szükségletét.
Munkájuk hatékonysága nagymértékben függ a jelzőrendszeri tagok együttműködési
készségétől. Az együttműködés a legtöbb esetben gördülékeny. 2020-ban összesen 77
alkalommal érkezett jelzés a szolgálathoz régi és új esetekben egyaránt.
A jelzőrendszertől érkezett jelzések száma és megoszlása a jelzőrendszeri tagok között:
Jelzőrendszer által
küldött jelzések
Egészségügy (orvos)
Védőnői Szolgálat
Rendőrség, ügyészség
Magánszemély
Oktatási intézmény
Egyéb intézmény
Zárt
Összesen:

2020
2
12
11
7
18
20
7
77
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59 jelzés szólt kiskorú-, 16 jelzés érkezett fiatalkorú veszélyeztetettségéről.
A megelőző évhez képest 2020-ban nőtt a kiskorúak veszélyeztetettségéről szóló jelzések
száma, de az igazolatlan hiányzásokról szóló jelzések száma jelentősen csökkent,
valószínűleg a vírushelyzet miatti digitális oktatásra való átállás miatt.
Jelzett személy
Felnőttről
Fiatalkorúról
Kiskorúról

Jelzés tárgya
21 Anyagi
16 Igazolatlan hiányzás
59 Bántalmazás
Elhanyagolás
Kiskorú/Fiatalkorú
veszélyeztetettsége
Egyéb

9
7
16
9
42
10

A jelzőrendszeri tagokkal a kötelező találkozásokat kreatívan kényszerültek megoldani a
vírushelyzet miatt, amit lehetett telefonon vagy e-mail formájában beszéltek meg. Az
esetkonferenciákat online felületeken bonyolították, amikor ez megoldható volt.
A 2020-as év témái és megvalósulása az alábbi táblázatban követhető nyomon
Dátum

Február 12.

Március 25.

Téma
Járási Hivatal vezetőhelyettes
bemutatkozása, Hozzátartozók közti
erőszakkal kapcsolatos tennivalók, 2019-es
év értékelése, beszámolók, 2020-as év
együttműködési intézkedése terve,
javaslatok.
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
intézkedési tervének általános ismertetése

37 résztvevővel

e-mail formájába
mindenkinek megküldve
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Április 22.
Május 20.
Október 7.

November 11.

December 9.

Kérdés felvetés lehetősége a HEP-el
kapcsolatosan
Kengyel Gabriella pszichológus írása a
karantén helyzetre segítségül
Oktatási intézmények belső
gyermekvédelmi rendszeréről (óvoda,
iskola)
Egészségügyi intézmények gyermekvédelmi
feladatai (védőnők, gyermekorvosok,
háziorvosok)
Gyermekvédelmi intézmények
gyermekvédelmi tevékenysége, szakmai
protokoll (Bölcsőde, Családsegítő)

e-mail formájában
e-mail formájában
megküldve
Csak az érintettek
képviseletével szűk körben
megtartva (9 fő)
online megtartva 6 fő
részvételével
e-mail formájában
megküldve mindenkinek.

Témáikat elsősorban a tagok javaslatai alapján állították össze és bővítették
aktualitásokkal. A speciális helyzetre való tekintettel módosítottak a témákon és azok
megvitatásán.
Sajnos a gyermek- és háziorvosok bevonása és aktivitásra bírása idén sem sikerült.
Jelzéseket 2 alkalommal kaptak orvostól, de a novemberi online találkozóra sajnos
semmilyen módon nem sikerült sem írásban sem telefonon, sem online felületen elérni őket.
A jelzőrendszeri tagok régóta meglévő dilemmája az, hogy a jelzés megrontja az
ügyfelükkel, ellátottjaikkal kialakult bizalmi, jó kapcsolatot. Ehhez társul még időnként a
jelzett személytől, családtól való félelem. A késve érkező jelzések egyik oka ez.
Sok szakember szóban részletesen tájékoztatja a szolgálatot a család problémájáról, de
írásban azt nem vállalja fel, többnyire a fenti okok miatt. Ezen a zárt adatkezelés sem javított
sokat. Viszont a lényeget nem tartalmazó jelzésre a szolgálat nem tud szakmai cselekvést
építeni. Éppen a nehéz ügyekben van szükség a jelzőrendszeri szereplők összefogására,
egy emberként való fellépésére.
Szükséges az, hogy a jelzőrendszer tagjai a gyermek, a bántalmazott személy érdekét
tartsák mindenekfelett előbbre valónak, beleértve ebbe saját érdekeiket is. Ennek
megvalósulásához minden szereplőnek személyes döntésére van szükség.
A járási család és gyermekjóléti központtal való együttműködés megfelelő. Rendszeres
egyeztetéseket (telefonon, skype-on, e-mail-en és személyesen) folytattak egész évben az
esetmenedzserekkel. Az év folyamán 12 alkalommal történt esetkonferencia a központ
szakembereivel közös szervezésben. Rendszeresen részt vettek az általuk megszervezett
járási szintű szakmai egyeztető „Szociális Szalonokon”, ahol a járás többi gyermekjóléti
szolgálatának munkatársaival is rendszeresen tudtak találkozni. Ezek az alkalmak a 2020-as
évben skype-on vagy szabadtéren voltak megrendezve.
A járási gyámügyi és igazságügyi osztállyal szintén megfelelő az együttműködés, számos
környezettanulmány készítésére kérik fel a szolgálatot, a védelembevételi tárgyalásokra
meghívást kapnak a családsegítők.
Megelőző programok
A szolgálat törekszik arra, hogy folyamatosan bővítse prevenciós programjait. Elsősorban
olyan programok, előadások indításával, melyek kielégítik a településen lakók érdeklődési
körét, és emellett olyan plusz információkat ad, vagy készségek kialakításában segít, melyek
pozitív irányba változtatják a családok életét.
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Megelőző programok 2020-ban a családok, szülők, pedagógusok támogatására: A tavalyi
évben a tervezett prevenciós programok egy része a vírushelyzet miatt nem valósult meg.
Uzsalyné Pécsi Rita előadása és az Ifjúsági Közösségi Térben tartott filmklub részben
valósult meg.
Adománykezelés, adományosztás
Az adománypont az év során 2 alkalommal váltott helyszínt. A költözködés, majd az év
vége felé az óvodaépítés miatti bezárás visszavetette az ez irányú tevékenységet. Maradt az
adomány közvetítés felajánlótól igénylőig.
A családsegítők és házigondozók ügyfeleiknek közvetlen is juttattak adományt a raktár
készletéből. A felajánlott bútorokat, nagyobb háztartási eszközöket, gépeket a felajánlótól
közvetlenül a rászorulóhoz tudták juttatni.
A Torbágyi Karitásszal való együttműködésük eredményeként Karácsony előtt nagy értékű
élelmiszercsomagot sikerült a rászorultaknak eljuttatni összesen 88 család (179 fő) részére.
A Szolgálat a Karácsonyt megelőző időszakban minden évben jelentős mértékű adományt
szokott kapni a TESCO-tól is. A csomagok tartós élelmiszereket, tisztító és tisztálkodási
szereket tartalmaztak. Az adományozás során a szolgálat munkatársai nagy figyelmet
fordítanak arra, hogy a családok igényeinek, élethelyzetének megfelelő csomagokat
állítsanak össze. A csomagok ily módon történő összeállítása munkaórában több időt vesz
igénybe, de így szükségleteknek megfelelően tudják támogatni a rászoruló családokat.
Egyéb adományosztás és akciók:
-

Cipősdoboz adományok kiosztásában együttműködtek a Fidelitász helyi csoportjával
(74 család). Ezen felül az iskolákon és óvodán keresztül is jutott a rászoruló
gyermekeknek.

-

A képviselők által lebonyolított tanszerosztás több ügyfelüket is érintette (38 fő)

-

Karácsonyi menüt főzött 50 családnak az Express BiaFood Kft., amihez az Andrész
Cukrászda biztosította a süteményt, mely mellé névre szóló üdvözlő sorokat is
csatolt. Ügyfeleikhez a kész étel kiszállításában a JFMK dolgozói is oroszlánrészt
vállaltak.

