Munkaterv
Újpesti Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény

__1__ Iskola neve, címe, felépítése
Személyi feltételek
Iskola neve: Újpesti Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény
Címe: 1041 Budapest, Venetiáner utca 26.
Iskola típusa: általános iskola
Iskola létszáma: …… fő
Osztályok:

1. osztály

Logopédia 2. osztály

Autista csoport 1.

2. osztály

Logopédia 4. osztály

Autista csoport 2.

3. osztály

Logopédia 5. osztály

Autista csoport 3.

4. osztály

Logopédia 6. osztály

Autista csoport 4.

5. osztály

Logopédia 7. osztály

6. osztály

Logopédia 8. osztály

7. osztály
8. osztály
Személyi feltételek:
Intézményvezető: Korfanti Andrea
Iskolaorvos: Dr. Horzsa Éva
rendelés: előre megbeszélt időpontban
Védőnő: Sulyok Noémi
elérhetőség:

1041 Budapest, Venetiáner utca 26. (kedden és csütörtökön)
sulyoknoemi.vedono@gmail.com

védőnői tanácsadás: kedd: 10:00 – 12:00

__2__ Cél meghatározása
Általános cél:
„Közreműködés az óvodában, alap és középfokú tanintézményekben és kollégiumokban
nevelt és oktatott gyermekek, tanulók egészséges szomatikus, mentális és szociális
fejlődésének

biztosításában,

egészségi

állapotának

védelmében

és

egészségének

fejlesztésében. A krónikus beteg vagy fogyatékkal élő gyermek intézményi integrációjának
elősegítése.”

/Dr. Aszmann Anna/

Speciális cél:
Speciális célunk a szűrővizsgálaton kiszűrt tanulók továbbküldése, a szakorvosi vélemények
ismeretében megfelelő gondozásba vételük. A mozgásszervi elváltozások megelőzése, időben
való kiszűrése, illetve a szükség szerinti gyógytestnevelés megszervezésében való részvétel és
annak ellenőrzése. A kampányoltás születési év szerinti megvalósítása – tekintettel az
osztályokon belüli nagy korkülönbségekre. Minden feladat, terv esetében a sajátos nevelési
igényt figyelembe véve!

__3__ Szükségletek
-

-

Standardok, kritériumok, jogszabályok
▪ 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
▪ 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról
▪ 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
▪ 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében
igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról
▪ Védőnői ellátási standardok
▪ Szakmai irányelvek, protokollok, módszertani levelek
Közösségi diagnózis
A 2017/2018-es évi Jelentés az iskola egészségügyi munkáról dokumentum C és E
táblájából nyert információk alapján a mozgásszervi elváltozások közül a lúdtalp és a
scoliosis kiemelendő. Emellett az obesitas mértéke is figyelemfelhívó a fiatal
korosztály ellenére. Megemlítendő az iskolai teljesítmény sajátos zavarai, illetve a
magatartási és emocionális zavarok, mely az iskola sajátosságából is adódik.

-

Iskola igénye
Előadások tartása különböző témakörökben.
Az iskola életében való szoros együttműködés. Egészségnap megszervezésében való
segítségnyújtás.

__4__ Iskolai munkaprogram – hónapokra lebontva

Szeptember
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1. osztályos és az újonnan érkező tanulók Egészségügyi törzslapjának megírása.
Az Egészségügyi törzslapok rendezése.
Szülői nyilatkozat kitöltetése az 1. osztályos és az újonnan érkező tanulók szüleivel.
Az éves munkatervhez a védőnői feladatok összeállítása, illetve a munkaterv
egyeztetése a nevelési-oktatási intézménnyel.
Oltási ütemterv elkészítése (szeptemberi - októberi oltásokhoz).
Szülők értesítése írásban a dTap védőoltásról.
Szülők értesítése írásban a Hepatitis B elleni védőoltásról.
Szülők értesítése írásban a HPV elleni védőoltásról (csak 7. osztály lány tanulóinak).
dTap védőoltás szervezése, előkészítése.
Hepatitis B elleni védőoltás szervezése, előkészítése.
Az oltások dokumentálása és jelentése.
Testnevelési felmentések, gyógytestnevelésre járók ellenőrzése, intézése és
dokumentálása.
Tisztasági vizsgálat (minden osztályban).
Tisztasági vizsgálat jelentése.

