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I.

INTÉZMÉNYI ADATOK

Az intézmény megnevezése: Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde
Székhelye: 6230 Soltvadkert, Arany J. u. 7.
Telefon száma: +36 78 480 760
E-mail címe: ovodak@soltvadkert.hu
Az intézmény irányító szervének és fenntartójának megnevezése: Soltvadkert Város
Önkormányzata
Székhelye: 6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.
Telefon száma: +36 78 480 144
Web: http://www.soltvadkert.hu/
Az intézmény által ellátott közfeladat:
Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tőrvény 13.§ (1)
bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás.
Az intézmény alaptevékenysége:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban részletezettek szerint ellátja az óvodai nevelési feladatokat. Az óvoda a
gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Óvodai
felvételt nyerhet az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül
betölti, amennyiben ezt az óvodai férőhelyek száma megengedi.
Ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető, szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztő foglalkoztatását.
Alaptevékenységében biztosítja a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását. Az
alapszolgáltatáson túli speciális szolgáltatásai a játszócsoport, az időszakos gyermekfelügyelet
és a Baba-mama klub tevékenysége.
Az intézmény illetékessége, működési területe:
Soltvadkert Város közigazgatási területe, illetve a szabad kapacitás terhére a járás területéről
is fogadhat gyermeket.
Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
A Képviselőtestület magasabb vezetői álláshelyre a pályáztatás alapján a jogszabályban
meghatározott képesítési követelményeknek megfelelően nevezi ki az intézmény vezetőt.
A munkakör betöltéséhez irányadó a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és
végrehajtási rendelete, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és annak végrehajtására kiadott Korm. rendelet alapján történik.
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Az intézménynél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
közalkalmazotti jogviszony, az 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Az intézmény típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény.
Az intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés a többi
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.
Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Pénzügyi-gazdálkodási
feladatait Soltvadkert Város Önkormányzat intézménye a Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal
látja el. Székhelye: 6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.
Az intézmény tagintézményei: 1. Bocskai utcai Óvoda
Címe: 6230 Soltvadkert, Bocskai u. 28.
2. Bölcsőde
Címe: 6230 Soltvadkert, Arany J. u. 5.
Feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám:
1. Óvoda Soltvadkert, Arany J. u. 7.
2. Óvoda Soltvadkert, Bocskai u. 28.
3. Bölcsőde Soltvadkert, Arany J. u. 5.

székhely : 125 fő
tagintézmény: 100 fő
tagintézmény: 36 fő

Feladatellátást szolgáló vagyon: vagyonleltár szerint.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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II.

A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE

-

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

-

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

-

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról

-

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

-

2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról

-

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak

jogállásáról

szóló

1992.

évi

XXXIII.

törvény

köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról
-

2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól

-

1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

-

Az 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének
biztosításáról

-

48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai – szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai
– szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai – szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

-

277/1997. (XII.22.) kormányrendelet a pedagógus – továbbképzésről, a pedagógus –
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

-

15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

-

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

-

17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve és a
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

-

Az óvoda hatályos Alapító Okirata

-

Nevelőtestületi határozatok

-

Intézményünk előző, 2013. évi Pedagógiai Programja
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III.

INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA

Intézményünk
A Soltvadkerti Óvodák két óvodája és a Bölcsőde 3 különálló épületben működik. Óvodáink
és a Bölcsőde a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézményei, a családi nevelés
kiegészítői. Az Arany János utcai Óvodában 5 csoportban, a Bocskai utcai Óvodában 4
csoportban látják el óvodapedagógusaink a gyermekek nevelését – oktatását. A Bölcsődében
3 csoportban a kisgyermekek magas szintű nevelésére-gondozására van lehetőség.
Az Arany János utcai Óvoda több mint 100 éves, mára már felújított épületében 5
csoportszoba, 1 tornaterem, 1 fejlesztő szoba, 1 konyha és kiszolgálóhelyiségek, valamint
mosdók és öltözők biztosítják az óvodai élet zavartalan működését. Az építkezés miatt az
udvar is átalakításra, bővítésre került, kresz-pályával, nagy zöld felülettel, sok játékeszközzel
biztosítjuk a feltételeket a szabad levegőn való tartalmas időtöltéshez.
A Bocskai utcai Óvoda is több mint 100 éves, részlegesen felújított épületében 4
csoportszoba, tornaszoba - melyben a mozgásfejlesztés is megvalósul-, 1 logopédiai-fejlesztő
terem, 1 tálaló konyha található. Az óvodának gyönyörű nagy udvara van, sok árnyékot adó
fával, kresz-pályával, a gyerekek életkorának, igényeinek megfelelő játékeszközökkel.
A Bölcsődét 2011-ben alakították át. A régi épületrész felújításával, valamint egy új rész
hozzáépítésével biztosítjuk a kisgyermekek nevelését-gondozását.
Pedagógiai Programunk középpontjában a tevékenységközpontú szemlélet áll. Mindennapi
munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk az egyéni bánásmódra ugyanúgy, mint a
tehetséggondozásra. A rászoruló gyermekek egyéni fejlesztését logopédus-gyógypedagógus
kolléganőnk végzi magas színvonalon. A nagyobb gyermekek többféle tehetséggondozó
foglalkozáson vehetnek részt, mint pl.: játékos német nyelvi foglalkozás, néptánc, kerámia,
ovi-rajz, sakk és hittan.
Az óvodapedagógusok nagy része már sok éve dolgozik együtt, így a magas szintű
együttműködés és a családias légkör is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a színvonalas munka
eredményeként intézményünk gyermeklétszáma folyamatos növekedést mutat.

Személyi feltételek
Intézményünk rendelkezik a törvény által előírt személyi feltételekkel.
Az intézmény vezetősége:
- intézményvezető: 1 fő
- intézményvezető helyettes: 1 fő
- tagintézmény vezető: 1 fő
- szakmai vezető a Bölcsődében: 1 fő
8

Szakvizsgázott óvodapedagógusok:
- vezető óvodapedagógus: 1 fő
- közoktatási vezető: 2 fő (ebből 1 fő gyógypedagógus-logopédus, valamint
fejlesztő pedagógus is)
- fejlesztő pedagógus: 1 fő
- gyógytestnevelő: 1 fő