-

Az Ohmüllner Márton Alapítvánnyal együttműködésben a VFT Zrt. nagyértékű
pénzadománnyal támogatta a rászorulókat.

-

A helyi Vöröskereszt tagjai főleg a külterületen élők segítésében voltak partnereik az
önálló segélyezésükön felül (19 család).

-

A Szabadság úti Földházi Húsbolt 14 családnak adományozott sütésre előkészített
csirkehúst.

-

Egy vállalkozó 3 fenyőfát ajánlott fel családoknak karácsonyra.

-

Több önkéntes segített időseknek fát vágni, a felajánlott tűzifát kiszállítani, kertet
rendezni.

Felügyeleti szervek szakmai ellenőrzésének tapasztalatai
A Szolgálatnál 2020 augusztusában tartott ellenőrzést a Pest Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya.
Az ellenőrzést követően a helyi rendeletek
frissítésére, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Szakmai Program
aktualizálására került sor.
A szolgálat működésében jogszabályba ütköző tevékenységet, hiányosságokat nem
tapasztalt az ellenőrző hatóság.
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Gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell
megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük,
munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük
vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
Biatorbágy Város Önkormányzata óvodai és iskolai nevelés, napközis foglalkozás, menzai
ellátás és családi napközi keretében biztosítja a gyermekek életkorának megfelelő nappali
felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést.
Az intézmények vezetői, valamint a Polgármesteri Hivatal gyámügyi-, és szociális
szakterületén dolgozó munkatársai rendszeresen konzultálnak, a gyermekekkel kapcsolatos
aktuális, illetve felmerülő problémákról folyamatosan - szükség esetén személyes találkozás
keretében is - tájékoztatják egymást.

A Gólyafészek Bölcsőde 2020. évi beszámolója
A bölcsődék szerepe
-

A mai társadalomban többnyire szükség van arra, hogy a mindkét szülő hozzájáruljon
a család megélhetéséhez, így szülés után rövid időn belül az anyuka is arra
kényszerül, hogy visszamenjen dolgozni.

-

A kisgyermekes anyukák munkavállalásához a családbarát munkahelyek, atipikus
foglalkoztatási formák és a nagyszülő segítség mellett a bölcsődék nagymértékben
hozzájárulnak.

A bölcsőde hatása a gyermek fejlődésére
-

Megfigyelték, hogy a bölcsődébe járt kicsik később általában önállóbbak,
függetlenebbek, mint otthon nevelkedett társaik,

-

jellemző rájuk a nagyobb segítőkészség,

-

az erősebb verbális kifejezőkészség,

-

jobban tájékozódnak a világban és könnyebben feltalálják magukat az új
helyzetekben.

-

Kétségkívül nagy előnye a bölcsődei nevelésnek az, hogy hogyan találják meg a
hangot az ismeretlen felnőttekkel, és képesek legyenek a kortársakkal való
kapcsolatok kialakítására.

Mindezek természetesen nagyban függenek attól, hány évet és naponta hány órát töltött a
kicsi a bölcsődében.
A bölcsődei gyermekcsoport létszámát jogszabályok határozzák meg. A gyermek a
bölcsődébe járás teljes időtartama alatt ugyanabba a gyermekcsoportba jár. Életkor szerint
homogén és vegyes csoportok egyaránt előfordulnak. Szakmailag támogathatóbb az életkor
szerinti homogén csoport: részint azért, mert a gyermekek között nagy egyéni különbségek
kezelése még homogén csoportban sem könnyű feladat, részint azért, mert a vegyes
korcsoport előnyei a bölcsődés korban kevésbé érvényesülnek, mint a későbbi
életszakaszokban. Persze kivétel erősíti a szabályt.
Napirend: A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek,
szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak
megvalósítását kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az
aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes gyermek igényeit úgy
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kell kielégíteni, hogy közben a csoport életében áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek
tájékozódhassanak a várható eseményekről, a felesleges várakozási idő lecsökkentése,
megszüntetése a cél. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. A folyamatos
gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a gyermek
biztonságérzetét, jó közérzetét teremti meg – s egyben kiiktatja a felesleges várakozási időt.
A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de
befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők is.
A Bölcsőde lényege az, bárhogyan is dönt a szülő, az egy jól megfontolt családi
konszenzus eredménye legyen, és tudják azt, hogy jó helyen van gyermekük a bölcsődében.
-

Az egyik legfontosabb elvárás a bölcsődével szemben, hogy kis csoportokban
foglalkozzanak a kicsivel, és egy-egy gondozónőre kevés gyermek jusson.

-

A bölcsőde nevelési programjában szereplő szervezett „aktivitások” megfeleljenek az
életkoruknak és képességeiknek.

-

Képzett kisgyermeknevelők legjobb tudásuk szerint neveljék és gondozzák a kicsiket,
akik elérhetők és készségesek a szülőknek. A bölcsődék már egészen fiatal, akár 20
hetes kortól várják a gyermekeket, de jellemzően a családok kis része 1 évesen,
nagy része 1,5-2 éves korára íratja be gyermekét. Ebben a korban a gyermekekre
még nagyon intenzíven hatnak a szülők érzelmei, és borzasztóan megérzik, ha az
anya részéről bizonytalanságot vagy szomorúságot tapasztalnak. Éppen ezért talán
az egyik legfontosabb feladatuk maguknak a szülőknek van a bölcsődébe kerüléskor,
mert nekik is el kell fogadni a leválást.

A bölcsődébe történő beszoktatás a gyermek életkorából fakadó igényei miatt
többlépcsős, elhúzódó folyamat. Az anyás fokozatos típusú beszoktatás, melyben egy szülő
vagy hozzátartozó segíti a kicsi beilleszkedést az új közegbe.
-

A kisgyermeknek kevésbé megterhelő érzelmileg, hogy egy gyökeresen új helyet
szülei vagy rokonai támogatásával ismerhet meg.

-

A bölcsődei nevelők közvetlenül a szülőtől ismerhetik meg a gyermek egyedi igényeit
és ennek megfelelően tudják alakítani a gyermek gondozását.

-

A szülő is alaposan megismerheti gyermeke elhelyezésének körülményeit, így
számára is könnyebb lesz napközben a bölcsődére bízni gyermekét.

