
NNK 33111-3/2019/EÜIG 

1. számú melléklet 

1 

Kitöltési útmutató a „Jelentés az iskola-egészségügyi munkáról” című jelentés védőnői 

adatlapjához 
Az adatszolgáltatás a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet alapján kötelező - Nyilvántartási szám: 1002/09. 

Az adatszolgáltatáshoz a Nemzeti Népegészségügyi Központ biztosítja az adatszolgáltatás felületét, a 

kitöltési útmutatókat és folyamatos elektronikus helpdesk segítséget. 
 

Az adatszolgáltatás on-line, elektronikus űrlapkitöltő rendszer használatával történik, mely a 

https://urlap.antsz.hu/index.php/564324?lang=hu linken keresztül érhető el. Az űrlap (valamint annak összes 

kérdéscsoportja és kérdése is egy külön dokumentumban) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján 

(www.nnk.gov.hu), a főoldalon, az Aktualitások címszó alatt is megtalálható: „A 2018/2019. évi iskola-

egészségügyi adatszolgáltatás” címmel. 

Az iskolaorvos és iskolát ellátó védőnő az előző évek gyakorlatának megfelelően külön adatlapokat tölt ki. 

Az adatlap kitöltése (vagyis a jelentés leadása) előzetes regisztrációt nem igényel. A kitöltés során 

felmerülő problémákat, kérdéseket kérjük, a vmo.jelentes@nnk.gov.hu e-mail címre küldjék meg. 
 

 

Az „Aktualitások” címszó alatt található űrlap linkjére kattintva a következő képernyőt kell látnia: 

 

A „Következő” gombra kattintva érhető el a 2018/2019. évi iskola-egészségügyi adatszolgáltatás során 

kitöltendő és beküldendő űrlap. Az űrlap 5 kérdéscsoportból áll, melyek a következők: 

1. Iskolát ellátó védőnő adatai 

2. Iskola adatai, ahol a védőnő a szakfeladatait ellátja 

3. „A” tábla – ahol a feladatellátási helyre beíratott tanulók és az ott foglalkozatott egészségügyi, illetve 

egészségfejlesztési feladatokat ellátó munkatársak számát szükséges megadni 

4. „E” tábla – mely a szűrővizsgálatok számára és típusára vonatkozó információkra kérdez rá 

5. „F” tábla – ahol az egészségnevelésre és védőnői ellátásra vonatkozó óraszámok megadására van 

szükség 

https://urlap.antsz.hu/index.php/564324?lang=hu
http://www.nnk.gov.hu/
mailto:vmo.jelentes@nnk.gov.hu
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Iskolát ellátó védőnő adatai kérdéscsoport alkérdései 

1. Iskolai védőnői körzet ÁNTSZ kódja 

A védőnői körzet azonosítóját kell megadni, amely működési engedélye tartalmazza az adott iskolai 

telephely ellátását. Ez minden esetben egy kilencjegyű kódot jelent, ami a legtöbb esetben NEM 

egyezik meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződésben 

szereplő finanszírozási kóddal.  

2. Védőnő neve 

Az adott iskolai telephelyet (feladatellátási helyet) ellátó védőnő nevét szükséges beírni. 

3. Védőnő ENKK azonosítója 

Az adott telephelyet ellátó védőnő működési nyilvántartási számát szükséges megadni. 

4. Védőnő telefonszáma 

Az adott telephelyet ellátó védőnő telefonszámát szükséges megadni. A +36 után folytatólagosan 

szükséges beírni a körzetszámot és telefonszámot (pl. 201234567) 

5. Védőnő e-mail címe 

Ebben a mezőben a fentebb megnevezett védőnő e-mail címét szükséges beírni. 

6. Védőnő munkaideje 

A védőnői munkaidő típusát (teljes- vagy részmunkaidő) a védőnő feladatellátási helyre vonatkozó 

beosztása alapján szükséges megadni. A legördülő válaszmenüben teljes- vagy részmunkaidő típus 

választható. 

7. Védőnő státusza 

A védőnői státusz típusát (állandó vagy helyettes) a védőnő feladatellátási helyre vonatkozó 

beosztása alapján szükséges megadni. A legördülő válaszmenüben állandó vagy helyettes 

státusztípus jelölhető meg. 

8. Védőnő ellátás módja 

A védőnői ellátás módját (főállású vagy vegyes körzetet ellátó) a védőnő feladatellátási helyre 

vonatkozó beosztása alapján szükséges megadni. A legördülő válaszmenüben a főállású iskola 

védőnő vagy a vegyes körzetet ellátó védőnő jelölhető meg.  