óvodák
óvodapedagógus
gyógypedagóguslogopédus
pedagógiai
asszisztens
dajka

bölcsőde

összesen

16 fő

16 fő

1 fő

1 fő

2 fő

2 fő

9 fő

9 fő

kisgyermeknevelő

7 fő

7 fő

technikai dolgozó

2 fő

2 fő

9 fő

1 fő
1 fő
39 fő

óvodatitkár
karbantartó
összesen

1 fő
1 fő
30 fő

Óvodáinkban, bölcsődénkben az óvodapedagógus, a kisgyermeknevelő személyisége
meghatározó a gyermekek számára. Alkalmazotti közösségünk lényeges személyiségjegyei a
nyitottság, empátiakészség, érdeklődés a közvetlen és tágabb környezet iránt. Általuk
valósulnak meg intézményünk Pedagógiai Programjában, valamit a bölcsőde Szakmai
Programjában egyaránt megfogalmazott nevelési alapelveink. A továbbképzési lehetőségek
közül azokat választják, amelyek érdeklődésük, valamint az intézményi célok minél
magasabb szintű megvalósítását szolgálja.
Az óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak munkájának hozzá
kell járulnia a kiváló óvodai nevelés eredményességéhez. Az óvodapedagógusok munkáját
szinte minden csoportban szakképzett dajka segíti. A felnőttek kiegyensúlyozott, egymást
elfogadó magatartása, minta a gyermekek számára.
Intézményünk minden dolgozójától elvárjuk, hogy a nevelés eredményessége érdekében a
gyermekszeretet, a tolerancia, érzékenység, nyitottság, elfogadás, a gyermeki jogok
tiszteletben tartása érvényesüljön munkájuk során. Tudatában vannak, hogy magatartásukkal,
megnyilvánulásaikkal minden helyzetben megbízható, hiteles példaképeknek kell lenniük.
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Nagyon fontos az egységes pedagógiai szemlélet, az együttgondolkodás, a
kompromisszumkészség, mert így alakulhat ki a jó munkahelyi klíma, ahova szívesen jövünk
dolgozni és valóban szeretetteljesen, nyugodt légkörben tudjuk fogadni a gyermekeket.
Fontos az egyéni érdekek és az intézmény érdekeinek összehangolása, a jogok és kötelességek
harmóniája, a szakmai egyensúly fenntartása. A pedagógiai irányítás lényege az emberi
viselkedés befolyásolása, az önismeret és az önképzés igényének felszínen tartása, kielégítése.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését speciálisan képzett gyógypedagóguslogopédus szakember végzi intézményünkben. Különös gondot fordítunk arra, hogy a
gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak leküzdéséhez.
Amennyiben migráns gyermeket íratnak intézményünkbe, minden dolgozónak feladata,
lehetőséget teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját,
anyanyelvét.
Az intézmény szakmai munkájának fejlődését munkaközösségek működtetésével segítjük.
Jelenleg két szakmai munkaközösség működik intézményünkben.

Tárgyi feltételek
Pedagógiai Programunk megvalósításához szükséges tárgyi feltételeket folyamatosan
bővítjük, korszerűsítjük az eszközeinket. Épületeinket, játszóudvarainkat, a berendezéseket
úgy alakítottuk ki, hogy szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét, feleljenek meg
változó testméretüknek, valamint biztosítsák egészségük megőrzését, fejlődését. A gyermekek
által használt tárgyi felszereléseket számukra hozzáférhető módon helyezzük el, lehetővé téve
a mozgás- és játékigény kielégítését.
A fenntartó, az óvodák szülői szervezetei és a helyi vállalkozók által nyújtott támogatás,
valamint a sikeres pályázatokban való közreműködés egyaránt lehetővé teszik tárgyi
feltételeink folyamatos bővítését célkitűzéseink megvalósítása érdekében.
Jelenleg mindhárom épületünkben rendelkezésre áll az internet-hozzáférés, egy-egy
számítógép, nyomtató, fénymásoló, telefon, valamint laptopok.
Az óvodapedagógusok az intézmény meglévő IKT eszközeit rendszeresen alkalmazzák
nevelő-oktató munkájukban, az eszközök kihasználtsága, foglalkozásokon való alkalmazása
nyomon követhető a napi pedagógiai munkában.
A meglévő technikai felszereltség folyamatos bővítése szükséges ahhoz, hogy a gyermekek és
az óvodapedagógusok számára zökkenőmentesen elérhető legyen az internethasználat és az
ahhoz szükséges technikai eszközök.
A balesetek elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizzük, és figyelemmel kísérjük az
óvodák épületeit, játszóudvarait, használati eszközeit és mindent megteszünk a balesetek
elhárítása érdekében.
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A jövőben is feladatunk a mindenkori törvényeknek megfelelően folyamatosan bővíteni
óvodáinkban a pedagógiai munkához, a neveléshez, a fejlesztéshez szükséges eszközöket.

Speciális szolgáltatásaink
Az óvoda az alapellátáson túl a szülők igényei, az óvoda lehetőségeinek megfelelően, számos
többletszolgáltatás igénybe vételére biztosít lehetőséget.
 Valamennyi óvodás gyermekünk számára igénybe vehető tevékenységek:
 motivált idegen nyelvi nevelés: középső és nagycsoportos gyermekek számára, heti
egy délelőtti alkalommal tart játékos német nyelvi foglalkozást az erre szakosodott
óvodapedagógus
 néptánc: kéthetente egy délelőtti alkalommal tart a nagycsoportokban foglalkozást
néptánc oktató
 sakk: a szülői igények év eleji felmérése után, heti egy / két alkalommal tart
szakember foglalkozásokat az érdeklődők számára
 hittan: a szülői igények felmérése után, ökumenikus hitoktató segítségével szervezzük
a foglalkozásokat, heti egy délutáni alkalomra
 ovifoci: hetente egyszer egy - két csoportban, szülői igény szerint
 További lehetőségektől, személyi feltételektől függő szolgáltatásaink:
 kerámia: szabad játékidőben, egyik tagóvodánkban, az erre szakosodott
óvodapedagógus tart foglalkozást a jelentkező gyermekek számára
 gyógytestnevelés: igények felmérése után, szervezett délutáni foglalkozást tart az erre
szakosodott óvodapedagógusunk a tornateremben
 láb- és tartásjavító torna: középső csoporttól alkalmazható, délelőtti tevékenység
keretében, az erre képesített óvodapedagógus vezetésével
 „Így tedd rá!”: népzenei értékekre alapozva tartanak dalos, táncos, népi játékokkal
színesített foglalkozást mindkét óvoda csoportjaiban, valamint a további érdeklődők
számára az erre szakosodott óvodapedagógusaink
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IV.

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Óvodánk a családi
nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévététől az iskolába lépésig. Óvodáink
pedagógiai tevékenység rendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek
nevelésének és fejlődésének legmegfelelőbb feltételeit az óvodában miközben teljesíti a
funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő, személyiség fejlesztő) a gyermekekben
megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus
feltételei.
Az óvodás gyermek tanulása elsősorban mintakövetés, utánzás során valósul meg, így
a velük kapcsolatba kerülő valamennyi felnőtt, pedagógiai modell. Óvodánk minden
dolgozójának - elsősorban magatartása és beszéde által - pozitív modellnek kell lennie. „Jó,
hogy vagy, örülök, hogy itt vagy” érzést kívánjuk erősíteni nap, mint nap. Az óvoda felnőtt
közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos
magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra.
Intézményünk céljainak, feladatainak meghatározásánál arra törekszünk, hogy
mindannyiunk nevelőmunkáját meghatározó legalapvetőbb értékekből induljunk ki: valljuk,
hogy a legfontosabb érték a gyermek, akinek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki
megfelelő szeretetet, gondoskodást, nevelést, fejlesztést. Éppen ezért fontos számunkra, hogy
gyermekeink olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessenek, amely igazodik egyéni
szükségleteikhez, életkori és egyéni sajátosságaikhoz, fejlődési ütemükhöz. Ennek tükrében
egyaránt figyelembe vesszük az életkorból – életkori sajátosságokból adódó érdeklődést,
igényeket és a gyermekek egyéni sajátosságait is: identitás; fejlődési tempó; aktuális érzelmi,
egészségügyi állapot; személyiség aktuális késztetései; érdeklődés.
Szeretnénk, hogy a labilis érzelmi megnyilvánulásokkal bíró három éves az óvodáskor
végére érje el, hogy önálló feladatvégzéssel, kooperatív, szociábilis magatartással tudja a
gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt közötti kapcsolatokat kezelni. Legyen önálló, talpraesett,
tudjon nyerni és veszíteni egyaránt. Sajátítsa el a másság elfogadását azon az áron is, hogy
magát tudja elfogadni. A kisgyermek a felnőttektől függő, érzékeny, fejlődő személyiség.
Önálló individuum, egyénenként változó testi, lelki szükségletekkel. Gyermekközpontú
óvodai nevelésünk ezek kielégítésére, a gyermeki személyiség legteljesebb kibontakoztatására
irányul.
Biztosítjuk minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú, és
szeretetteljes nevelésben részesüljön, s a meglévő hátrányai csökkenjenek. Törekszünk arra,
hogy semmiféle előítéletnek, és annak kibontakozásának ne adjunk teret, ezt személyes
mintaadással próbáljuk elérni.
Célunk, hogy az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes
módon együtt élő, korának megfelelő mértékben empatikus, szolidáris játszótárs, csoporttárs
legyen.