Az anyás-fokozatos beszoktatás átlagosan két hétig tart, ami alatt folyamatosan nő a
bölcsődében eltöltött idő és csökken az anyai, illetve szülői-hozzátartozói jelenlét. Pontos
menete előre nem meghatározható, hiszen minden gyermek különböző és ezért eltérő az új
helyre, a szülő távozására adott reakciójuk. A beszoktatás gördülékenyebbé tételében fontos
szerepe van annak, hogy a gyermek ritmusának megfelelően bármely napszakban történhet
és hogy az első héten a szülő folyamatosan elérhető gyermeke számára. Az első hét végéig
a szülői gondoskodás szerepét folyamatosan átveszi nevelője, a szülő pedig eleinte csak
rövid időre, majd egyre huzamosabb ideig magára hagyja gyermekét. A szülő otthagyhatja
csemetéjét a bölcsődében, a második hét folyamán egyre hosszabb és hosszabb ideig, míg
végül ki nem alakul az új menetrend, melyben állandósul a naponta bölcsődében töltött idő
nagysága.
Bölcsőde kapcsolattartása a szülőkkel
A bölcsődék pedagógiai programjának egyik alappillére a családokkal való hatékony
együttműködés. Fontosnak tartják, hogy a bölcsődei munka a családi nevelésre épüljön,
kiegészítse azt, azzal összhangban legyen. Ennek alapja a családokkal kialakított jó
kapcsolat, mely a bölcsődébe kerüléstől az óvodába való átmenetig tart. Nagy hangsúlyt
fektetnek a gyermekek, illetve az őket nevelő családok megismerésére, tájékoztatására, a
velük való kapcsolat kialakítására és fenntartására. A szülők és a bölcsőde folyamatosan,
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kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről, mely alapvető fontosságú a
személyre szóló bölcsődei nevelés-gondozás kialakításában, és a családokat is segíti a
gyermek nevelésében. A korrekt partneri együttműködés feltétele a kölcsönös bizalom, az
őszinteség, a hitelesség, a személyes hangvételű, etikai szempontból megfelelő, az
érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó, tapintatos, folyamatos kommunikáció, az
információ megosztása.
Kiemelt pedagógiai programon belül céljuk az is, hogy segítsék a kisgyermekes
családokat gyermekeik nevelésében. Minden családnak egyéni vagy csoportos formában azt
a fajta lehetőséget biztosítják, ami számukra a legmegfelelőbb.
A kapcsolattartás a pandémia miatt nagyrészt az online térre, valamint a telefonos
beszélgetésekre korlátozódott.
A további egyéni és csoportos kapcsolattartási formák mindegyike más-más szerepet tölt
be, célszerű párhuzamosan minél többet alkalmazni közülük. Családlátogatás célja: a
családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek és a szülőknek otthoni környezetben való
megismerése (kamerán keresztül az online térben). A családlátogatás arra is lehetőséget
nyújt, hogy a szülő bővebben informálódjon a bölcsődei életről, jobban megismerje azokat a
kisgyermeknevelőket, akikre a gyermekét bízza. Szülőcsoportos beszélgetések: Tematikus
beszélgetések a csoport kisgyermeknevelőinek vezetésével a csoportba járó gyermekek
szüleit foglalkoztató nevelési témáról. A problémák megosztása, egymás meghallgatása
segíti a szülői kompetenciaérzés megtartását. Lehetőség van az egymástól hallott
helyzetkezelési módok továbbgondolására, ezáltal a saját viselkedésrepertoár bővítésére. A
kisgyermeknevelőktől kapott indirekt megerősítések jó irányba befolyásolják a szülők
nevelési szokásait. Ily módon a szülővé válás korai időszakában a tudatos, korcsoport
specifikus nevelői attitűdök segítésével történik az egyénre szabott segítés. Több
visszajelzést kaptak az elmúlt években a hozzájuk járó gyermekek szüleitől a családi füzetbe
való bejegyzések során. Fontos a korrekt visszajelzés a kapcsolatok alakulásához, a pozitív
megerősítések elmélyítéséhez. A jelzésekből kiderül, hogy a Gólyafészek Bölcsőde és a
családok kapcsolata rendkívüli és gyermek központú. Biatorbágy város minden intézménye
azon munkálkodik, hogy segítse a szülőket a „Szülővé válás folyamatában”. Első olyan
bölcsőde, ahol a gyermekek ellátása szakszerű, módszertani elveken alapuló, szeretetteljes,
jól felszerelt és a minőséget képviseli a 20 hetes kortól- 3 éves korú gyermekek ellátása
tekintetében. Tevékenységükkel közösségüket erősítik és elnyerik a családok bizalmát.
Szervezett programjaik a családok igényeihez igazodik, a szülői kompetencia növelése, a
család-bölcsőde közötti kapcsolat erősítése érdekében. Több fajtájuk lehet, pl.: előadás,
beszélgetés szakemberekkel, étel-, könyv-, játékbemutató szaktanácsadással és adott
esetben vásárlási lehetőséggel egybekötve, vagy klub-jellegű családi programok
ünnepekhez kapcsolódóan vagy alkalomtól függetlenül bizonyos, kiszámítható
rendszerességgel.
A közös élmények nagymértékben hozzájárulnak a szülői kompetencia fejlődéséhez, a
családi neveléshez és a gyermek fejlődésének segítéséhez.
Gyermekvédelmi feladatok, veszélyeztetettség megelőzése
A szülőkkel nagyon jó kapcsolatuk van az online térben is, főként ötleteket a hétköznapok
megszervezéséhez és tanácsokat kérnek a nevelés különböző színtereihez. Alkalmanként
egy-egy telefonbeszélgetésre van igényük, hogy valamiben megerősítést kérjenek.
A kisgyermeknevelők minden családnak program és módszertani irányzataik alapján
megfelelő ötleteket küldenek, valamint Power Point dokumentumban rövid meséket.
Elsajátították az online térben való nevelés-segítés, tanácsadás technikáit. Általuk videóra
vett vagy hangfelvételként küldött meséket nagy örömmel fogadják a gyermekek és szüleik.
Igyekszenek a gyermekeknek megmutatni az alkotás örömét. Az örömszerzés csodája és a
kapcsolatokra való fókuszálás jelentősége felerősödött.
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A bölcsődére jellemző 12 kiscsoportban általában hét gyermeket gondoznak családjaikkal
együtt. Így nagyobb rálátással vannak a nehézségeikre és az őszinte, nyitott beszélgetések
során, azonnal segítségre törekszenek. A jelzésekből mérlegelés után, ha szükséges
megtörténik a „szociális háló” tagjainak bevonása. Mindenkitől kapnak visszajelzést, ha
fontosnak tartják, akkor családlátogatást is beiktatják.
Ebben a nevelési évben
veszélyeztetett gyermek nem volt, néha nehézségek adódtak, de a helyes és gyors
tájékoztatás, azonnali megoldásra való törekvés, egy- egy esetben külön orvosi vizsgálat,
helyes táplálkozási tanácsadás, receptúra javaslatok, házon belüli segítségnyújtás (ruha,
játékok börzéje, ajándékozása, cseréje stb.) megoldódott. Válás során javasolták
szakemberek bevonását, ingyenes ellátás pl.: Gyermekjóléti szolgálathoz való irányítással,
szorult helyzetükben a családtagok kihez fordulhatnak esetleg anyagi támogatásért? Nem a
tűzoltás volt a lényeg munkájuk során, hanem a hosszantartó megoldásra való törekvés.
Ellenőrző szervek által tett megállapítások
Ebben az évben a Kormányhivatali ellenőrzés online térben történt, mindent rendben
találtak. Az ÁNTSZ és a NÉBIH ellenőrzése később fognak megvalósulni. Az ellenőrzés
mindig újragondolást és fejlődést eredményez és segíti a minőség megőrzést.

A Benedek Elek Óvoda 2020. évi beszámolója
2020. október havi statisztikai adatok alapján
Óvodába járó gyermekek száma: 588 fő (2021. április 30-án már 597 fő)
-

Hátrányos helyzetűek (határozattal rendelkezők) száma: 1 fő

-

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 3 fő

-

Ingyenes étkezésre jogosult: 364fő

A látogatott családok száma: nincs pontos adat. A pandémia miatt elővigyázatosságból
kerülték a kontakt e formáját.
Gyermekvédelmi okokból történő pedagógusi
családlátogatásra nem került sor.
Veszélyeztetettnek vélt gyermekek száma: 8 fő
Életkörülményeiket, fejlődésüket szorosan nyomon követik a pedagógusok. Gyakrabban
hívják szüleiket fogadó órára, ha a személyes konzultációkat eredménytelennek ítélik,
jelzéssel élnek a Családsegítő felé.
Kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok
A családok többsége együttműködő, érdeklődő gyermeke fejlődésével kapcsolatban. A
megbeszélt hivatalos alkalmakra, szülői értekezletre, fogadóórákra eljönnek. Több esetben
segítséget is kértek a gyermekekkel kapcsolatos problémák megoldásában. Szorosabb
együttműködés megvalósítására törekszenek a gyermekorvosokkal és a védőnőkkel, az
egyes esetek kapcsán szorosabbra fonják a védőhálót a gyermekek köré.
Jelzések a gyermekjóléti szolgálat felé
Jelzőrendszeri esetmegbeszélésen: a pandémia miatt esetmegbeszélésre nem került sor.
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A jelzőrendszeri kapcsolattartók az aktuális problémákat jelezték online kapcsolattartási
fórumokon:
-

hiányzások kérdése
érzelmi elhanyagolás esetei: a gyermekek óvodában töltött ideje – különösen a nyári
időszakban
higiéniai körülmények, gondozottság
váláshoz kapcsolódó kapcsolattartási nehézségek