 

Az iskolát ellátó védőnő adatainak kitöltése után három lehetősége van. 

1. A képernyő jobb alsó sarkában található „Következő” gomb megnyomásával folytathatja az űrlap 

kitöltését a következő kérdéscsoporthoz jutva (Iskola adatai). 

2. Amennyiben nem tudja folytatni a kitöltést, akkor a Később folytatom feliratra kattintva néhány adat 

megadásával lehetősége van, hogy a kérdőív eddig kitöltött része elmentésre kerüljön, és azt később 

folytatni tudja. E lehetőség választása esetén következő ablakba jut: 

 

amelyet a feliratnak megfelelően szükséges kitölteni és a Mentés most gombot megnyomni. 

3. Amennyiben nem kívánja folytatni a kitöltést, és az eddig feltöltött adatokat sem szeretné elmenteni, 

akkor a Kilépés és kérdőív ürítése feliratra kattintson. 
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Iskola adatai kérdéscsoport alkérdései: 

9. OM azonosító 

Az ellátott iskola hatjegyű OM azonosító számát szükséges megadni. 

10. Feladatellátási hely azonosítója 

Az iskola védőnő által ellátott telephely kódját kell megadni, mely mindig egy három jegyből álló 

szám. A feladatellátási hely azonosítója az Oktatási Hivatal honlapján 

(https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso) is megtalálható. 
 

FONTOS! 

Amennyiben egy iskolai telephelyet több védőnő lát el, úgy mindegyiküknek szükséges 

szakfeladatairól adatot szolgáltatnia és az űrlapot kitöltenie. 

Amennyiben egy telephelyen többféle iskolatípus is működik, akkor azokról külön jelentést kell 

kitölteni, melyeknél az OM azonosító és a Feladatellátási hely azonosítója nem feltétlen egyezik 

meg, viszont különbözni fog a Feladatellátási hely típusa. 

11. Intézmény neve 

Az ellátott iskola hivatalos nevét szükséges megadnia. 

12. Feladatellátási hely megnevezése 

A feladatellátási hely megnevezésekor a feladatellátási hely hivatalos nevét szükséges megadnia, 

mely bizonyos esetekben megegyezik az intézmény nevével, de több telephelyes intézményeknél 

különbözhet. Kérjük, a 11. és 12. pontban kért adatot az Oktatási Hivatal honlapján is megtalálható 

pontos nevek használatával töltse ki. 

Például: 

A 032498 OM azonosítójú iskola neve: Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola. Ennek az iskolának a 001 kódú feladatellátási helyének neve megegyezik az iskola 

nevével, azaz Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, míg a 002 

kódú feladatellátási helyének már Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Erzsébet utcai Telephelye a hivatalos neve. 

13. Feladatellátási hely megye 

A lenyíló válaszablakban feltűntetett lehetőségek közül szükséges kiválasztania, hogy a 

feladatellátási hely melyik megyében található. 

14. Feladatellátási hely járás 

A lenyíló válaszablakban feltűntetett lehetőségek közül szükséges kiválasztania, hogy a 

feladatellátási hely melyik járásban, illetve budapesti intézmény esetében melyik kerületben 

található. 

15. Feladatellátási hely irányítószám 

A feladatellátási hely postai irányítószámát szükséges megadni. 

16. Feladatellátási hely település 

A feladatellátási hely postai címéből a település nevét szükséges beírni. 

17. Feladatellátási hely utca 

A feladatellátási hely postai címéből a közterület nevét és jellegét szükséges megadni. (pl. Kossuth 

Lajos utca) 

18. Feladatellátási hely házszám 

A feladatellátási hely postai címéből a házszámot szükséges beírni. 

19. Feladatellátási hely típusa 

A lenyíló válaszablakban szükséges kiválasztani a nyolc lehetőség közül, hogy a feladatellátási hely 

milyen típusú oktatási intézmény (pl. gimnázium). 

 

 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
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Az iskolai adataira vonatkozó kérdéscsoport után négy lehetősége van. 

1. A képernyő jobb alsó sarkában található „Következő” gomb megnyomásával folytathatja az űrlap 

kitöltését a következő kérdéscsoporthoz jutva („A” tábla). 