12

Testben és lélekben egészséges, boldog, kiegyensúlyozott gyermek az, aki
harmóniában él környezetével és önmagával. Hisszük, hogy a testi - lelki egészség alapérték,
az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés alapja. Valljuk, hogy a gyermekek
személyiségének alakulásában az őket körülvevő felnőttek: a szülő, a pedagógus, a dajka
példája elengedhetetlen.
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V.

AZ ÓVODAI NEVELÉS PEDAGÓIAI ALAPELVEI

Óvodakép
-

-

-

-

-

-

-

Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője. A családi nevelés elsőbbségét
ismerve, azzal karöltve, a gyermek érdekeit szem előtt tartva, szeretetteljes, nyugodt,
kiegyensúlyozott légkörben neveljük gyermekekeinket.
Óvodai nevelésünkben, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi
jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásának megerősítésére
törekszünk az egyenlő hozzáférés biztosításával.
A gyermeki fejlődésbe vetett bizalom, mint a pedagógiai optimizmus megvalósítása, a
különbözőségek elfogadása, a diszkrimináció tilalmának érvényesítése.
Hit a gyermek fejlődésében, a gyermek jelzéseire biztosított komoly figyelem. A nem
könnyen érthető jelzések értelmezése, a mögöttük lévő szükségletek feltárása. A ki
nem mondott, csak tünetekkel jelzett gyermeki segélykérés figyelmen kívül
hagyásának megelőzése.
Otthonos környezetben gondoskodunk a gyermeki személyiség kibontakozásáról a
játékban történő tevékenykedtetés során.
Azokat a műveltségtartalmakat közvetítjük számukra, amelyeket aktuális
fejlettségükkel összhangban könnyen magukévá tudnak tenni.
Óvodánk nyitott, biztosítjuk, hogy a szülők gyermekük mindennapi életébe
betekinthessenek. Nevelésünk célja az, hogy elősegítsük gyerekeink sokoldalú,
harmonikus fejlesztését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását, a hátrányok
csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem
figyelembevételével.
Felvállaljuk a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek: sajátos nevelési igényű (SNI),
beilleszkedési tanulási magatartási (BTMN) zavarral küzdő gyermekek integrált
fejlesztését, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség kibontakoztató és
integrációs felkészítését. A Szakértői Bizottság véleményét mindenkor irányadónak
tekintjük. A kiemelten tehetséges gyermeke tehetséggondozásra is figyelmet
fordítunk, és biztosítjuk számukra a tehetségcsirák kibontakoztatását.
Multikulturális, interkulturális nevelésen alapuló integráció.
Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedő
pedagógiai rendszerben a számára legkevésbé korlátozó és legkevésbé szegregált
környezetben nevelkedjen, ez a gyermekek oldaláról szükséglet, a felnőttek számra
kötelesség.
Szeretnénk, ha az óvodánkban eltöltött gyermekévek maradandó élményt nyújtanának
a jövendő világ felnőtteinek.

Pedagógusok
Óvodánkban az óvodapedagógusok, legyenek:
- gyermekszeretők, családcentrikusak,
- gondoskodók, jóindulatúak, megértőek,
- türelmesek, empatikusak,
- érzelem gazdagok,
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-

együttműködők és segítőkészek,
következetesek,
másságot elfogadók, toleránsak, befogadók,
jól kommunikálók,
nyitottak, igényesek, állandó fejlődésre készek,
innovatívak, kreatívak,
társas érintkezés szabályait betartók,
konfliktuskezelők, problémamegoldók,
mentálisan egészségesek,
titoktartási kötelezettségüket betartók.

Pedagógiai munkát segítők
Óvodánkban a pedagógiai munkát támogatók, legyenek:
- gyermekszeretők, gondoskodók, megfelelően kommunikálók,
- együttműködők és segítőkészek,
- türelmesek, empatikusak,
- igényesek, kötelességtudók,
- önállóak és tevékenyek,
- modellkövetésre alkalmasak,
- másságot elfogadók, toleránsak, befogadók,
- kompetencia határaikat ismerők,
- mentálisan egészségesek,
- titoktartási kötelezettségüket betartók.

Gyermekkép
Óvodánkban a gyermekek, legyenek:
- boldogok, kiegyensúlyozottak,
- nyitottak az őket körülvevő világra,
- egymást szeretők, másokat és önmagukat elfogadók,
- érdeklődőek, kreatívak, fogékonyak a szépre,
- jó kapcsolatteremtők,
- képesek az együttműködésre, problémamegoldásra,
- legyenek önállóak,
- tudjanak nyerni és veszíteni egyaránt,
- legyenek képesek gondolataikat kifejezni és megértetni,
- ismerjék és tartsák be a közösségi élet szabályait és az erkölcsi normáit,
- tisztelettel forduljanak, a környezetükben élő felnőttekhez (szüleikhez, intézményünk
dolgozóihoz)
- motiváltak, sikerre vágyók,
- gyakorolják az egészséges életvitel szokásait,
- jól tájékozódjanak a közvetlen és tágabb környezetükben,
- ismerjék meg és alkalmazzák a környezettudatos magatartást
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A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérése érdekében
Célunk:
A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása és fejlesztése a komplex tevékenységek
által.

Feladataink:
- a csoporton belüli együttműködés megteremtése
- szabad tevékenységek biztosítása indirekt irányítással
- a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének figyelembe vétele a tevékenységek
tervezésekor
- a tevékenységek napirendbe illesztése alkalmazkodjon a gyermekközösség igényeihez
- pozitív, érdeklődő légkör megteremtése
- a tevékenység közös előkészítése (dajka, óvodapedagógus)
- a tevékenység pedagógiai megszervezése
- érdekes, a csoport számára fontos és hasznos tevékenységek biztosítása
- a gyermekek akciószükségletének kielégítése
- a gyermekközösség feladatainak megvalósítása
- utánzásra ösztönző tevékenységek változatos alkalmazása
- párhuzamos tevékenység felkínálása azonos időben
- választási lehetőség biztosítása
- élménynyújtás, egyre sokrétűbb tevékenységformák kialakulásának elősegítése
- figyelemfelkeltő tevékenységek biztosítása
- pedagógiai kérdésekkel az érdeklődés fenntartása
- egyéni visszajelzések, ötletek beépítése a további tevékenységek szervezésébe
- ismétlés biztosítása az információk egyéni ütemű bevésődése érdekében
- a tevékenység során az önálló feladatmegoldásra ösztönzés
- következetes, belátással való tevékenységirányításra törekvés
- extrinzik motiváció alkalmazása kisebb csoportokban: eszközjellegű, kézzel fogható
cél, nyereség elérése a cél
- az intrinzik motiváció fenntartása a tevékenységek során: maga a cselekvés és a benne
rejlő öröm a cél
- differenciált feladatok biztosítása az eltérő képességeknek és érdeklődésnek
megfelelően
- teljesítményszorongás feloldása
- sikerorientált tevékenységirányítás
- ellenőrzés, értékelés a továbbfejlődés érdekében
- korcsoportok közös tevékenységének biztosítása: ünnepek, óvodai és óvodán kívüli
kulturális rendezvények által
- családdal való közös tevékenység szervezése:
o
o
o
o

nyílt napok
családi nap
kerti parti
évzárók, anyák napi ünnepségek
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A képességek szerepe a nevelési cél elérése érdekében
Célunk:
Olyan képességek kialakítása, fejlesztése, melyekkel a harmonikusan fejlődő gyermeki
személyiség képes lesz a beilleszkedésre, alkalmazkodásra, önmaga kiteljesítésére a
folyamatos, élmény dús tevékenységek által.

