
 

A  2022-2023 tanév iskolaegészségügyi munkaterve a 

                     Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában  

       

Augusztus 

o Orvosi szoba felszereltségének ellenőrzése, helyiség előkészítése a 

tanévre 

o Kapcsolatfelvétel iskolaorvossal, munkamenet megbeszélése  

o Iskola egészségügyi munkaterv készítése. 

o Érkezett, ill. távozott tanulók iskola-egészségügyi törzslapjának 

beszerzése, átadása, postázása 

o Oltóanyagok intézése, oltások szervezése 

o Éves iskola-egészségügyi jelentés leadása 

 

Szeptember 

o Ortopédiai szűrővizsgálatok szervezése gyógytestnevelési 

csoportbesoroláshoz (5. évfolyam, tavalyi gyógytestnevelésre járt 

tanulók illetve tavalyi évben szűrővizsgálatok alkalmával kiszűrt 

tanulóknál) 

o Részvétel lehetőség szerint szülői értekezleteken 6., 7., 

évfolyamokon 

o Szülők tájékoztatása a kötelező kampányoltásokról 6.-7. évfolyamon 

o Szülők, 7. évfolyamon érintett tanulók tájékoztatása kötelezően 

felajánlható HPV elleni oltás lehetőségéről, igény felmérése, 

oltóanyag igénylése 

o A 6. osztályosok DTPa és MMR védőoltásának megszervezése, 

lebonyolítása.                        

o Szükség esetén pótoltás szervezése, levezetése, adminisztrálása 

o Oltási jelentés elkészítése 

o Személyi higiéné ellenőrzése, tisztasági vizsgálatok végzése, jelentés 

elkészítése    

 

Október 

o Névsorok, egészségügyi törzslapok aktualizálása 

o A 7. osztályosok Hepatitis B védőoltásának előkészítése, levezetése, 

adminisztrálása (1. rész) 

o 7. évfolyamon igényelt HPV oltások megszervezése, lebonyolítása, 

adminisztrálása (1. rész)              

o Oltásokról jelentések készítése, leadása 

o Tisztasági vizsgálatok végzése igény szerint 

o Környezeti higiéné ellenőrzése   

 

 



November 

o Védőnői és orvosi szűrővizsgálatok elkezdése a 8. évfolyamon, 

adminisztráció 

o Szükség esetén pótoltások szervezése, lebonyolítása, 

adminisztrálása 

o Oltási jelentések leadása 

o Felvilágosító előadások felső tagozaton  

o Tisztasági vizsgálatok végzése igény szerint 

                       

December 

o Védőnői és orvosi szűrővizsgálatok befejezése a 8. évfolyamon, 

adminisztráció 

o Szűrővizsgálatok eredményeiről tájékoztatók kiadása szülőknek a 

Kréta IER programon keresztül 

o Tisztasági vizsgálatok végzése igény szerint 

Január  

o Orvosi és védőnői szűrővizsgálatok elkezdése 6. évfolyamon, 

adminisztráció 

o Személyi higiéné ellenőrzése, tisztasági vizsgálatok végzése, jelentés 

elkészítése 

o Névsorok, iskola-egészségügyi törzslapok aktualizálása 

o NETFIT szűrésben való közreműködés a felső évfolyamokon 

 

Február 

o Orvosi és védőnői szűrővizsgálatok befejezése 6. évfolyamon, 

adminisztráció 

o Szűrővizsgálatok eredményeiről tájékoztatók kiadása szülőknek 

o Veszélyeztetett gyermekek ellenőrzése 

o Tisztasági vizsgálatok végzése igény szerint 

 

Március    

o Orvosi és védőnői szűrővizsgálatok elkezdése alsó évfolyamon, 

adminisztráció 

o A 7. osztályosok Hepatitis B elleni védőoltásának (2. részlet) 

megszervezése, lebonyolítása, adminisztrációja 

o Pótoltások leszervezése, oltások dokumentálása 

o Adminisztráció, jelentések készítése 

o Tisztasági vizsgálatok igény szerint 

o Prevenciós előadások igény szerint 

 

 

 

 



Április   

o Orvosi és védőnői szűrővizsgálatok folytatása alsó évfolyamon, 

adminisztráció 

o Szűrővizsgálatok eredményeiről tájékoztatók kiadása szülőknek 

o 7. évfolyamon igényelt HPV elleni oltások 2. részletének megszervezése, 

lebonyolítása, adminisztrálása  

o Szükség esetén pótoltások szervezése, lebonyolítása 

o Védőnői és orvosi szűrővizsgálatok befejezése 2. évfolyamon, 

adminisztráció 

o Szűrővizsgálatok eredményeiről tájékoztatók kiadása szülőknek 

o Csecsemőgondozási versenyen való részvétel  

o Tisztasági vizsgálat végzése 

 

Május 

o Orvosi és védőnői szűrővizsgálatok befejezése alsó évfolyamon, 

adminisztráció 

o Szűrővizsgálatok eredményeiről tájékoztatók kiadása szülőknek 

o Felvilágosító előadások (5.-6.-7. évfolyam pubertáskori változások, 

szenvedélybetegségek) 

o Tisztasági vizsgálatok igény szerint. 

  

Június – Július 

o 8. évfolyamon oltásokról, egészségügyi vizsgálatokról tájékoztató adása 

o Elmaradt, hiányzó vizsgálatok elvégzése, pótlása 

o Dokumentáció aktualizálása, törzslapok ellenőrzése 

o Tanévben végzett munkáról beszámoló elkészítése 

o Iskola egészségügyi jelentés elkészítése 

 

   A 2022-2023. tanévben, az Intézményben hétfő és keddi napokon történik a 

védőnői ellátás, illetve a Covid-19 vírushelyzettől függően ez változhat. A fenti 

feladatokon felül a testnevelő tanárokat segítve a védőnői szűrővizsgálatokat 

bővítve részt veszek a NETFIT méréseiben az idei tanévben is.  

 

A munkaterv változhat a Covid-19 járványhelyzet alakulásától függően. 

 

Dunakeszi, 2022. szeptember 1.  

 

  

         Bodonyi-Viczián Nóra    Dr. Fekete Olga 

                                   iskolavédőnő                                           Iskolaorvos          

 