2. Amennyiben nem tudja folytatni a kitöltést, akkor a Később folytatom feliratra kattintva néhány adat 

megadásával lehetősége van, hogy a kérdőív eddig kitöltött része elmentésre kerüljön, és azt később 

folytatni tudja. Ennek módja fentebb leírásra került. 

3. Amennyiben nem kívánja folytatni a kitöltést, és az eddig feltöltött adatokat sem szeretné elmenteni, 

akkor a Kilépés és kérdőív ürítése feliratra kattintson. 

4. Amennyiben az előző képernyőn javítani szeretne, akkor az Előző mező megnyomásával visszajut az 

Iskolát ellátó védőnő adatai képernyőre jut. 

 

 

„A” tábla 

20. Feladatellátási helyre beíratottak száma összesen (jelentési év október 1-én) 

A feladatellátási helyre beíratott tanulók létszámát szükséges megadni a jelentési év október 1-ei, 

azaz a 2018-2019. tanévre vonatkozóan, 2018. október 1-ei állapotnak megfelelően. 

21. Feladatellátási helyet ellátó iskolavédőnők száma (jelentési év október 1-én) 

A feladatellátási helyet ellátó iskolavédőnők számát szükséges megadni. Amennyiben működési 

engedély szerint az adott telephelyet két védőnőnek kellene ellátnia, de az egyik állás helyettesítéssel 

van ellátva a másik állás védőnője által, akkor kettőt szükséges beírni. 

22. Feladatellátási helyet ellátó pszichológusok száma (jelentési év október 1-én) 

A feladatellátási helyet ellátó pszichológusok számát szükséges beírni. 

23. Feladatellátási helyet ellátó szociális munkások száma (jelentési év október 1-én) 

A feladatellátási helyet ellátó szociális munkások számát szükséges megadni. 

24. Feladatellátási helyen az adatszolgáltató védőnő által ellátandók száma összesen 

A feladatellátási helyen az adatszolgáltató védőnő által ellátandók számát szükséges beírni. Ez az 

adat csak abban az esetben fog eltérni a feladat ellátási helyre beíratottak létszámától, ha egy 

feladatellátási helyet több védőnő lát el. 

 

Az „A” tábla adatainak kitöltése után négy lehetősége van. 

1. A képernyő jobb alsó sarkában található „Következő” gomb megnyomásával folytathatja az űrlap 

kitöltését a következő kérdéscsoporthoz jutva („E” tábla). 

2. Amennyiben nem tudja folytatni a kitöltést, akkor a Később folytatom feliratra kattintva néhány adat 

megadásával lehetősége van, hogy a kérdőív eddig kitöltött része elmentésre kerüljön, és azt később 

folytatni tudja. Ennek módját fentebb részleteztük. 

3. Amennyiben nem kívánja folytatni a kitöltést, és az eddig feltöltött adatokat sem szeretné elmenteni, 

akkor a Kilépés és kérdőív ürítése feliratra kattintson. 

4. Amennyiben az előző képernyőn javítani szeretne, akkor az Előző mező megnyomásával visszajut az 

Iskolát adatai képernyőre jut. 

 

 

"E" tábla 

Az „E” tábla szűrővizsgálati típusonként kérdez rá a szűrések, illetve védőnői vizsgálatok során 

szűrt/megvizsgált tanulók számára. Az alábbi táblázatban – az „E” táblának megfelelően – 

összefoglaltuk a jogszabály szerint előírt védőnői szűrővizsgálatok típusait és a szűrésre kötelezett 

évfolyamokat.  
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Szűrővizsgálatok típusai A szűrésre kötelezett évfolyamok 

Testtömeg 2., 4., 6., 8., 10., 12. évf. 

Testi fejlettség >90 percentil (testmagasságra, 

testhosszra vonatkoztatott testtömegének 

percentilise alapján) 

2., 4., 6., 8., 10., 12. évf. 

Testi fejlettség <3 percentil (testmagasságra, 

testhosszra vonatkoztatott testtömegének 

percentilise alapján) 

2., 4., 6., 8., 10., 12. évf. 

Testmagasság 2., 4., 6., 8., 10., 12. évf. 

Látásélesség 2., 4., 6., 8., 10., 12. évf. 

Színlátás 6. évfolyam (11 éves kor)  

Hallás vizsgálat 2., 4., 6., 8., 10., 12. évf.  

Pajzsmirigy tapintásos vizsgálata (11 éves 

kortól) 

4., 6., 8., 10., 12. évf. 

Mozgásszervek 2., 4., 6., 8., 10., 12. évf. 