Feladataink:
- megfigyelések során a képességek „feltérképezése”
- pozitív attitűddel, empátiával fordulás a gyermekhez
- a tevékenységek szervezésénél a csoport és egyéni képességek figyelembe vétele
- a tevékenységek tervezésekor a közösség életkorbeli és képességbeli, érdeklődésbeli
szintjére alapozva, tudatosan és konzekvensen egymásra épülő terv készítése
- kooperációs képességek fejlesztése
- kommunikációs képességek hatékonyságának fejlesztése
- a tevékenységek alárendelése a fejlettségi szinteknek, egyéni és csoportos
képességeknek
- a képességek kibontakoztatásához változatos tevékenységek biztosítása
- hibázás lehetőségének biztosítása
- erősségek kiemelése, gyengeségek fejlesztése
- ösztönző, serkentő módszerek alkalmazása: ígéret, helyeslés, biztatás, elismerés,
dicséret, jutalmazás, kivárás elve, bátorító nevelés
- kényszerítő, gátlást kiváltó módszerek mellőzése: parancs, büntetés, bántalmazás
- jó szokások kialakítása a képességfejlesztés sikerorientált megvalósítása érdekében
- változatos, feladatorientált, eszköz gazdag időkihasználással – lendületes, hatékony
fejlődési lehetőségek biztosítása
- érzelmi és kognitív ráhatás a gyermeki együttműködés érdekében
- tudás örömének elérésére való késztetés
- külső körülményekből adódó hátrányok leküzdése: egyéni gyakorlás,
képességfejlesztés biztosításával
- érzelmi biztonság megadása – komplex tevékenységbe ágyazott képességfejlesztés
- kiemelkedő képességek továbbfejlesztése: tehetséggondozás
- képességek, részképességek hiánya esetén, szakember bevonása a további teendőkbe
- önmagához képest fejlesztendő minden gyermek
- egyéni képességek intenzív fejlesztése
- verbális képességek mérése szakember által 3 éves korban
- képességek mérése 5 éves korban – szülők tájékoztatása
- képességek mérése 6 éves korban – szülők és iskolakezdés elhalasztása esetén iskola
tájékoztatása
- képességi szintek dokumentálása, szülők tájékoztatása
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VI.

AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA ÉS FELADATAI

Az óvodai nevelés általános feladatai
Óvodánk nevelőintézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására,
fejlesztésére törekszik. Nem csupán megengedi, hogy a gyermek fejlődjék, hanem lehetővé
teszi, elősegíti azt tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével.
Az óvodai nevelés rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai nevelés céljának
kiteljesedését.
Feladatunk a gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése:
-

az egészséges életmód alakítása
a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése
az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
az egyéni bánásmód érvényesítése, szocializáció biztosítása
az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
egymásra épülő és egymással összefüggő tevékenységek szervezése
a játék, mint alapvető gyermeki tevékenység elsődlegességének biztosítása
gyermeki személyiség formálása játékossággal, ötletességgel, türelemmel és
szeretettel
a mindennapi élet magatartásmintáinak közvetítése
kölcsönös együttműködés kibontakoztatása és érintkezési képességek fejlesztése
a gyermekek kooperációs és kommunikációs képességének fejlesztése
a gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet biztosítása
a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása
megfelelő szakemberek bevonásával – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós
testi, lelki nevelési feladatok ellátása
identitástudat kialakítása és fejlesztése
a másság tiszteletben tartása és elfogadása
a migráns gyermekek integrációjának segítése

Beszoktatás
A gyermek életében az egyik legfontosabb esemény az, amikor közösségbe kerül, először
ismerkedik meg az óvodával, óvodai csoporttal.
A megszokottól eltérő környezet, a szülőktől való elszakadás, az új helyzet sokszor nehéz
feladat elé állítja a szülőket és az óvodapedagógusokat egyaránt.
A minél zökkenő mentesebb beszoktatás érdekében óvodáink a beiratkozás előtt, „Ovinyitogató" ismerkedő délutánt tartanak a leendő óvodásoknak és szüleiknek, ahol
találkozhatnak az óvónőkkel, dajka nénikkel, felfedezhetik az udvart, a csoportszobákat,
játékszereket. Kötetlen beszélgetés keretében a szülők választ kaphatnak felmerülő
kérdéseikre.
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Június végén az új gyermekek szüleinek szülői értekezletet tartanak a leendő óvónők, ahol
megbeszélik a családlátogatás időpontját, a beszoktatás menetét, valamint sok praktikus
ötlettel segítik a szülőket az intézményi nevelésre való ráhangolódásra.
Az augusztus végi családlátogatás célja a család és a kisgyermek minél jobb megismerése, a
közvetlenebb kapcsolat kialakítása.
A beszoktatás mindig rugalmas, idejét és módját a gyermek és a család ismeretében állapítjuk
meg. Azok a gyermekek, akik bölcsődéből jönnek, általában nem igényelnek hosszabb idejű
beszoktatást. Ők a kisgyermeknevelőkkel csoportosan is meglátogatják az óvodát már
bölcsődei nevelésük alatt, és az óvodapedagógusok is megismerkednek velük a bölcsődében.
Az otthonról jött gyermekek beszoktatására nincsenek általános szabályok, mindenkinél
használható „praktikák”. Minden családnál, gyereknél más és más módszer az, mely valóban
segíthet az új helyzet elfogadásában. Ezért ebben az időszakban azt tartjuk a legfontosabbnak,
hogy figyeljük a gyermek minden rezdülését, ösztönös vagy tudatos megnyilvánulását, és
ehhez próbáljuk meg igazítani a kapcsolat alakítását. Ha a szülő és a gyermek is igényli,
lehetőséget adunk a folyamatos szülős beszoktatásra.
Minden helyzetben elengedhetetlennek tartjuk az együttműködést, az összehangolódást a
családokkal, de talán ebben az időszakban a legfontosabb megbízni egymásban és segíteni
egymást, hogy stabil érzelmi hátteret tudjunk nyújtani a gyerekek számára.

Az egészséges életmód alakítása
Célunk:
A kisgyerek szükségleteinek kielégítése, amely elősegíti növekedését, fejlődését, hozzájárul
egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakulásához, és
megteremti a nevelési hatások kedvező érvényesülésének feltételeit.
Feladataink:
Az óvodai nevelés feladata az egészséges életmódra nevelés, a gyermek testi fejlődésének
elősegítése, egészséges életvitel igényének alakítása. Kiemelt jelentőségű feladataink:
-

-

-

az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú
ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának
csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának
ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az
egészségmegőrzés szokásainak alakítása
szeretetteljes, nyugodt légkörben, esztétikus és biztonságos környezetben a gyerekek
életkori és egyéni sajátosságaihoz igazítva valósuljon meg a testápolásához
kapcsolódó szokások alakítása, begyakorlása
megfelelő feltételek megteremtése a testápolás, testi szükségletek kielégítéséhez
időjárásnak és a hőmérsékletnek megfelelő, helyes öltözködési szokások kialakítása

19

-

-

-

az egészséges táplálkozás és a kulturált étkezés szokásainak kialakítása, fejlesztése a
család bevonásával
a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése változatos mozgás
tevékenységekkel
a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése
a gyermek testi képességei fejlődésének segítése
a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése
a gyermek testi, lelki, szociális egészségének gondozása, környezettudatos magatartás
megalapozásával
a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozását, fontosnak tartjuk a szelektív
hulladékgyűjtés bevezetését és gyakorlatban való alkalmazását
ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával- a szülővel, az óvodapedagógussal
együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok
ellátása
a nevelőtestület és az óvoda dolgozói egészségvédelméhez megfelelő feltétel
biztosítása (felnőtt méretű asztal és szék)

Várható eredmények fejlődési szintenként:
 önállóan tevékenykednek
 észreveszik elvégezhető feladataikat, és segítséget nyújtanak társaiknak
 megfelelően használják a papírzsebkendőt
 vigyáznak a WC, és a mosdó rendjére
 a tisztálkodási eszközöket a helyére teszik
 ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére
 fogat mosnak, a fogápoló szereket tisztán, rendben tartják
 helyesen használják az evőeszközöket
 cipőfűzőjüket megkötik
 kellő önbizalommal rendelkeznek
 tudják a szemetet szelektíven gyűjteni
 mozgásuk harmonikus, összerendezett
 az egészségmegőrzés szokásainak elsajátítása
 az egészséges táplálkozás és a kulturált étkezés szokásainak elsajátítása
 ismeretekkel rendelkeznek a környezettudatos magatartás szabályairól
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Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
Érzelmi nevelés
Célunk:
Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, nyugodt légkörben, állandó értékrend mellett a
gyerekek erkölcsi, érzelmi és akarati tulajdonságainak fejlesztése.