Esetészlelő lapon: 2 gyermeket érintő problémát jeleztek a Családsegítő felé, melyek a
gyermekek otthoni körülményeire, szülői kötelezettségek be nem tartására vonatkoztak.
Esetkonferencia: A pandémia okán nem került megszervezésre.
Pedagógiai jellemzés: 2020-ban 2 esetben készítettek az óvónők pedagógiai jellemzést a
Családsegítő részére.
Más szakemberek bevonása a gyermekvédelmi jellegű kérdések megoldásába
A Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusai, valamint a saját intézményük pszichológusa a
nevelési évben segítségükre voltak szorongásoldó, gyászkezelő terápiás foglalkozásokkal.
A különböző terápiákon az intézményben változó létszámban, egyedi fejlesztésben 54
gyermek, csoportos indulatkezelő foglalkozáson 65 gyermek vett részt.
A Védőnői Szolgálat felé a gyermekek egészségügyi problémáival kapcsolatban éltek
jelzésekkel.
Szabadidős gyermekprogramokat szervezése
Külön foglalkozásaik és külső helyszínekre szervezett programok nem kerültek
lebonyolításra.
A gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködése
A jogszabályváltozások, megnövekedett adminisztrációs kötelezettségek sok többlet terhet
rónak a pedagógusokra, kevesebb idő jut a személyes kapcsolatokra. Mindezek ellenére
egy-egy konkrét eset kapcsán akár a védőnőkkel, gyermekorvosokkal, jegyzővel, a
Családsegítő munkatársaival és a többi társintézménnyel is jól együtt tudnak dolgozni.
Részt vettek az online szervezett találkozókon és néhány személyes találkozást biztosító
alkalmon. A telefonos kapcsolattartás gördülékeny.
Az EFI (Egészség Fejlesztési Iroda) szervezésében 1 kihelyezett előadást sikerült a
pandémia előtt lebonyolítani.
A kedvezményekről szóló határozatok viszonylag hamar eljutnak az intézménybe, ahogy
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozatok is.
Az ingyenes óvodai étkezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok megszaporodtak a
rendkívüli helyzetek felléptével, a lehetőségekhez mérten gördülékenyen zajlottak.
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A Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
2020. évi beszámolója
Létszámadatok
-

Az iskolában tanuló diákok létszáma: 583 fő

-

Alsó tagozaton tanuló diákok száma: 308 fő

-

Felső tagozaton tanuló diákok létszáma: 275 fő

-

Magántanuló alsó tagozaton: 1 fő

Iskola által veszélyeztetettnek ítélt tanulók létszáma
-

Alsó tagozaton: 10 fő

-

Felső tagozaton 27 fő

Tevékenységek
A jelenlegi járványügyi helyzet némileg korlátozza az iskola gyermekvédelmi
tevékenységét, értve ez alatt a családlátogatások hiányát, kevesebb lehetőség adódik a
szülőkkel való személyes kapcsolattartásra. Jelen helyzetben a digitális kapcsolattartás
került előnybe, mely a kevésbé problémás családoknál jól működik. Problémás családok
esetében nehézkesebb a kommunikáció, de megoldható. Természetesen akut helyzetben a
személyes találkozás kerül előtérbe, ez meg is valósul, fogadóóra keretében vagy
családlátogatás útján a külsős gyermekvédelmi szakemberek közreműködésével.
Ebben a nem mindennapi helyzetben, a tanórán kívüli foglalkozások száma is lecsökkent
az intézkedések okán.
Alsó tagozaton a művészeti iskola hangszeres órái vannak megtartva jelenleg, a sport és
egyéb szakkörök szünetelnek. Felső tagozaton működik a művészeti és rajzszakkör, illetve,
ha van lehetőség tanulószobán tematikus jelleggel az ünnepek köré szerveződve kézműves
tevékenységekre is van lehetőség. Az idejáró hátrányos és veszélyeztetett gyermekekre
külön figyelmet fordítanak a pedagógusok, segítik a tanulást, időbeosztást, digitális
oktatásba való becsatlakozást, ha nem adottak az eszközök.
A hátrányos helyzet, veszélyeztetettség, illetve szociális problémákkal kapcsolatos
preventív jellegű foglalkozásokat szerencsére mind alsó, mind felső tagozaton meg tudja
oldani az iskola, saját iskolapszichológus segítségével, aki folyamatosan ápolja a gyermekek
lelkét, segíti az osztályok működését, rendkívüli osztályfőnöki órák keretében és az egyéni
terápiás ülések keretein belül. Az osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelősök után ő az
elsődleges jelzőrendszer, aki azonnal jelzi az illetékes szerveknek, az iskolában dolgozó
szakembereknek, ha akut a probléma.
A fejlesztőpedagógusokkal együttműködve havi 1-2 alkalommal szupervízió keretein belül
történik az esetfeldolgozás, majd az ott megbeszéltekre, a gyermekvédelmi felelősökkel
megosztva, keresik a megoldásokat. Minden problémás esetet próbál az iskola helyi szinten
megoldani, de ha szükséges, bevonják a megfelelő szolgálatok szakemberit.
Prevenciós tevékenységet végez még felső tagozaton a Budakeszi Híd Szociális és
Családsegítő munkatársa, aki projekt órák keretein belül segíti az osztályok működését, a
probléma feltárást, esetlegesen peremhelyzetre kerülő tanulók iskolai létének
megkönnyítését. A családoknak lehetőségük van az általuk szervezett, kimondottan
veszélyeztetett, hátrányos helyzetű családoknak szóló programokon részt venni. Szoros
együttműködésben vannak a Családsegítő munkatársaival, az iskola munkatársaival.
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2020. évben észlelt gyermekvédelmi problémák
Alsó tagozaton az észlelt problémák száma három, mindegyik esetben elsősorban
szociális jellegű gondok miatt kellett intézkedni, illetve közbe avatkozni a gyermekvédelmi
felelősnek, elsősorban a fizikai elhanyagolás, illetve az iskolai kötelességek elmulasztása
miatt, ezek külső szakemberek bevonása nélkül, helyi szinten megoldható feladatok voltak.
A gyermekjóléti szakszolgálat munkatársai felé két estben volt szükség jelzésre, a tanulók
hirtelen bekövetkező teljesítmény romlása okán, melyet a szülőkkel az iskola keretein belül
szakembereik nem tudtak megoldani, így szükségessé vált a külső munkatársak bevonása.
Alsó tagozaton két alkalommal volt szükség családlátogatásra, két családnál volt erre
szükség a látogatások száma mindkét esetben kettő.
Egy alkalommal volt szükség gyámügyi eljárás kezdeményezésére, az iskolába járó
testvérpár akut problémái miatt a Családsegítő és a gyámügyi hatóság munkatársával
közreműködve, illetve a gyermekeket tanító pedagógusokkal, a velük foglalkozó
szakemberekkel is együttműködve. Ezzel kapcsolatban az alsó tagozaton a gyermekvédelmi
munkatársak és gyermekekkel foglalkozó pedagógusok esetkonferencián vettek részt. Az
együttműködés hatékonynak bizonyult, a probléma megoldása folyamatban van.

Tapasztalatok
Az iskola kiemelt feladatának tekinti a hátrányos és veszélyeztetett gyermekekről való
gondoskodást. A kollegák együttműködése rendszeres, ha akut a helyzet, gyorsan
reagálnak, a Családsegítővel is jó kapcsolatot ápol az iskola.
Az elmúlt két tanév során a Családsegítő munkatársaival a kapcsolattartás
rendszeresebbé vált, a kommunikáció gördülékenyebb, minden jelzett esetet kivizsgálnak,
illetve a jelzőrendszeri értekezleteken jelzett problémák is folyamatosan megoldódnak.
Szorosabbá vált a közös munka, jobban belelátnak egy-egy eset folyamatába, hogy éppen
hol tart a megoldás, ha kell, gyermekvédelmi felelőseik segítik támogatják a szakszolgálat
munkatársainak tevékenységét.
Van még fejlődési potenciál az iskolai gyermekvédelmi háló kiépítésébe, több iskolai
szociális munkás bevonásával, hatékonyabb lehetne a probléma feltárás- megoldás.
Az elmúlt évek viszonylatában tekintve a gyermekvédelmi munka sokat fejlődött az
iskolában, a külső szervekkel való együttműködés is hatékonyabbá vált, de még így is sok a
luk, amit be kell foltozni.
Mindenképpen a kommunikáció folyamatosságára van szükség, hiszen, ha van
információáramlás az együttműködő partnerek között, a probléma feltárás is könnyebb.