Vérnyomás 2., 4., 6., 8., 10., 12. évf. 

Általános személyi higiéné  2., 4., 6., 8., 10., 12. évf. 

Tetvesség vizsgálat - 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet alapján 

Általános iskolákban mindenki felvételkor/tanév 

elején, majd negyedévenként 

 

Az összes megvizsgáltak száma (fő) oszlop 

Ebben az oszlopban – vizsgálati típusonként – szükséges megadni a szűrésre kötelezettek számának 

és az azon felül megvizsgáltak számának összegét. Azaz, az összes megvizsgáltak száma (fő) = 

szűrésre kötelezettek száma (fő) + szűrési kötelezettségen kívül megvizsgáltak száma (fő).  

Figyelem! A testi fejlettségre vonatkozó két sorban ezen oszlopban 0-át szükséges írni, hiszen az 

már csak a szűrés után derül ki, hogy a vizsgált személy beletartozik-e valamelyik kategóriába. 

Összes szűrésre kötelezettből megvizsgáltak (fő) oszlop 

Ebben az oszlopban – vizsgálati típusonként – szükséges feltüntetni az összes szűrésre kötelezettből 

a megvizsgáltak számát, azaz az index évfolyamok (2., 4., 6., 8., 10. és 12. évfolyamok) tanulóiból 

megvizsgáltak számát. A színlátás, a pajzsmirigy tapintásos vizsgálat és a tetvességi vizsgálat 

sorokban nagyobb eltérés lehet a többihez képest, hiszen ott más a szűrésre kötelezettek száma eleve. 

Figyelem! A testi fejlettségre vonatkozó két sorban ezen oszlopban 0-át szükséges írni, hiszen az 

már csak a szűrés után derül ki, hogy a vizsgált személy beletartozik-e valamelyik kategóriába. 

Összes kiszűrtek száma (fő) oszlop 

Ebben az oszlopban – vizsgálati típusonként – szükséges megadni az összes megvizsgáltakból a 

védőnői alapszűrésen elváltozás miatt kiszűrt tanulók számát. 

A szűrésre kötelezettek száma (fő) oszlop 

Ebben az oszlopban – vizsgálati típusonként – szükséges feltüntetni a kötelező védőnői alapszűrések 

alkalmával szűrendő tanulók számát. 

Figyelem! A testi fejlettségre vonatkozó két sorban ezen oszlopban 0-át szükséges írni, hiszen az 

már csak a szűrés után derül ki, hogy a vizsgált személy beletartozik-e valamelyik kategóriába. 

A szűrésre kötelezettekből a kiszűrtek száma (fő) oszlop 

Ebben az oszlopban – vizsgálati típusonként – szükséges megadni a védőnői alapszűrésre 

kötelezettek közül az elváltozás miatt kiszűrt tanulók számát. 

 



NNK 33111-3/2019/EÜIG 

1. számú melléklet 

6 

Összes kiszűrt gyermekek közül az iskola/ háziorvoshoz küldöttek száma (fő) oszlop 

Ebben az oszlopban – vizsgálati típusonként – szükséges feltűntetni a védőnői alapszűrés után 

iskolaorvoshoz vagy háziorvoshoz irányított tanulók számát. 

Figyelem! Nem vonatkozik a tetvességre és a személyi higiénére. 

Az iskola/ háziorvoshoz küldött gyermekeknél az orvos igazolta a felmerült gyanút (fő) oszlop 

Ebben az oszlopban – vizsgálati típusonként – szükséges megadni azon tanulók számát, akik 

esetében az iskolaorvoshoz vagy háziorvoshoz irányítást követően igazolódott a felmerült gyanú, az 

előzetes védőnői diagnózis. 

Összes kiszűrtek közül gondozásba vett gyermekek száma (fő) oszlop 

Ebben az oszlopban – vizsgálati típusonként – szükséges beírni, az összes kiszűrt tanulók közül az 

orvosi diagnózis alapján gondozást igénylők számát. 

 

A képernyő jobb alsó sarkában található „Következő” gomb megnyomásával folytathatja az űrlap 

kitöltését a következő kérdéscsoporthoz jutva („F” tábla). 

 

 

„F” tábla 

A védőnő által végzett iskola-egészségügyi tevékenységek közül csak azokat kell feltüntetni, ami a kitöltési 

útmutatóban rögzítésre került. Az ott nem szereplő védőnő által végzett tevékenységek, illetve az arra 

fordított idő rögzítése a munkanaplóban történik, tehát a jelentés nem munkatükör, hanem statisztikai 

adatszolgáltatás. 