Október
▪ Testnevelési felmentések, gyógytestnevelésre járók ellenőrzése, intézése és
dokumentálása.
▪ Szülők értesítése írásban az MMR védőoltásról.
▪ Szülők értesítése írásban a HPV védőoltásról.
▪ A MMR oltás szervezése, előkészítése.
▪ A HPV oltás szervezése, előkészítése (csak 7. osztály lány tanulóinak).
▪ Az oltások dokumentálása és jelentése.
▪ Pótoltások megbeszélése, lebonyolítása.
▪ Iskolai létszámjelentés.
▪ 2018/2019-es tanévre vonatkozó egészségnevelési és munkaterv, munkaidőbeosztás,
valamint testnevelési csoportbesorolás leadása.
▪ Jelentés az iskolaegészségügyi munkáról 2017/2018 tanév című nyomtatvány
megküldése online módon.
(Előző tanévben helyettesítő kolléganőknek kell ezt leadni jelen helyzetben.)
▪ 2. osztály védőnői és orvosi szűrővizsgálata.
▪ Logopédia 2. osztály védőnői és orvosi szűrővizsgálata.
▪ Adott előadások megtartása.
▪ Tisztasági vizsgálat (szükség szerint).

November
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1. osztály védőnői szűrővizsgálata.
4. osztály védőnői és orvosi szűrővizsgálata.
8. osztály védőnői és orvosi szűrővizsgálata.
Logopédia 8. osztály védőnői és orvosi szűrővizsgálata.
Pótoltások megbeszélése, lebonyolítása.
Gyermekvédelmi jelentés elkészítése, leadása.
(Előző tanévben helyettesítő kolléganőknek kell leadni ezt jelen helyzetben.)
▪ Adott előadások megtartása.
▪ Tisztasági vizsgálat (szükség szerint).
December
▪ Logopédia 4. osztály védőnői és orvosi szűrővizsgálata.
▪ 6. osztály védőnői és orvosi szűrővizsgálata.
▪ Szülők értesítése írásban a HPV védőoltás 2. részéről (csak 7. osztály lány tanulóinak,
akik a 15. életévüket betöltötték).
▪ A HPV oltás 2. részének megszervezése, előkészítése (csak 7. osztály lány tanulóinak,
akik a 15. életévüket betöltötték).
▪ Az oltások dokumentálása és jelentése.
▪ HPV védőoltások jelentésének véglegesítése.
▪ Adott előadások megtartása.
▪ Tisztasági vizsgálat (szükség szerint).
Január
▪ Autista csoport 1. védőnői szűrővizsgálata.
▪ Logopédia 6. osztály védőnői és orvosi szűrővizsgálata.
▪ Testnevelési felmentések, gyógytestnevelésre járás intézése, dokumentálása (szükség
szerint).
▪ Adott előadások megtartása.
▪ Tisztasági vizsgálat (minden osztályban).
▪ Tisztasági vizsgálat jelentése.
Február
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Autista 4. csoport védőnői szűrővizsgálata.
5. osztály védőnői szűrővizsgálata.
Logopédia 5. osztály védőnői szűrővizsgálata.
Oltási ütemterv elkészítése (márciusi Hepatitis B elleni védőoltás).
Adott előadások megtartása.
Tisztasági vizsgálat (szükség szerint).

Március
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Autista 2. csoport osztály védőnői szűrővizsgálata.
Autista 3. csoport védőnői szűrővizsgálata.
Szülők értesítése írásban a Hepatitis B elleni védőoltás 2 részéről.
Hepatitis B elleni védőoltás 2. részének szervezése, előkészítése.
Az oltások dokumentálása és jelentése.
Pótoltások megbeszélés, lebonyolítása.
Oltási ütemterv elkészítése (áprilisi HPV elleni védőoltás).
Adott előadások megtartása.
Tisztasági vizsgálat (szükség szerint).

Április
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

7. osztály védőnői szűrővizsgálata.
Logopédia 7. osztály védőnői szűrővizsgálata.
Szülők értesítése írásban a HPV védőoltás 2. és 3. részéről.
A HPV elleni védőoltás 2. és 3. részének szervezése, előkészítése.
Az oltások dokumentálása és jelentése.
Autista csoportokból a páros évfolyamú tanulók orvosi szűrővizsgálata.
Adott előadások megtartása.
Tisztasági vizsgálat (minden osztályban).
Tisztasági vizsgálat jelentése.