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 2020. évi beszámolója
Létszámadatok
Az általános iskolában tanuló diákok száma: 418 fő
- ebből alsó tagozatos: 228 fő
- felső tagozatos: 190 fő
- az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma: 4 fő
- az iskola által veszélyeztetettnek tartott tanulók száma: 2 fő
- magántanulók száma: 3 fő
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Anyagi támogatásban részesített tanulók száma:
- étkeztetési támogatás: 149 fő
- tankönyvtámogatás: 418 fő
- egyéb típusú támogatás (részletezve, pl. adomány):
Napközisek száma:
- tanulószobára járók száma: 287 fő (napközi: 217 fő; tanszoba 70 fő)
- tanulószobára kötelezettek száma: 3 fő
- iskolaotthonos képzésben résztvevők száma: Korrepetálásban részesülő gyermekek száma: 32 fő
- az erre fordított órák száma havonta átlag: 80 óra
Az iskola jellegzetessége, specialitása a gyermekvédelem szempontjából (pl.: tanterv,
módszer): német nemzetiségi oktatás. Az iskola gyermekvédelmi felelősének erre a
tevékenységre fordítható
havi
munkaideje:
nincs
meghatározva.
Az iskola
akadálymentesített.
Az iskolában működő szakkörök, klubok, önképző csoportok, táborok, rendszeres
szabadidős programok száma összesen: 17, amelyek a következők:
Szakkörök:
-

matematika szakkör

-

aerobik

-

2 énekkar

-

2 rajzszakkör

-

informatika

-

röplabda

-

2 boule – életvitel szakkör

-

természettudományi szakkör

-

német, magyar, matematika tehetséggondozó szakkör, előkészítő

Táborok:
-

szociális tábor Fonyódligeten (2020-ban a járvány miatt elmaradt)

-

napközis táborok az iskolában (népszerűek voltak)

-

ausztriai nyelvgyakorló tábor (2020-ban a járvány miatt elmaradt).

Prevenciós jellegű programok:
Járványmegelőző program: a helyes kézmosás, kézfertőtlenítés és maszk használat
szabályai, távolságtartás, szellőztetés.
Az észlelt gyermekvédelmi problémák száma: 3 fő - Jellege: elhanyagoltság.
A családlátogatási alkalmakra a COVID járvány miatt nem került sor.
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Kapcsolattartás a szülőkkel online módon, e-mailen, telefonon keresztül valósult meg. Egy
alkalommal történt jelzés a Családsegítő felé.
Fejlesztőpedagógia, logopédiai ellátásban részesülők száma: összesen: 50 fő
(fejlesztésben részesült 30 fő; logopédiai fejlesztésben részesült 20 fő). A Pedagógiai
Szakszolgálat felé 3 gyermeket kellet tovább küldeni. Gyermekvédelemmel kapcsolatos
képzés, tájékoztatás az elmúlt évben a pandémia miatt nem volt.
A jelzőrendszeri találkozókon az iskola mindig képviselteti magát. Ezen alkalmakkor az
aktuális problémák kerülnek megbeszélésére. Szükség esetén jelzést küldenek a
Gyermekjóléti Szolgálat felé.

A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 2020. évi beszámolója
Az intézményben ellátott gyermekek létszámadatai a 2020-as évben
2019/20-as tanévben:
-

tanulók létszáma: 178 fő

-

iskolaotthonos képzésben részesülő tanulók: 90 fő

-

tanulószobai foglalkozásban részesülő tanulók: 43 fő

-

étkezési kedvezményben részesülő tanulók: 112 fő

-

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók: 3 fő (állami támogatás:
1 fő, önkormányzati támogatás: 2 fő)

-

hátrányos helyzetű gyerek: 1 fő

-

veszélyeztetett gyerek: 0 fő

-

korrepetálásban részesülő tanulók: 20 fő

-

fejlesztőpedagógiai, logopédiai ellátásban részesülő tanulók: 24 fő

2020/21-es tanévben:
-

tanulók létszáma: 180 fő

-

iskolaotthonos képzésben részesülő tanulók: 90 fő

-

tanulószobai foglalkozásban részesülő tanulók: 50 fő

-

étkezési kedvezményben részesülő tanulók: 108 fő

-

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók: 1 fő

-

hátrányos helyzetű gyerek: 1 fő

-

veszélyeztetett gyerek: 0 fő

-

korrepetálásban részesülő tanulók: 20 fő

-

fejlesztőpedagógiai, logopédiai ellátásban részesülő tanulók: 21 fő

Az iskola gyermekvédelmi feladatai a 2020-as évben
A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola mint gyermekvédelmi rendszerhez
kapcsolódó nevelési-oktatási intézmény az elmúlt évekhez hasonlóan a 2020-as évben is
ellátott gyermekvédelmi feladatokat alaptevékenység keretében, melyeket az iskola
pedagógiai programja három fő területben rögzített.
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a) Megelőzés:
-

keresztény értékrenden alapuló nevelés (mindennapokban, lelki napok alkalmával)

-

szülőknek szánt lelki programok

-

folyamatos figyelemmel kísérés (közösségvezető, tapasztalatok munkacsoportokon
belüli megosztása negyedéves rendszerességgel)

-

érzékenyítő, preventív foglalkozások szervezése

b) Feltárás:
-

tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése (tápláltság, higiénia,
bántalmazás nyomai)

-

tanulók mentális állapotának figyelemmel kísérése (kipihentség-túlhajszoltság,
verbális bántalmazás nyomai, online bántalmazás jelei, közösségbéli magatartás)

-

tanulók tanuláshoz való joga biztosított-e (családi környezet)

-

tanuló hiányzásainak ellenőrzése, ha az igazolatlan, vagy feltűnően sok

-

tanuló öltözködésének nyomon követése (az évszaknak megfelelő, tiszta ruházat)

-

családlátogatás lehetősége a közösségvezető és a gyermekvédelmi felelős számára

c) Segítségnyújtás:
-

anyagi segítség lehetőségeinek megismertetése a rászoruló családokkal (Aranyalma

-

Kerek-Világ Alapítvány, Biatorbágy Város Önkormányzata, Katolikus Karitász stb.)