25. Az oktatási intézményben iskolásra fordított védőnői ellátás tényleges ideje (óra/év) 

Ebben a mezőben szükséges feltüntetni a tanulók ellátására fordított időt. Itt nem jelenik meg a 

védőnő teljes munkaideje, hiszen a továbbképzések, munkaértekezletek, stb. ideje nem szerepel a 

jelentendő feladatok között  

A mezőbe írt adatnak meg kell egyeznie az osztályvizsgálatnál, a tanítási időn belüli csoportos 

egészségnevelési foglalkozásnál, a tanítási időn kívüli csoportos egészségnevelési foglalkozás 

esetében és az egyéni védőnői tanácsadás/fogadóóránál feltüntetett védőnői ellátás idejének 

összegével. 

26. Az oktatási intézményben védőnői tevékenységben részesült iskolás gyermekek száma/év 

Ebben a mezőben szükséges feltüntetni a védőnői tevékenységben részesült tanulók számát. Az itt 

szereplő szám nagyobb lehet az iskola létszámánál, hiszen egy gyermek többféle védőnői ellátásban 

is részesül, akár több alkalommal is a tanév során. 

A mezőbe írt adatnak meg kell egyeznie az osztályvizsgálatnál, a tanítási időn belüli csoportos 

egészségnevelési foglalkozásnál, a tanítási időn kívüli csoportos egészségnevelési foglalkozás és az 

egyéni védőnői tanácsadás/fogadóóránál feltüntetett részt vevő gyermekek számának összegével. 

27. Osztályvizsgálat 

Osztály/csoport vizsgálatok száma 

Ebben a mezőben szükséges megadni a védőnő által megvizsgált osztályok/csoportok számát. 

Osztály/csoport vizsgálatokon résztvevő gyermekek száma összesen 

Ebben a mezőben szükséges feltüntetni a védőnői osztály- vagy csoportvizsgálatokon részt vett 

tanulók számát. 

Figyelem! A különböző alapszűrések nem összeadandóak! Egy tanulónál elvégzett alapszűrési sor 

(testmagasság, testsúly, látásélesség, RR stb.) egynek számolandó. (Ez a szám is eltérhet az 

október1-i szűrésre kötelezettek számától, hiszen évközi vándorlással lehet több és kevesebb is a 

megjelentek száma.) 
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Az osztály/csoport vizsgálatokon a gyermekekre fordított védőnői ellátás tényleges ideje tanóra/év 

Ebben a mezőben szükséges megadni a védőnői ellátás során osztályvizsgálatokra fordított időt. A 

védőnői ellátás osztályvizsgálati idejét tanóra /jelentési év formátumban kérjük feltüntetni, ahol 

1 tanóra 45 percnek feleltethető meg. 

28. Csoportos egészségnevelés foglalkozás /tanítási időben 

Alkalmak száma/év 

Ebben a mezőben szükséges megadni a tanítási időben, az osztályokban tartott egészségfejlesztő 

foglalkozás alkalmainak számát. 

A csoportfoglalkozáson résztvevő gyermekek száma összesen 

Ebben a mezőben szükséges feltüntetni a csoportfoglalkozásokon részt vett tanulók száma. Például, 

ha egy osztályban 2 foglalkozás történt és az 1. órán részt vett 24 fő a 2. órán 20 fő, akkor ebbe az 

oszlopba 44 főt kell írnunk.  

A csoportfoglalkozáson a résztvevő gyermekekre fordított védőnői tevékenység ideje tanóra/év 

Ebben a mezőben szükséges megadni, tanítási időben megtartott egészségfejlesztési 

csoportfoglalkozások tényleges idejét. A védőnői csoportfoglalkozás idejét tanóra /jelentési év 

formátumban kérjük feltüntetni, ahol 1 tanóra 45 percnek feleltethető meg. 

29. Csoportos egészségnevelés foglalkozás /tanítási időn kívül 

Alkalmak száma/év 

Ebben a mezőben szükséges feltüntetni a jelentés évében megtartott, tanórákon kívüli 

(kollégiumokban, egészségnapokon, rendezvényeken, szakkör, versenyre való felkészítés stb.) 

egészségfejlesztési alkalmak számát. 

A csoportfoglalkozáson résztvevő gyermekek száma összesen 

Ebben a mezőben szükséges megadni a jelentés évében megtartott, tanórákon kívüli 

(kollégiumokban, egészségnapokon, rendezvényeken, szakkör, versenyre való felkészítés stb.) 

egészségfejlesztési foglalkozásokon részt vett gyermekek számát. 