Feladataink:
- érzelmi biztonságot nyújtó, bizalmas, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör
megteremtése
- pozitív érzelmi töltésű kapcsolat kialakítása gyermek-gyermek és a gyermek-óvoda
alkalmazottai között.
- helyes értékrend megalapozása
- szokás normarendszer kialakítása
- döntési képességek fejlesztése
- a gyerekek esztétikai ítéletének, élmény befogadó képességének fejlesztése
- ösztönök és érzelem irányításának fejlesztése
- mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének fejlesztése
- az emberi munka, alkotások megbecsülésére nevelés
- hagyományok ápolására nevelés
- érzelmi zavarok tompítása
- érzelmek kifejező képességének fejlesztése
Várható eredmények fejlődési szintenként:
 társas, baráti kapcsolatok kialakítására és fenntartására képes
 érzelmeit képes kifejezni cselekedeteivel, kommunikációjával
 megbecsüli saját és társai alkotásait
 a hagyományok, szokások ápolására törekszik
 helyes értékrenddel és önálló döntési képességgel rendelkezik
 segíti hátrányos helyzetű társai beilleszkedését
 énképe pozitív, kellő önbizalom, önfegyelem és önállóság jellemzi
 intellektuális érzelmek jellemzik, úgymint: felfedezés, ráismerés, megismerés öröme
 megjelenik és egyre jelentősebb szerepet kap a lelkiismereti funkció
 erkölcsi, szociális érzelmek jellemzik: segítőkészség, együttérzés, büszkeség,
sajnálkozás, lemondás, szégyen, irigység
 esztétikai érzelmek jellemzik: észreveszi és rácsodálkozik a szépre
 a gyermek életkorának, beállítottságának megfelelően fogékony a környezetében rejlő
szépre és jóra és azok megóvására törekszik
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Erkölcsi nevelés
Célunk:
Óvodánk segítse a gyermekek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának
alakulását és engedjen teret önkifejező törekvéseinek. Kötődjenek szülőföldjükhöz, érzelmi,
erkölcsi kötelék fűzze őket lakóhelyükhöz.

Feladataink:
- a gyermekeket állandó értékrend, kiegyensúlyozott, szeretetteljes, derűs légkör vegye
körül
- közös élményeken alapuló tevékenységek biztosítása
- élménybefogadó képességek erősítse
- szokás normarendszer megalapozása
- viselkedési szabályok megismertetése, tiszteletben tartása
- konfliktusok megelőzése, közös szabályok meghatározása
- következetességgel pozitív példák megerősítése
- szabály játékokkal a gyerekek morális érzékenységének fejlesztése
- az illemszabályok megszilárdítása, a másság elfogadásának segítse
- a gyermekek megismertetése a szűkebb és tágabb környezettel
- önismeretük folyamatos fejlesztése
- a gyermekek etikai ismeretének gyarapodását segítsük
- az óvoda valamennyi alkalmazottjának bánásmódja és viselkedése modell értékű
szerepet töltsön be
- együttműködésre való igény kialakítása
Várható eredmények fejlődési szintenként:
 a gyermek váljon nyitottá, és őszintévé
 magatartását az együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség jellemezze
 alakuljanak ki kulturált magatartási szokásai
 tudja betartani az alapvető illemszabályokat
 képes legyen a másság elfogadására
 ismerje fel a jó és rossz közötti különbséget
 törekedjen a pozitív minták követésére
 fejlődjön önismerete, együttműködési készsége
 érje el a megfelelő fejlettségi szintet a szülőföldhöz való kötődése, hazaszeretete
 képes legyen életkorának megfelelően az őt körülvevő környezetben önállóan is
eligazodni
 megfelelő értékrenddel rendelkezzen önmagáról és társas környezetéről

22

Értékorientált közösségi nevelés
Célunk:
A gyermekek tanuljanak meg másokkal együttműködni.
Feladataink:
- közös élmények megteremtésével, az összetartozás érzésének megerősítése
- másság, különbözőség megértése, elfogadása, segítő szándék, tolerancia fejlesztése
- a tanulást segítő kompetenciák fejlesztése: szabálytudat, feladattudat, kitartás, akarat,
önállóság, segítőkészség
- a közösségi szokás- és szabályrendszer kialakítását segítő kompetenciák:
együttműködés, önfegyelem, közös értékek óvása, védelme, akarat, együttérzés,
önzetlenség, figyelmesség
- kompetenciák fejlődéséhez a szokások gyakorlásához szükséges tevékenységi és
értékelési rendszer, interakciós kultúra biztosítása az értékrend megalapozása
érdekében
- hagyományok kialakítása, közös programok szervezése, szülők, gyerekek, óvoda
részére
- nevelőtestület – az alkalmazotti közösség összetartozásának erősítése
Várható eredmények fejlődési szintenként:
 ragaszkodik csoporttársaihoz és a csoportban dolgozó felnőttekhez
 igényli a csoportban kialakult szokásrendszer alkalmazását
 érdeklődik társai iránt, számon tartja azok hiányzását
 a játékszereken megosztozik társaival
 segíti társait a tevékenységekben
 türelmesen meghallgatja a felnőtteket és társait
 a csoportba érkező vendégeket szeretettel, udvariasan fogadja
 az udvariassági formák betartásával kommunikál
 konfliktushelyzetekben társaival egyezkedik
 kellő empátiával rendelkezik hátrányos helyzetű társaival szemben
 a demokratikus szabályok önálló betartására törekszik
 a saját érdekeit háttérbe tudja helyezni a közösség érdekeivel szemben
Munka jellegű tevékenység
Célunk:
Alakuljanak ki olyan készségek, tulajdonságok, melyek elősegítik a munkához,
közösséghez való pozitív viszony kialakulását, a munka tiszteletét.
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Feladataink:
- tapasztalatszerzésnek a környezet megismerésének a munkavégzéshez szükséges,
attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok alakítása
- egyes munkafajták differenciált és fokozatos bevezetése
- valamennyi munka jellegű tevékenységet a lányok és a fiúk is egyaránt gyakorolhatják
- közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakítása
- saját és mások elismerésére, értékelésére nevelés
- évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó munka szervezése
Várható eredmények fejlődési szintenként:
 szívesen vállal egyéni megbízásokat
 részt vesz a környezete tisztán és rendben tartásáért végzett munkában
 rendszeresen naposi teendőket végez
 aktívan részt vesz a teremrendezésben, nagycsoportosok az ágyazásban
 ügyel saját személye és környezete rendjére, biztonságára
 a barkácsoláshoz használt eszközöket, szerszámokat, anyagokat gondosan elrakja
 a munkavégzéshez szükséges eszközöket önállóan, rendeltetésszerűen használja
 önállóan, örömmel, igényesen végzi feladatát

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Az anyanyelvi nevelés
Anyanyelvünk használata, végigkíséri az óvoda egész napi életét, átfogja az oktató-nevelő
munka minden területét, valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat,
jelen van a gyermekek mindennapi kapcsolatában.
Célunk:
A gyermek tanulja meg a helyes és szép beszédet, mely által formálódik a gyermek
személyisége, mélyíti érzelmeit, fejleszti esztétikai érzékét és előkészíti őt az irodalmi
élmények befogadására.