-

megfelelő partnerek értesítése és bevonása a feladatba

-

továbbtanulás segítése tanácsadással

A Gyvt. előírásainak megfelelően az iskola különös gondot fordított a gyermekek
védelmében
a
tanulók
családban
történő
nevelkedésének
elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére. A pedagógiai folyamatban a
problémák feltárására, a veszélyeztető tényezők csökkentésére, megszüntetésére, a pozitív
hatások érvényesülésének segítésére törekedett. A tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi
fejlődésének érdekében fejlesztette azok személyiségét. A tanulói közösség kialakítása,
fejlesztése során a szülői közösséggel együttműködve végezte a nevelő-oktató munkát. Az
iskola az általános gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat megvalósította. Biztosította a
tankötelezettséget. Részt vállalt az egészségnevelésben.
A Három generációval az egészségért program keretében dohányzás elleni kampányra
került sor a védőnői szolgálat bevonásával a felső tagozaton.
A tanulók gerinckímélő, tartásjavító tornán vettek részt gyógytornász vezetésével
kezdetben jelenléttel, majd digitális formában PPT és videó anyag kiküldésével a Teams-en
keresztül.
A Szerencsejáték Zrt. támogatása révén az egész iskola közössége korcsolyázási
lehetőségben részesült, két osztály a családokat bevonva szervezte meg ezt a szabadidős
tevékenységet. A drog-megelőző, bűnmegelőző programok elmaradtak.
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A Lázár Ervin Programon keresztül, mely az esélyegyenlőség kapcsán jött létre, több
osztály vett részt kulturális programban. Az iskola megszűrte a hátrányos helyzetű és
veszélyeztetett tanulókat; megszervezte az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulást.
Az intézmény számára a tantermen kívüli, digitális oktatás új kihívást jelentett, de a
pedagógusok igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy a tanulók otthoni
tanulása minél zökkenőmentesebb legyen.
Az iskola speciális gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat segítő tevékenységi formákkal
támogatta, feltárást végzett a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek
körében, biztosította a családlátogatás lehetőségét, igény szerinti foglalkozásokat szervezett
(felzárkóztatás, korrepetálás, tehetséggondozás, fejlesztő foglalkozások), szükség esetén
pedagógiai és gyermek- és ifjúságvédelmi szakszolgálati ellátást kért külső segítők
bevonásával.
Az intézmény folyamatosan tartotta a kapcsolatot a családokkal, szülőkkel, bevonta a
diákönkormányzatot az intézmény döntéshozatalába, a családokat étkezési támogatásban
részesítette, az alsó tagozatos gyermekek iskolaotthonos, illetve a felső tagozatosok
tanulószobai ellátását biztosította. A gyerekek reggeli és délutáni ügyeletet vehettek igénybe.
A gyermekek helyzetének javítása érdekében tervezett prevenciós jellegű programok és
városi rendezvények a járványügyi helyzet kialakulásáig megrendezésre kerültek, azt
követően elmaradtak, illetve a fent említett formában valósultak meg. Az iskola a szociális
hátrányok enyhítését pályázatok figyelésével és azon való részvétellel igyekezett segíteni, a
diákétkeztetésben az étkezési díjak kifizetéséhez támogatást nyújtott a családoknak.
Tárgyévben a kirándulások, táborozások elmaradtak, ezért anyagi támogatást (az
Aranyalma Kerek-Világ Alapítványtól) nem használt fel.
Az iskolában fontos volt a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolata, ezért a
pedagógusok folyamatosan odafigyeltek a tanulók személyiségének fejlődésére, a felmerülő
nehézségekre, problémákra. A pedagógusok közössége, közülük is kiemelten a
közösségvezetők folyamatosan figyelemmel kísérték az osztály tanulóit, képességeiket,
érdeklődési körüket, jellemüket, családi hátterüket, baráti kapcsolataikat. Nyomon követték a
tanulók eredményeit, a hiányzásokat. Segítették a nehézségekkel küzdő gyermekeket.
A nyolcadik osztályosokat támogatták a továbbtanulásban. A hatékony együttműködés
érdekében a pedagógusok konfliktus kezelési tréningen vettek részt szakmai nap keretében.
A szülőkkel való kapcsolattartás a körülmények miatt nehezített volt, ennek ellenére a
pedagógusok igyekeztek a folyamatos, jó együttműködés fenntartására.
Szükség esetén segítségre álltak a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjaiban.
A tanévben családlátogatási alkalmat nem kellett kijelölni. A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, jegyző, illetve gyámhatóság felé egy alkalommal kellett fordulni. Ez
az ügy még folyamatban van.
Az intézmény szoros kapcsolatban állt a Polgármesteri Hivatallal, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók
minél hamarabb segítségben részesüljenek. Az iskola a tanulók egészségi állapotát
figyelemmel kísérte, rendszeres ellátást biztosított számukra a védőnői, iskolaorvosi
szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a nevelési-oktatási munka részeseként segítette a
pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját, a közösségvezetők, a szaktanárok, a
tanulók és a szülők jelzéseit figyelembe véve nyomon kísérte a tanulók mentális egészségét,
a családi hátteret, mint a tanuló legfontosabb érzelmi, és szocializációs közegét.
Tevékenységének elsődleges célja a prevenció volt. Kapcsolatot tartott a különböző
gyermekvédelmi szervezetekkel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer munkájában rendszeresen
és aktívan vett részt. Az intézmény vezetője támogatta őt ebben a tevékenységében.

27

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
Az iskola a gyermekek napközbeni ellátását alsó tagozaton iskolaotthonos rendszerben,
felső tagozaton a tanórákat követően tanulószobai foglalkozások keretében szervezte meg.
A tanulók számára reggeli és a délutáni ügyeletet tartott.
A gyermekétkeztetés biztosított volt az iskolában, melyhez támogatást is igénybe vehettek
az arra jogosult családok. A hátrányos helyzetű gyermek nyomon követése az illetékes
település családsegítő szolgálatával együttműködve megtörtént.
A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
A gyermekvédelmi feladatokat az iskola a nevelő-oktató folyamatban, iskolai keretek
között szervezte meg. A települési önkormányzat és a civil szervezetek által szervezett, az
iskola profiljához illő programokhoz az iskola közössége szívesen csatlakozott, a gyermekek
helyzetének javítása érdekében szervezett prevenciós jellegű programok a járványügyi
helyzet kialakulásáig az iskolában megrendezésre kerültek. A Három generációval az
egészségért program keretében dohányzás elleni prevenciós foglalkozás és gerincbarát
torna valósult meg.
Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalata
A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében havonta
megrendezésre kerültek a jelzőrendszeri megbeszélések. A 2020-as évben főleg e-mail
formájában, online, esetleg csak az érintettek képviseletével szűk körben zajlottak ezek a
találkozók.
Októberben a helyi óvodák és iskolák képviselői tartottak az oktatási intézmények belső
gyermekvédelmi rendszeréről szakmai megbeszélést. A gyermekvédelmi rendszerben
működő személyek, intézmények kapcsolatát kölcsönös bizalom és segítőkészség
jellemezte.
Az iskolában felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen szerzett
szakmai ellenőrzések nem történtek, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzése sem valósult meg.

A Biai Református Általános Iskola 2020. évi beszámolója
Az iskola szoros kapcsolatot ápol a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal, valamint a Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
munkatársaival. A hatékony együttműködés és a törvényi kötelezettség pedig szükségessé
tette, hogy intézményük is kinevezzen egy gyermekvédelmi felelőst, aki részt vesz a havi
értekezleteken, valamint, probléma esetén, az illetékesekkel egyeztetve jelzést tesz a
kialakult helyzetről.
Több olyan helyzet is volt, amikor segítséget, tanácsot kellett kérni, s ezt minden
alkalommal meg is kapták. Tapasztalataik szerint minden esetben nélkülözhetetlen volt a
szakemberek elkötelezett munkája, szaktudásuk, valamint az iskola pedagógusainak
odafigyelése. Azonban a siker csak akkor érhető el, ha az érintett gyermek szülei, családja is
hajlandó az együttműködésre.
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A 2020-as év adatai alapján, iskolában a diákok az alábbi ellátásokban részesülnek:
A Biai Református Általános Iskolában tanuló diákok száma: 197 fő
-

ebből alsó tagozatos: 97 fő

-

felső tagozatos: 100 fő

-

az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma: 0 fő

-

az iskola által veszélyeztetettnek tartott tanulók száma: 0 fő

-

magántanulók száma: 0 fő / 4 tanuló státusza „szünetel”

Anyagi támogatásban részesített tanulók száma:
-

étkezési támogatás: állami normatíva 50%: 110 fő,

-

önkormányzati 100%: 4 fő

-

a tankönyvek minden tanuló számára ingyenesek

-

egyéb típusú támogatás: az iskola alapítványa részéről 1 fő részére

Napközisek száma: 84 fő (alsó tagozat)
-

tanulószobára járók száma: 25-31 fő (felső tagozat)

-

tanulószobára kötelezettek száma: 0 fő

-

iskolaotthonos képzésben résztvevők száma: 0 fő

Korrepetálásban részesülő gyermekek száma: 24-35 fő (havonta átlagosan 35 órában)
Az iskolában összesen 12 szakkör működik, ezek pedig a következők:
-

1 művészeti, rajzszakkör,

-

1 tanulásmódszertani szakkör,

-

2 biológia szakkör,

-

2 matematika szakkör,

-

1 fizika szakkör,

-

5 magyar szakkör

Prevenciós jellegű programok:
-

szexuális felvilágosító alkalmak: Ciklus Show

-

drogprevenciós alkalmak: D.A.D.A program, Református Drogmisszió
képzése (7-8. osztályban)