A csoportfoglalkozáson a résztvevő gyermekekre fordított védőnői tevékenység ideje óra/év 

Ebben a mezőben szükséges feltüntetni a jelentés évében, a tanítási időben megtartott 

egészségfejlesztési csoportfoglalkozásokon a tanulókkal töltött tényleges időt órában megadva. 

30. Csoportos egészségnevelés (tanítási időn belül-kívül) fő témaköreinek (alkalmainak) száma/év 

Ebben a táblázatban szükséges témakörökre bontva megadni a csoportos egészségnevelési alkalmak 

e számát. A táblázatban feltüntetett témakörök a következők: 

Egészséges táplálkozás (egészséges táplálkozás, élelmiszer higiéné, stb.) 

Mindennapos aktív testmozgás, sport 

Káros szenvedélyek kialakulásának elkerülése, megszüntetése (kábítószer megelőzés, dohányzás, 

alkohol megelőzés, játékszenvedély, számítógép-függőség, mobiltelefon függőség, stb.) 

Személyes és társas kapcsolatok (önismeret, társismeret, személyiségfejlesztés, kommunikációs 

készségfejlesztés, konfliktuskezelés, problémamegoldás, döntéshozatali készségfejlesztés) 

Személyi higiéné (fogápolás, önvizsgálat, tisztálkodás, intim higiéné, tetvesség, betegápolás) 

Egészséges környezet (környezetvédelem, védőoltások, fertőző betegségek,  

Biztonságos környezet (családon belüli erőszak, elsősegélynyújtás, baleset-megelőzés) 

Barátság, szerelem, párkapcsolat, családtervezés (serdülőkor, fogamzásgátlás módszerei, SZTB-k, 

AIDS, terhesség-megszakítás, szülői szerep, csecsemőgondozás) 

Fontos! Az itt rögzített alkalmak összege meg kell, hogy egyezzen a tanórán kívüli és belüli 

csoportos egészségnevelési alkalmak számához beírt adatok összegével. 

31. Egyéni védőnői tanácsadás/fogadóóra 

Alkalmak száma/év 

Ebben a mezőben szükséges megadni a jelentési évben, a tanév elején, meghirdetett és megtartott 

tanácsadások és/vagy fogadóórák számát összesen. 
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Résztvevők száma összesen (fő) 

A jelentés évében, tanév elején meghirdetett tanácsadásokon, fogadóórákon megjelent tanulók és a 

gyermek problémájával kapcsolatban megjelenő szülők és/vagy pedagógusok számát összesen. 

Egyéni tanácsadásra fordított védőnői tevékenység tényleges ideje (óra/év) 

A jelentés évében, a tanév elején meghirdetett és megtartott, valamint nem meghirdetett, de 

megtartott tanácsadások, fogadóórák idejét óra/év formátumban. 

32. Intézkedések száma 

Ebben a mezőben szükséges megadni a tanulókkal kapcsolatos jelzést igénylő hivatalos intézkedések 

számát. 

33. Ellenőrzési alkalmak száma/év (iskolai helyiségek, környezet, étkeztetés higiéné) 

Az iskolában végzett egészségügyi ellenőrzések száma, melyekről emlékeztető, vagy az iskola 

vezetésével közös szemle esetén szemlejegyzőkönyv készült (26/1997 (IX. 3.) NM rendelet 3. sz. 

melléklet 9. pontban foglaltak szerint). 

 

 

Amennyiben a képernyő jobb alsó sarkában található „Elküldöm” gombra kattint, a kitöltött kérdőíve 

véglegesül, beküldésre kerül. Az elküldést követően, a záróüzenet tartalmazó képernyőfelületén 

lehetősége van az űrlapra adott válaszainak mentésére, illetve nyomtatására. 

Kérjük, ne feledje a kitöltött adatlapot menteni és a járási vezető védőnő részére elektronikus 

formában megküldeni. 

A válaszainak mentéséhez a következőt kell tennie: 

1. Az elküldést követően megjelenő záróüzenetet tartalmazó képernyő alján kattintson a „Válaszai 

nyomtatása” feliratra. 

 

2. A „Válaszai nyomtatása” feliratra történő kattintást követően a kitöltött űrlap mentéséhez nyomja 

meg „queXMLPDF export” feliratot: 

 

 

 