Feladataink:
-

az anyanyelv és a kommunikáció különböző formáinak alakítása
helyes mintaadással és szabályközvetítéssel, választékosan beszélő, jól artikuláló
környezet biztosítása
az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés
derűs csoportlégkör, a kisgyermek és az óvodapedagógusok között szeretetteljes
viszony kialakítása, melyben megnyílik a gyermek és beszédkedvét felkeltve
nagymértékben fejlődik a nyelvi és kommunikációs készsége is
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-

-

lehetőség biztosítása, a gyermek gondolatainak közlésére, érzelmeinek kifejezésére
nyugodt kommunikációs helyzet megteremtése, a személyes percekre, a közös
beszélgetésekre
az óvodai tevékenység egészében jelenjenek meg a verbális és nem verbális jelzések,
interakciók, valamint ezek használatának gyakorlása
a gyermek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése
fordítsunk figyelmet a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és
a válaszok igénylésére
fejlődjön a gyermek szókincse, a kifejezőkészsége, mondatszerkesztése
használja helyesen a nyelvtani szerkezeteket (toldalékok, ragok, névutók, relációs
szavak)
mintaadás biztosítsa beszédpéldával a hangerő, beszédtempó, hangsúly és hanglejtés
tekintetében
a mesén és a versen keresztül, magas szintű irodalmi élmény nyújtása a gyermeknek,
mely régi értékeket, hagyományokat, szokásokat közvetít számukra
az óvodapedagógus játékos formában fejlessze a gyermekek beszédészlelését
(beszédhangok és hangkapcsolatok felismerése), beszédmegértését (szóértés,
mondatértés, szövegértés) és beszédprodukcióját
a beszédhibák kiszűréséhez, javításához együttműködés a logopédussal, a családdal, a
megelőzés és a korrekció területén
a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint migráns gyermekek differenciált
támogatása a magyar nyelv elsajátításában

Várható eredmények fejlődési szintenként:
 a gyermek szíves kommunikál
 szókincse életkorának megfelelő, folyamatosan bővülő
 kifejezőkészsége / beszédértése segíti a napi tevékenységekben, kommunikációban
 szívesen hallgat mesét
 aktívan részt vesz a mondókák, versek, mesék hallgatásában, előadásában
 iskolába készülő gyermek rendelkezzen megfelelő szókinccsel, és a beszédhangokat ejtse
ki tisztán
 a gyermek beszéde legyen jó ritmusú, hangsúlyozott, érthető, folyamatosan kommunikáló
 gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában tudja kifejezni
 tudjon feltenni kérdéseket, tudjon a kérdésekre reagálni, összefüggően tudjon egy témáról
beszélni
 minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot
 képes végighallgatni és megérteni mások beszédét
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Az értelmi fejlesztés
Célunk:
Alakuljanak a gyermekek készségei, képességei, kompetenciái. Legyen képes a gyermek
értelmi képességeit, esztétikai érzékét nyelvi képességeinek birtokában a szabadjáték
alkalmával is kifejezni.

Feladataink:
- az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, a meglévő
tapasztalataira és ismereteire építve biztosítson a gyermekeknek változatos
tevékenységeket, melyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat
szerezhetnek az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről
- a gyermekek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek
rendszerezése, bővítése, gyakorlása
- az értelmi képességek valamennyi területének (érzékelés, észlelés, emlékezet,
figyelem, gondolkodás, alkotókészség) fejlesztése
- olyan környezet biztosítása a gyermekek számára, mely elősegíti valamennyi értelmi
képesség, különösen a képzelet és kreativitás fejlődését
- eltérő képességek kibontakoztatása differenciált segítségadással
- a szociokulturális háttér figyelembe vételére épülő differenciált készség,
képességfejlesztés, együttműködés a fejlesztést végző gyógypedagógussal,
fejlesztőpedagógussal és a családdal
Várható eredmények fejlődési szintenként:
 figyelme egyre hosszabb ideig fenntartható
 megfigyelőképessége a tevékenységek során egyre pontosabb
 feladatok megoldására segítséggel, biztatással, megerősítéssel képes
 észlelése folyamatosan fejlődik, egyre pontosabb
 térben való tájékozódása praktikus szinten megfelelő
 gondolkodási képességei életkorának megfelelőek
 képes figyelemösszpontosításra, a problémamegoldó, kreatív gondolkodásra
 sokoldalú tevékenysége során formálódik és tökéletesedik megfigyelőképessége
 kialakulnak jártasságai, készségei, képességei mely által az érzelmileg motivált
cselekvéses gondolkodás szintjéről, eljut a fogalmi gondolkodásig
 képes az egyszerű gondolkodási műveletek alkalmazására, tapasztalatok útján szerzett
ismeretek emlékezetben tartására, fejlődik reproduktív emlékezete
 képes az ismeretek alapján életkorának, egyéni fejlettségének megfelelő feladatok
irányított, majd önálló megoldására
 kialakult észlelési képességeit (látás, hallás, tapintás, ízlelés – a finommotoros
képességek, a szem-kéz- mozgáskoordináció területén) összerendezetten tudja használni
 auditív és vizuális képessége megfelelő
 kialakult tér és időészlelése
 lényeges jegyek alapján képes az általánosításra, felismeri az ok-okozati összefüggéseket
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VII.

AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI

Az óvodai élet megszervezése
Hetirend
Célunk:
A heti rend a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat biztosítja az óvodai
csoportokban, és lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével az óvodások napi életének
megszervezéséhez.

Feladataink:
- tervszerűség és folyamatosság biztosítása, megvalósítása
- minden korcsoportban a heti rend rugalmas betartatása
- a heti rend összeállításánál figyelünk arra, hogy jusson elegendő idő a gyermeki
tevékenységek, kezdeményezések, ötletek és javaslatok meghallgatására,
kipróbálására vagy közös megvitatására
- úgy állítjuk össze, hogy a gyermek életének észrevétlen szabályozója legyen
- elsődlegesnek tartjuk a játék szerepét, ezért elegendő időt biztosítunk az elmélyült,
nyugodt játékhoz
- a csoportok összehangolva állítják össze a heti rendjüket, hogy egymást ne zavarják
(pl. testnevelés a tornateremben)
Napirend
Célunk:
Az óvodáskorú gyermekek egészséges, tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez,
fejlesztéséhez elengedhetetlen az óvodai élet céltudatos szervezése. Ezt szolgálja a
gyermekek életrendjét, időbeosztását tartalmazó folyamatos, rugalmas napirend.

Feladataink:
- elmélyült, tartalmas, hosszantartó játékhoz elegendő idő biztosítása
- a szabad játék alapját képező élményszerzési lehetőségek nyújtása (séták,
kirándulások, ünnepek, hagyományápolás)
- a tevékenységek közötti belső arányok kialakítása, a folyamatosság és a rugalmasság
érvényesülése érdekében
- elegendő idő biztosítása a gondozási tevékenységek végzésére, minden kisgyermek a
saját tempójában tevékenykedhessen
- differenciált tevékenységek tervezése, szervezése, tekintettel az eltérő korosztályok
igényeire
- a délelőtti és a délutáni időszakban szabad levegőn való tartózkodás biztosítása
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A nyári hónapokban az óvodai életet nyári napirend szerint szervezzük. Az év közbeni
szokások megtartása mellett ez annyiban jelent változást, hogy a gyermekek lehetőség
szerint az egész napjukat a szabadban töltik.
Óvodánk nyitva tartása: 07:00- 17:00 óráig tart és a napirend is ehhez igazodik.
07:00- 07:30
07:30-11:30