önismereti

Fejlesztőpedagógiai, logopédiai ellátásban részesülők száma: 23 fő, logopédiai ellátásban
10 fő részesül.
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Az észlelt gyermekvédelmi problémák száma: 2 eset, jellege:
-

1 magatartás, beilleszkedési probléma

-

1 szorongásos zavar

Eddig összesen 1 gyermeket kellett tovább küldeni a Pedagógiai Szakszolgálathoz,
pszichiátriai vizsgálatra.
A családlátogatás meghívás alapján történik, mégpedig az első osztály megkezdése előtt,
a nyári szünetben a leendő osztályfőnök és napközis kollégák ellátogatnak a családokhoz.
Ezt nagyon jó lehetőségnek tartják az ismerkedésre, őszinte beszélgetésre.
Az iskola kapcsolata a különböző civil szervezetekkel
A településen működő civil szervezetek mellett még az alábbi szervezetekkel tartanak
szorosabb kapcsolatot.
Mindenekelőtt, a fenntartó gyülekezetüket, a Biai Református Egyházközséget emelik ki.
Ha a jelenlegi járványhelyzet megszűnik, a rendszeres gyermek-istentiszteleti, ifjúsági órák
ismét megtartásra kerülhetnek. A nyári napközis-jellegű gyülekezeti táboruk, mely már az
óvodás korosztályt is várja, szintén sok gyermeknek jelent tartalmas és hasznos
kikapcsolódást. Ugyancsak sok fiatalt várnak az ifjúsági vezetők a nyári táborokba, valamint,
a tanév során többször is megszervezett „ifis hétvégék” is nagy népszerűségnek
örvendenek.
A Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtő akcióit támogatják. De fontos azt
is tudni, hogy ha a szükség úgy hozná, segítségüket az iskola is igénybe vehetné, akár
családok megsegítése tekintetében is.
Nemrégiben a Ráckeresztúron működő Református Drogmisszióval is felvették a
kapcsolatot, akik prevenciós, önismereti foglalkozásokat tartanak nem csak a fiatalok, hanem
a szülők és a pedagógusok számára is.

Gyermekek átmeneti gondozása
Biatorbágy Város Önkormányzata, a gyermekek átmeneti gondozása alapellátás
feladatait, az S.O.S. Krízis Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés keretében látja el. Az
Alapítvány három Családok Átmeneti Otthonát működtet.
Az ellátási szerződés értelmében, az Alapítvány a szolgáltatás biztosításával érintett
személyek köre az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat által fenntartott Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat által írásban jelzett, kiskorú gyermeket nevelő családok köre, akiket
az Önkormányzat a fenti írásos jelzés alapján illetékességileg elismer. Az ellátásban
részesítendők száma egyidejűleg legfeljebb 8 fő (2 család), mely szükség esetén a
Szolgáltatást nyújtó szabad kapacitásának függvényében túlléphető. 2020. évben az ellátást
Biatorbágyról 8 fő vette igénybe.

30

IV. Hozzátartozók közötti erőszak - családvédelmi koordináció

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
2020. január 1-jétől a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló
törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként a települési önkormányzat
jegyzőjét jelölte ki. A bántalmazás megelőzésével, ártalmainak csökkentésével kapcsolatos
feladatok: meghallgatás, ideiglenes megelőző távoltartás kezdeményezése a rendőrségnél,
illetve megelőző távoltartás kezdeményezése a bíróság előtt, gyámhivatal és Családsegítő
Szolgálat bevonása. 2020. évben 9 alkalommal indult a jegyzőnél eljárás, a bántalmazott
kiskorúak száma összesen 10 fő volt.

V. A helyi gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó egyéb szervezetek
Ifjúsági koordinátor
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben határozatban döntött az
ifjúságvédelmi koncepcióról és annak cselekvési tervéről. Az ifjúságvédelmi politika
kidolgozása, helyi ifjúság önszerveződésének elősegítése, a településen működő, az
ifjúságot segítő önkormányzati, hivatali, intézményi, civil és informális szervezetek
tevékenységének koordinációja, céljából Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal ifjúsági koordinátort alkalmaz. A 2017-es évben civil szervezetek bevonásával
elindult a helyi ifjúsági önkormányzat szervezése, szabadidős programok megrendezése.
Sajnos a pandémia miatt nagyon sok program nem valósult meg az évben, de igyekeztek
a lehetőségeikhez képest ezt a nehéz évet is kihasználni a fejlődésre, előre lépésre. A
következő események, település szintű programok zajlottak az évben:
-

Prevenciós programot a Családsegítő keretein belül folytatott a település, kifejezetten
az ifjúsági korosztály számára. Illetve prevenciós programsorozatot is indítottak az év
folyamán a Juhász Ferenc Művelődési Központban. Ezeken neves előadók beszéltek
a fiataloknak és szüleiknek kihívásokról, problémákról.

-

A 2020-as évben az ifjúsági koordinátor aktív részvételével
gyermekvédelmi
jelzőrendszeri
találkozók.
A
már
említett
szolgáltatásokban is együttműködtek a Családsegítő Szolgálattal.

-

2020-ban újra kiírásra kerültek támogatási lehetőségek az ifjúság részére a kultúra,
tudomány, sport és közösség építés területén is. Pályázati formában, 4 témában.
Nagy sikerrel megháromszorozták a pályázatok számát.

-

A 2020-as nyári táborozási lehetőségek összegyűjtését, a Juhász Ferenc Művelődési
Központtal közösen bonyolították le, az ő tájékoztató füzetükben kerültek
megjelenítésre a lehetőségek.

-

Nyári gyermekfelügyeletet szerveztek a helyi általános iskola alsós tagozatába járó
diákoknak. 5 héten át július végén, augusztus elején. Ezzel folytatták és a jövőben is
folytatni fogják ezt a nyári szabadidős tevékenységet a fiataloknak, könnyítve a
dolgozó szülők terhein.

-

Településünk elnyerte a Tehetségbarát Önkormányzat díjat, amit a tehetséges
fiatalok, gyermekek támogatásáért, abba fektetett munka elismeréséül kaptak. Az
elnyert díjból köznevelési intézményeinknek adtak támogatást. A 2021-es évtől pedig
a Köznevelési pályázat kerete megemelésre került 1.500.000 Ft összeggel, amit egy
új kategóriára, a tehetségfejlesztésre költhetnek el intézményeink.

zajlottak a
prevenciós
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Budaörsi Rendőrkapitányság
A Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője és Biatorbágy Város Jegyzője között
együttműködési megállapodás van érvényben a családon belüli erőszak és a kiskorúak
védelmével kapcsolatos esetek megoldására, végrehajtására.
Az együttműködési megállapodás keretében, ha a rendőri intézkedés során a kiskorú
veszélyeztetettsége állapítható meg, vagy ha a kiskorú a családon belüli erőszakkal
kapcsolatban állít valamilyen tényt, a Rendőrkapitányság azt haladéktalanul megvizsgálja és
értesíti a megfelelő hatóságot.
A Rendőrkapitányság különböző programok keretében előadásokat is tart a helyi
óvodában, iskolában (pl. DADA program, „Iskola Rendőr” program stb.)
Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány
Az Alapítvány 1995-ben történt megalakulása óta Biatorbágy első számú bűnmegelőző
tevékenységet végző szervezete.
Vállalt feladata – többek között - a település közbiztonságának védelme, ifjúságvédelme,
valamint általános bűnmegelőzési tevékenység. Elsődleges céljai között szerepel az iskolás
gyermekek védelmében folyó prevenciós munka, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek
felkarolása.
A szervezet működtet egy klubot, ahol kifejezetten csellengő, nehezen kezelhető
gyermekeket gyűjtenek össze és gondoskodnak számukra megfelelő elfoglaltságról,
valamint segítik a beilleszkedésüket. Az Ifjúsági Bűnmegelőzési Klubot az önkormányzat
támogatásával a Biatorbágyi Polgárőrség működteti, kifejezetten olyan pályamotivációs
foglalkozásokkal, ahol a gyermekek a rendőrség, a tűzoltóság, valamint a
katasztrófavédelem munkájával ismerkedhetnek meg. A klub hivatalos létszáma 62 fő,
melyből az aktív tagok száma 34 fő.
Dr. Vass Miklós Alapítvány
2001. óta működik Biatorbágyon és környékén. Az alapítvány 2008-ban intézményt hozott
létre, Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ néven. 16 településről, évente 200-300 gyermeket
fogadnak, látnak el.
A megváltozott fejlődésmenetű gyermekek fejlesztésében, elsősorban a halmozottan
sérült gyermekek korai fejlesztésében (0-5 éves korig), valamint utógondozásában nyújtanak
segítséget. Szakemberek (pl. pszichológus, neurológus, gyógytornász, gyermekorvos,
gyógypedagógus) bevonásával, különböző prevenciós programok és csoportfoglalkozások
keretében ingyenes ellátást biztosítanak.