Május
▪
▪
▪
▪
▪

3. osztály védőnői szűrővizsgálata.
Elmaradt szűrővizsgálatok, előadások pótlása.
Dokumentációk ellenőrzése.
Adott előadások megtartása.
Tisztasági vizsgálat (szükség szerint).

Június
▪
▪
▪
▪
▪

Oltóanyag igénylésének felmérése a következő tanévre.
Gyógytestnevelésre járók felmérése a következő tanévre.
Gyógyszer- és nyomtatványigénylés a következő tanévre.
Végzős diákok törzslapjainak, dokumentációinak összeállítása küldéshez.
Adott előadások megtartása.

Július - Augusztus
▪ Statisztikai adatok átnézése.
▪ Jelentés az iskolaegészségügyi munkáról 2018/2019 tanév című nyomtatvány
elkészítése.
▪ Új tanulók törzslapjainak megkérése.
▪ Beérkező törzslapok rendezése.
▪ Törzslapok küldése kikérő ellenében.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Az összes Egészségügyi törzslap átrendezése.
A tanév dokumentációinak átnézése.
Minden szekrény kipakolása, kitakarítása, elrendezése.
Gyógyszeres szekrény tartalmának ellenőrzése, lejárt gyógyszerek összegyűjtése.
A megrendelt gyógyszerek és nyomtatványok elrendezése.
A következő tanévre szánt feladatok megtervezése.
A jelenlegi tanév értékelésének megírása.

Egész tanévben folyamatosan:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

16. életévüket az idei tanév során betöltők vizsgálata.
Veszélyeztetettek folyamatos gondozása.
Részvétel az egészségtan oktatásában.
Az orvosi vizsgálatok előkészítése.
Elsősegélynyújtás.
Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az
étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel (szükség szerint).
Kapcsolattartás és együttműködés a tanulóval kapcsolatban álló személyekkel.
(iskolaorvos,
igazgató,
gyógypedagógus,
gyógypedagógus
asszisztens,
gyógytestnevelő, stb.)
Kapcsolattartás a szülőkkel.
Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése.
Törzslapkérő ellenében törzslapok küldése.

__5__ Egészségfejlesztés
▪ 1. osztály

(Tetvesség, Személyi higiéné )

▪

2. osztály

(Egészséges táplálkozás)

▪ 3. osztály

(Egészséges táplálkozás)

▪

4. osztály

(Elsősegélynyújtás, Társas kapcsolatok)

▪

5. osztály

(Elsősegélynyújtás I., Elsősegélynyújtás II.)

▪

6. osztály

(Serdülőkor és személyi higiéné I., Serdülőkor és személyi higiéné II.)

▪

7. osztály

(Szexuális felvilágosítás I., Szexuális felvilágosítás II.)

▪ 8. osztály

(Szexuális együttlét, Elsősegélynyújtás)

▪ Logopédia 2. osztály (Tetvesség, Személyi higiéné)
▪ Logopédia 4. osztály (Egészséges táplálkozás)
▪ Logopédia 5. osztály (Elsősegélynyújtás I., Elsősegélynyújtás II.)
▪ Logopédia 6. osztály (Serdülőkor és személyi higiéné I., Serdülőkor és személyi higiéné II.)
▪ Logopédia 7. osztály (Szexuális felvilágosítás I., Szexuális felvilágosítás II.)
▪ Logopédia 8. osztály (Szexuális együttlét, Elsősegélynyújtás)
▪ Autista csoport 1.

(Tetvesség, Személyi higiéné)

▪ Autista csoport 2.

(Egészséges táplálkozás)

▪ Autista csoport 3.

(Elsősegélynyújtás)

▪ Autista csoport 4.

(Serdülőkor és személyi higiéné)

▪ Ezek mellett más előadások tartása is igény szerint.
▪ Az egészségnap megszervezése, lebonyolítása.

Budapest, 2018. szeptember 27.

ph.

ph.

……………………………………

……………………………………

intézményvezető

iskolaorvos

ph.
………………………………….
iskolavédőnő

