
KI AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSUNK ÉS MILYEN 

TEVÉKENYSÉGEKET FOLYTAT? 
 

Kovács Katinka az Eötvös Loránd Tudományegyetemen ELTE-PPK-1277/2013 számon 

kiállított oklevéllel igazolt pszichológus tanácsadás-és iskolapszichológia szakirányon, 

valamint szexuálpszichológiai szakpszichológus. Egy gyermek édesanyja, szabadidejében 

szeret moziba járni.  

A nemzeti köznevelési törvény meghatározása alapján a gyermekek egyéni vagy csoportos 

szűrésével, vizsgálatával, konzultációval, tanácsadással foglalkozik, valamint a közvetlen 

pszichológiai foglalkozásokat szervezi, előkészíti. Részt vesz a pedagógiai szakszolgálat 

iskolapszichológus koordinátora által szervezett szakmai feladatokban, kapcsolatot tart a 

védőnői hálózat tagjaival, a családsegítővel és az iskolai szociális munkással, az iskola 

rendőrével és egyéb, az oktatási-nevelési munkát támogató szakemberekkel.  

Az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola alsó tagozatában (2365 Inárcs, Fekiács út 4.) 

keddi és pénteki napokon, felső tagozatában (2365 Inárcs, Tolnay út 1.) hétfői és 

csütörtöki napokon érhető el.  

Időpontfoglalásra az iskolapszichologus.inarcs@gmail.com címen van lehetőség hozzá, 

amely egyben Zoom elérhetősége is.  

A koronavírus helyzet alatt a személyes konzultációk helyszíne: 

- a Fekiács úton a Zeneiskola terme, amely elkülönülten fertőtleníthető 

- online Zoom-on 

Főbb tevékenységek:  

 Egyéni és csoportos szűrés 

 Csoporton belüli vagy csoportközi konfliktusok kezelése 

 Egyéni és csoportos konzultáció (diák, pedagógus, szülő részére nevelési problémák 

esetén) 

 Krízisintervenció (krízishelyzet megoldásán kívül a problémamegoldó stratégiák 

fejlesztése is cél) 

 Pályaorientáció segítése 

 Preventív (megelőzést célzó) szűrés  

 Súlyosabb problémák esetén tovább irányítás társintézményekhez (Pedagógiai 

Szakszolgálat, gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó) 

Az iskolapszichológus tevékenységi körébe nem tartozik bele a pszichoterápia. 

Milyen problémakör esetén érdemes felkeresni az iskolapszichológust?  

 Krízishelyzetek (szülők válása, költözés, gyász, párkapcsolati problémák) 

 Szorongás- teljesítményszorongás 

 Tanulási, pályaválasztási, beilleszkedési vagy érzelmi nehézségek, kérdések 

mailto:iskolapszichologus.inarcs@gmail.com


Milyen keretek között dolgozik az iskolapszichológus?  

Tevékenységét a gyermekvédelmi, az adatvédelmi és a személyiségi jogok védelméről szóló 

törvények szellemében, az önkéntesség elvének betartásával végzi, a munkaköri leírása és a 

Munkaterve alapján. A Pszichológusok Etikai Kódexének előírásait munkája során betartja.  

Az iskolapszichológusi segítség igénybevétele önkéntes (18 év alatti tanulók esetében a szülő 

beleegyező nyilatkozata szükséges hozzá). 

Az iskolapszichológus szigorúan köti a titoktartási kötelezettség, amely alól kivételt képez a 

súlyos veszélyeztetettség (öngyilkossági szándék, bántalmazás, bűncselekmény).  

Szakmai koordinációját a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dabasi Tagintézményének 

iskolapszichológus koordinátora végzi.  

 

Hogyan zajlik a kapcsolatfelvétel? 

A kapcsolatfelvétel jellemzően telefonos úton, személyesen vagy e-mailben történik. A 

pedagógus, a szülő vagy a tanuló is jelentkezhet nála, valamint az iskolapszichológus is lehet a 

közös munka kezdeményezője. A szülők elérhetőségét, valamint a felügyeleti jogkör 

gyakorlásáról szükséges információkat Nyilatkozat formájában bocsátják rendelkezésére.   

A szülőkhöz első lépésben eljuttat egy Adatkezelési tájékoztatót, valamint az 

anamnesztikus adatokat tartalmazó Életút kérdőívet. A személyes vagy online 

konzultáció során az iskolapszichológus és a szülők közösen állapodnak meg az 

együttműködés kereteiről, melyet a Beleegyező nyilatkozaton rögzítenek.  

Ezen dokumentumok birtokában kezdődik meg a közös munka a tanulókkal.  

A köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően a szülő kötelessége, hogy biztosítsa 

gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó 

pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha ennek a 

kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a köznevelési feladatokat ellátó hatóság kötelezi a 

szülőt kötelezettségének betartására.  

Igény esetén az iskolapszichológus felkérhető előadások, workshopok tartására. Szívügye a 

szülők eszköztárának bővítése és a szexuális egészségnevelés.   

Inárcs, 2020. szeptember 4.   