11:30-15:00
15:00- 17:00

ügyelet
gyermekek fogadása az ügyeletes csoportszobában
érkezés,
szabad játéktevékenység:
o játék,
o beszélgetés,
o kezdeményezések,
o tervezett tevékenység
mozgásos játékok
tisztálkodás – tízórai
közös játéktevékenységek:
o tervezett témák,
o komplex foglalkozások,
o szervezett mozgás
levegőzés, séták, kirándulások
tisztálkodás, ebéd, előkészületek a lefekvéshez, minden napi
mese, csendes pihenő
tisztálkodás, uzsonna, szabad játék, hazabocsátás

Óvodai dokumentumok
Óvodai csoportnapló
Óvodai felvételi és mulasztási napló
Fejlődési napló
Gyermek fejlődésének mérése és értékelése
Óvodai szakvélemény a gyermek iskolaérettségére vonatkozó 3 pld. nyomtatvány
Nyári napló
Óvodai törzskönyv
Óvodai felvételi előjegyzési napló
Csoportnapló
Az óvodai csoportnaplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját és címét, a
nevelési évet, a csoport megnevezését, a csoport óvodapedagógusait, a megnyitás és lezárás
helyét és időpontját, az óvodavezető aláírását, az óvodai körbélyegző lenyomatát, a
pedagógiai program nevét.
Az óvodai csoportnapló tartalmazza:
-

a gyermekek nevét és óvodai jelét
a gyermekek OM azonosítóját, TAJ számát és a szülő elérhetőségét
a gyermekek névsorát korcsoport szerint (osztott és részben osztott csoportok esetén)
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-

a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek névsorát
a csoportra vonatkozó statisztikai adatokat
a gyermekek születésnapjainak nyilvántartását
az elvégzett családlátogatások időpontját
a fejlesztő pedagógiai foglalkozáson, illetve a logopédiai fejlesztésben részesülők
névsorát
a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó heti rendet napi bontásban
a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a tevékenységeket
a csoportra differenciáltan vonatkozó szokás szabályrendszerét
a jeles napokhoz, évszakokhoz tervezett tevékenységeket, feladatokat és az
eseményekkel járó szervezési feladatokat (eseményterv)
a nevelési terv és értékelése
heti terv
feljegyzések a csoport életéből
hivatalos látogatások

A dokumentum tartalmazza a csoportra differenciáltan vonatkozó szokás szabályrendszereket,
a jeles napokhoz, évszakokhoz tervezett tevékenységeket, feladatokat és az eseményekkel járó
szervezési feladatokat.
A tervezés időkeretei:
Dokumentum típus

Időkeret

Eseményterv - programterv
Csoportszokás- szabályrendszere
Heti rend- napirend
Délutáni összevonás rendje
Nevelés tervezése
Nevelés értékelése
Heti terv (tevékenységek és a feladat)
Nyári időszak - tagóvodánként

1 hónap
1 év
1 év
1 év
félév
félév
1 hét
1 hónap
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A mérés, értékelés folyamata és dokumentációja
Pedagógiai mérés célja és dokumentáció vezetéséhez (méréshez) kapcsolódó feladataink
A pedagógiai mérés célja:
- megismerni a gyermek pillanatnyi fejlettségi szintjét, állapotát
- a fejlesztési irányvonal meghatározása az óvodapedagógus megfigyeléseiből és a
vizsgálati eredmények elemzéséből
- információszerzés arról, hogy a gyermek önmagához képest mely területen fejlett,
hol van esetleges lemaradása
- segítse a pedagógia munkában a fejlesztendő területek, a kimagasló képességek
meghatározásával a tervezést, a legmegfelelőbb eljárások kiválasztását, és a
gyermek saját képessége szerinti, saját tempójának megfelelő magasabb fejlettségi
szint elérését
- az óvodai nevelés hatékonyságának növelése azáltal, hogy ismerjük a gyermek
személyiségét, állapotát
- maga a fejlődés legyen a cél és eredmény

A fejlődést nyomon követő dokumentáció vezetéséhez (méréshez) kapcsolódó feladataink:
-

-

-

az anamnézis adatlap elkészítése
családlátogatásról, fogadóórákról készített feljegyzések készítése.
a szülők rendszeres és megfelelő tájékoztatása gyermekük fejlettségével kapcsolatosan
a beszoktatási időszak végén az addigi tapasztalatok rögzítése
megfigyelésekkel, mérésekkel a gyermeki személyiség képességterületeinek
bemutatása:
o Fiziológiai jellemzők, biológiai szükségletek
o Szociális, érzelmi, akarati fejlettség mutatói
o Értelmi fejlettség mutatói
o Mozgásfejlettség mutatói
o Beszédfejlettség mutatói
a megfigyelések, mérések során keletkezett eredmények rögzítése minden gyermeknél
fejlődést nyomon követő dokumentáció alapján
az eredmények ismeretében, a gyermek önmagához mért fejlettségi szintjének
értékelése után, a fejlesztő – nevelő munka tudatos tervezése.
az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztendő területek, feladatok meghatározása,
amelyek a hátránycsökkentés érdekében, vagy a kiemelkedő képességek miatt a
gyermekek további fejlődését elősegítik
kizárólag azokra a képességterületekre tervezünk fejlesztést, amelyek konkrét
feladatokat igényelnek
szükség esetén szakember segítségének bevonása, amennyiben szakértői vizsgálatra
sor kerül, annak megállapításait, javaslatait rögzítjük a fejlesztési tervben
ötéves mérés: „Amit az óvónőnek észre kell vennie” - feladatlapok
hatéves mérés: a DIFER vizsgálati eljárás alkalmazása
30

-

az óvodáskor végére elérendő fejlettségi mutatók meghatározása
emberrajzok.
a gyermek fejlettségét bemutató dokumentáció bizalmas kezelése

A gyermeki személyiség képességterületeinek megismeréséhez javasolt módszerek:
o
o
o
o
o
o
o

megfigyelés
beszélgetés
cselekedtetés
együttjátszás, közös játék társakkal
rajzos tevékenységek
mérés feladatlapokkal
vizsgálati eljárás alkalmazásával (DIFER)
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Mérési, megfigyelési folyamatokat a következő táblázat mutatja be:
TERÜLETEK
Óvodába
lépéskor

Anamnézis
- megfigyelések
- beszélgetések
- családlátogatás lehetősége,
tapasztalatai
A beszoktatás tapasztalatai
Képességterületek,
kompetenciák fejlettségi
mutatói:
1. Szociális, érzelmi, akarati
fejlettség
2. Értelmi fejlettség
3. Mozgásfejlettség
4. Beszédfejlettség
Első fejlettségmérő teszt által
mérhető képességterületek:
- ábrázoló készség
- vizuális észlelés
- auditív észlelés
- vizuális / auditív emlékezet
- téri tájékozódás
- időbeli tájékozódás
- számfogalom
- megfigyelések (figyelem,
kezesség, ceruzafogás, mozgás,
beszéd, magatartás)
DIFER fejlettségmérő teszt
által mérhető
képességterületek:
- relációs szókincs
- beszédhanghallás
- elemi számolás
- tapasztalati következtetés
- tapasztalati összefüggés
- szocialitás
- írásmozgás-koordináció

IDŐSZAK
A
3-7 éves
beszoktatási korban, egy
időszak
nevelési
végén
évben 2
alkalommal

A gyermek
5. életéve
betöltésekor

A gyermek
6. életéve
betöltésekor

x

x

x

x

x
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VIII. ÓVODÁNK KAPCSOLATAI
Az óvodát szociális és nevelési funkciója összekapcsolja a családdal és a gyerekek fejlődésére
közvetlenül ható más intézményekkel. A kapcsolatok alakításában és fenntartásában az óvoda
nyitott és kezdeményező. A kapcsolattartás és a folyamatos együttműködés a nevelési
folyamatba beépülve elősegíti a teljes gyermeki személyiség fejlődését. Az óvoda vállalja az
inkluzív nevelés értékeinek indirekt közvetítése mellett, a személyiségformálás direktebb
módszereit is: előadás, vitaindító, szerzők és cikkek ajánlása, közzététele.