VI. Jövőre vonatkozó elképzelések
Biatorbágy Város Önkormányzata a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony
ellátása érdekében továbbra is kiemelten fontosnak tartja azon kapcsolatrendszerek
eredményes működtetését és támogatását, melyek elősegítik a településen fellépő,
gyermekeket érintő veszélyeztetettségi körülmények feltárását és megszüntetését.
A jövőre vonatkozó tervek, feladatok között szerepel a Biatorbágyi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat már meglévő és működő tevékenységeinek megtartása, valamint
fejlesztése, bővítése. A szakmaközi megbeszéléseket „szakirányú csoportokban” tartanák a
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témák érintettjeivel. (pl: oktatási-, szociális-, gyermekvédelmi intézmények). Erről minden
alkalommal előre küldenek tájékoztatást.
Prevenciós tevékenységre tervek:
-

Bethesda/Vadaskert: SNI gyerekekhez segédanyag és előadás pedagógusoknak.

-

Ciklus show (egy részét a szülők fizetik)

-

Internetbiztonság: Kürt és Safer Internet

-

Szülőcsoport helyben: 4 csoport/év, 6 alkalom/csoport; 2 fix előadó és 1-1 alkalmi

-

Házi gondozókkal közösen: időseknek előadás

-

Pécsi Rita előadása: november 17.

Fontosnak érzik a külterületeken élő emberek helyzetének átfogó vizsgálatát, az ott élők
bizonyos problémáira (utazás, szociális szolgáltatások igénybevétele, tanyagondnoki
szolgálat kialakítása) való mihamarabbi hatékony reagálás előkészítését és megvalósítását.
Biatorbágy ifjúsága számára megfelelő alapterületű és felszereltségű közösségi tér
biztosítása.
A bővülő Gólyafészek Bölcsődére egyre nagyobb igény jelentkezik az alapellátások
közül minden évben a kisgyermekes szülők munkába való visszaintegrálódását segítő,
kisgyermekek napközbeni ellátásának biztosítására. Az óvodai felvételről a határozati
döntéseket megkapták a szülők, akik eddig nem gondolkodtak bölcsődei ellátásban,
rákényszerültek (az őszi születésű) gyermekeik bölcsődei beíratására. Most azok a
gyermekek jelennek meg az ellátás igénylésénél nagy létszámban, akik közel 3 évesek.
Eddig át tudta és fel tudta venni az óvoda a szeptemberi születésű gyermekeket. Így tipegő,
bölcsődei nagycsoport és kisóvodás korcsoportú gyermekek ellátására kerül a hangsúly. A
folyamatosan beköltöző családok többsége kisgyermeket nevel, így folyamatos az
érdeklődés a férőhelyeket illetően. Ezért a jelentkezési lapokat egy héttel későbbi időpontig
tudják leadni a szülők május 14-ig.
A Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
jövőre vonatkozóan fontosnak tartaná az aktívabb, nagyobb létszámú szociális dolgozók,
ifjúságvédelmi szakemberek jelenlétét az iskolában. Prevenciós előadások szervezését, ahol
a gyermekek megismerkedhetnek az őket veszélyeztető helyzetekkel. Megfelelő
szakemberek kirendelését, akik akár rendkívüli osztályfőnöki órák keretein belül
foglalkoznának a diákokkal.
Illetve helyi szinten megvalósuló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett családoknak szóló
programok szervezését is szorgalmaznák, ahol akut problémák feltárásra, megoldásra is
lehetőség lenne. Sokszor a távolabbi helyszínen szerveződő programokra nem mennek el
ezek a családok, de helyben meg tudnák oldani. Ha ilyen programra van lehetőség, ennek
meghirdetése az iskolában, hogy eljuthasson több fórumon a családokhoz. A prevenció
fejlesztését tartják a legsürgetőbbnek az iskolában, hogy a probléma ne is alakuljon ki.
A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola javaslatai a gyermekek
helyzetének javítása érdekében: Egymás kölcsönös tájékoztatása az adott üggyel
kapcsolatos intézkedésekről. Problémás esetekben szükségesnek tartják az egységes
eljárásrend meghatározását, a stratégia közös, pontos kijelölését. A járványveszély
elmúltával számítanak a családsegítő által megszervezésre kerülő prevenciós programokra.
A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola a jövőben a pedagógusok számára
szakmai napokat, képzési lehetőségeket szeretne nyújtani, hogy segítői szerepükben tovább
erősödjenek, eredményesen és hatékonyan ismerjék fel a nehézségeket és szükség esetén
figyelemmel kísérjék a gyermekeket és családokat. Az iskola további célja, hogy prevenció
szintjén megelőzze a gyermekek veszélyeztetettségét és tanulók további védelmében
feltárást és a segítségnyújtást biztosítson. Az iskola nevelési feladatának tekinti a keresztény
értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, mindennapi megélését. A
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közösségi és egyéni, értékközpontú gondolkodásmód elsajátításával szeretne erős támaszt
adni tanulóinak, hogy függőségektől mentes, biztos alapokon álló egyéniségekké váljanak.
A Biai Református Általános Iskola álláspontja szerint a helyi gyermek -, és
ifjúságvédelem nagyon jól működik. A következő években a járvány okozta poszt-covid lelki
betegségekkel kell majd fokozottan foglalkozni, így egy iskolapszichológus és intézményi
lelkész lelki jellegű segítsége nagyon fontos lehet.
Fontosnak tartják, hogy a problémákkal küzdő családokat, olyan élethelyzetbe hozzák, ami
segít, kiemeli őket a hátrányt okozó körülményből, hogy megszűnjön az az állapotuk, amely
a gyermekek, testi, lelki és érzelmi fejlődését gátolja. Számos családon segíthetne egy
„életmód-vezetési tanácsadó”, mivel nagyon sok esetben nem tudnak megfelelően
gondoskodni a jövedelmük beosztásáról (fontossági sorrendet tartani, a rezsi és egyéb
kifizetések, vásárlások tekintetében). Ha a gyermekek előtt nincs megfelelő család modell,
ők is beleeshetnek ugyan ezekbe a hibákba.
Nem megoldott a térségben a sérült, sajátos nevelési igényű gyermekek intézményes
ellátása, nagyon hiányoznak a speciális iskolák, óvodák, integráló intézmények, speciális
osztályok, óvodai csoportok. Ez nagyban megnehezíti a korai fejlesztésben részt vevő
gyerekek további ellátását is. Nincsenek felkészülve az intézmények a BTM-es, SNI-s
gyermekek fogadására, sem személyi, sem tárgyi feltételeik nem adottak legtöbb esetben,
különösen a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében. Ehhez
egy olyan intézményt – vagy akár tagozatot – kellene létrehozni, amely ellátná a településen
élő, fogyatékkal élő gyermekek fejlesztését.
Az Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub 2021 évre kitűzött céljai az iskolában folyó prevenciós
munka mellett bűnmegelőzési, közlekedési, valamint ingyenes KRESZ oktatás.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jövőben is nagy hangsúlyt kífgván
fektetni a városban működő alapítványok, egyesületek, társadalmi- és tömegszervezetek
támogatására. Tervei között szerepel Ifjúsági Ház kialakítása is.
Biatorbágy, 2021. május 17.
Tarjáni István
polgármester

dr. Hajdu Boglárka
jegyző
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