
Ifjúságvédelmi program

Ifjúságvédelmi tevékenységünk alapjául a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
szolgál.

A gazdaságban lezajlott folyamatok velejárójaként a családok egy része a perifériára szorult,
rendezetlen viszonyok közé került, megélhetési gondokkal küzd. Az ilyen családokból az
iskolánkba felvett diákok sajátos nevelési feladatot, fokozott figyelmet és gondoskodást
igényelnek.
E gondoskodás legfontosabb területei: a tanulónak, családjának és környezetének
megismerése – különös tekintettel a diák testi-, értelmi-, érzelmi-, és erkölcsi fejlődését
veszélyeztető tényezőkre – és a segítségnyújtás formáinak megkeresése.
Gondoskodásunk a prevencióval kezdődik. Fontos pedagógiai feladata iskolánknak, hogy
tanulóink figyelmét felhívjuk a reájuk leselkedő veszélyekre, azok káros következményeire,
az ezeket elhárító, megelőző magatartás módokra (lásd Drogprevenciós program/. A
megelőző tevékenységet több műveltségi terület, illetve tantárgy is végzi a saját területén.
Hasznos ismereteket közölhet a biológia, kémia, az egészségtan, a környezetvédelem, a
viselkedéskultúra, az osztályfőnöki óra, egy-egy előadás, videofilm, testnevelés óra,
osztálykirándulások, sítábor, vizitúra és egyéb szabadidős programok. Ezen jellegű megelőző
tevékenységhez szakszerű támogatást kapunk azon szervezetektől, akik szakképzett előadókat
biztosítanak számunkra (Rendőrség, ÁNTSZ, iskolaorvos, önkormányzat, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó, stb.).
Elsősorban osztályfőnökök feladata a tanulókat veszélyeztető okok, körülmények, tényezők
feltárása. Ebben diákönkormányzatunknak is komoly szerepet biztosítunk. Ezek megállapítása
után az érintett tanulókat az okok, az igényelt gondoskodási fok szerint „hátrányos helyzetű”,
„sajátos nevelési igényű és „veszélyeztetett” kategóriákba soroljuk (A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 121. §. 1. bekezdés 14. és 29. pont, valamint A
gyermekvédelemről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. §.).
Az ifjúságvédelmi felelőssel egyetértésben keresik meg a lehetőségeket, amelyekkel a
tanulón, illetve a családon segíteni lehet. E fontos feladatokban – mivel a diák egy
osztályközösség tagja – szerep jut az osztálytársaknak, az iskola egész közösségének,
amennyiben kollégista, a kollégium nevelőinek és egyes csoportjainak is.

A segítségnyújtás módjai lehetnek:
- Megkeressük az arra hivatott szerveket, szervezeteket és tanulóink, vagy a család részére

anyagi támogatást igénylünk. Ilyen lehet az önkormányzati, illetve állami étkezési
támogatás, az ingyenes tankönyv használatba vétele, az állami és önkormányzati
tankönyvsegély tényleges szociális helyzet szerint differenciált összege.

- Figyelemmel kísérjük a kiírt pályázatokat és a feltételeknek megfelelő tanulókkal ezek
elnyerésére pályáztatunk.

- Felhívjuk a szülők figyelmét az általuk esetlegesen nem ismert lehetőségekre, megjelölve
azokat a formákat, helyeket, ahova támogatásért fordulhatnak (Pálos Károly Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó, Helyi
önkormányzatok, Pályakezdő Hendikep program, Vasi Gyermek és Ifjúsági Fórum).

- Kapcsolat nevelési tanácsadókkal (Szombathely, Sárvár, Körmend, Szentgotthárd).
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A támogatások iskolánkban érvényben lévő rendszerét az iskola Szervezeti és Működési
Szabályzatában szereplő "Támogatási Szabályzat” tartalmazza.
A különösen nehéz, veszélyeztetett helyzetben lévő tanulóink esetében a megoldás a segítés
érdekében szoros kapcsolatot tartunk a szülőkkel, a hivatalos szervekkel, személyekkel, mint
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, pártfogók, rendőrség, Nevelési tanácsadó,
önkormányzati jegyzők, stb.
Az iskola és a kollégium kiemelt figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére, a
gyógyult szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésének elősegítésére. Ezekhez kapcsolódó
feladatokat a „Drogprevenciós program” és az „Egészségnevelési program” tartalmazza.

Melléklet:
- A nevelési-oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet szabályozó

jogszabályok.