Óvoda és a család kapcsolata
Célunk:
Az óvodai nevelés, a családi nevelést kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. A
családdal való szoros együttműködésünk alapja: a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás,
mely lehetővé teszi a gyermekek személyiségének fejlesztéséhez kitűzött alapelvek, célok,
feladatok egységes értelmezését és megvalósítását.

A kapcsolattartás lehetőségei:


Ismerkedés az óvodával, az óvoda dokumentumaival



Családlátogatás



Szülői értekezletek



Fogadó óra



Nyílt nap, barkács délelőtt



Szülői Szervezet megbeszélései



Nyílt óvodai rendezvények



Családi-, ill. csoportkirándulás

Óvoda és a köznevelési intézmények kapcsolata
Óvoda és bölcsőde:
Intézményünk nevelő munkájának előzménye vagy a családi nevelés, vagy a bölcsődei
nevelés, gondozás.

Célunk:
Az első intézményes nevelés megismerése, mely elősegíti a későbbi, zökkenőmentes
óvodakezdést.
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A kapcsolattartás lehetőségei:


Csoportlátogatás

Óvoda és Evangélikus Egyházi Óvoda:
Városunkban az óvodáskorú gyermekek nevelését, az önkormányzat intézményén kívül,
egyházi fenntartású óvodában is végzik.
Célunk:
A két intézmény közötti rivalizálás mentes kapcsolat, mely a kölcsönös segítségnyújtást
szolgálja.

A kapcsolattartás lehetőségei:


látogatások, tapasztalatcserék



értekezletek, továbbképzések közös szervezése

Óvoda és Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI
Célunk:
A két egymásra épülő nevelési intézmény munkájának összehangolása, együttműködése. A
gyermekek zökkenőmentes iskolakezdésének elősegítése, a zavartalan iskolai beilleszkedés
érdekében.

Kapcsolattartás lehetőségei:


Kölcsönös hospitálások, értekezletek



Továbbképzések, kiállítások, városi rendezvények közös szervezése

Az óvoda munkáját támogató, segítő intézmények, szervezetek kapcsolata
Óvoda és gyermekorvosok, védőnők:
Városunkban dolgozó két gyermekorvos és a védőnők jól ismerik gyermekeinket.
Rendszeresen ellátogatnak óvodánkba, a gyermekek egészségügyi ellátását végzik.
Célunk:
A gyermekek egészséges életmódra nevelésének segítése a törvényi előírásoknak
megfelelően.

Kapcsolattartás lehetőségei:


óvodai, csoportos vizsgálat bármelyik fél kezdeményezésére
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látogatás az orvosi, fogorvosi rendelőben



előadás szervezése a szülőknek, a szülői értekezlet keretében

Óvoda és közművelődési intézmények:
A művelődési ház, könyvtár sajátos nevelési lehetőséget kínálnak az óvodai munkánk
kiegészítéséhez.
Célunk:
Sokoldalú, színes, nevelő hatású tapasztalatszerzés biztosítása.

A kapcsolattartás lehetőségei:


mozi, bábszínház, könyvtárlátogatás



kiállítások, rendezvények, értekezletek közös lebonyolítása

Óvoda és pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények:
Célunk:
A hátránnyal élő gyermekeink közös megsegítése.

Kapcsolattartás formái:


írásbeli megkeresés



Felmerülő problémák megbeszélése-telefonos kapcsolat

Óvoda és gyermekjóléti szolgálat:
Célunk:
A támogatásra szoruló családokra felhívjuk a figyelmet.

Kapcsolattartás formái:


jelzőlapon a problémahelyzetről kölcsönös tájékoztatás



esetmegbeszélés: intézkedési terv kidolgozása és megvalósítása
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Óvoda és Kisebbségi Önkormányzatok:
Célunk:
A családi és intézményes nevelést közösen kísérjük figyelemmel, az érintett gyermek
esetében.

Kapcsolattartásformája:


kölcsönös megkeresés

Óvoda és Idősek Napközi Otthona:
Célunk:
A legkisebb és legidősebb generáció megismerje és tisztelje egymást.

Kapcsolattartás formája:


karácsonyi műsor lebonyolítása



Anyák napi gyermekműsor megszervezése

Óvoda és helyi üzemek:
Célunk:
Identitástudat erősítése tapasztalati megismerés útján.

Kapcsolattartás formái:


üzemlátogatás



közös tevékenység szervezése az üzemekben

Az óvoda és a Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei
Célunk:
A külhoni magyar óvodákkal törekszünk a kapcsolatépítésre, szakmai kapcsolat
fenntartásra.

Kapcsolattartás formája:


kölcsönös együttműködés
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Óvoda és Fenntartó kapcsolata
Célunk:
Közvetlen, nyílt, őszinte légkör fenntartása.

Kapcsolattartás formája:


kölcsönös megkeresés, együttműködés

37

IX.

AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉG FORMÁI ÉS AZ
ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI

Játék
Célunk:
A gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének kibontakoztatása, kompetenciáinak
fejlesztése szabadon választott, változatos játéktevékenységeken keresztül.

Feladataink:
- a játék, mint a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai
nevelés leghatékonyabb eszköze, melyet mindennap visszatérő módon, hosszantartóan
és lehetőleg a szabadjáték túlsúlyának előtérbe helyezésével valósítunk meg
- boldog, derűs, biztonságos légkör biztosítása elfogadó, segítő, támogató attitűddel,
differenciált módszerekkel
- tudatos jelenléttel az élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozása, támogató,
serkentő, ösztönző magatartással, indirekt játékirányítással
- élmények, lehetőségek, körülmények megteremtése, amelyek biztosítják, hogy a játék
a gyermek számára örömforrás legyen
- indirekt játékirányítás alkalmazása
- változatos játékfajták megteremtése és feltételeinek biztosítása a szabadban is
- egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő változatos anyagok,
eszközök, játékszerek biztosítása
- a szabad játék előtérbe helyezése
- folyamatos megfigyeléssel információszerzés a gyermekek fejlettségéről
- életkoruknak megfelelő játék tervezése, mely kapcsolódik a komplex foglalkozások
anyagához
- a fejlesztési és differenciálási lehetőségek kihasználása
Várható eredmények fejlődési szintenként:
 képes különböző alkotások létrehozására életkorának megfelelő problémamegoldással,
esztétikai és manipulációs készséggel rendelkezik
 társaival a játék során cselekvéseit összehangolja
 kompromisszum képes, játszótársai elgondolásait megérti és elfogadja
 képes szerepjátékok megszervezésére, az ahhoz szükséges játékszerek kiválasztására
 képes szerepvállalásra és szerepek elosztására
 játékhelyzetben újraalkotja a felnőttek tevékenységeit
 a barkácsolás természetes része a szerepjátéknak
 a játékhoz készített eszközöket felhasználja a további játék során
 játéktémát napokon keresztül folytatja társaival
 késleltetni tudja cselekvési és mozgásvágyát
 képes konkrét fogalmi gondolkodásra, a szabályok megértése érdekében
 alkalmazkodik a játék szabályaihoz, képes annak önálló betartására
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képes a problémahelyzetek megoldására
megfelelő önkontrollal rendelkezik

Verselés, mesélés
Célunk:
Változatos irodalmi élmények nyújtásával belső igény felélesztése a színház, a múzeumok,
könyvtár értékei iránt. A meseélmények segítségével, a mondókák, versek zeneiségével a
gyermekek pozitív személyiség jegyeinek megalapozása.

Feladataink:
- megfelelő légkör, érzelmi biztonság megteremtése az irodalmi mű bemutatásához
- mindennapi mesélés, vers, bábozás, dramatizálás, dramatikus játékok befogadási
igényének kialakítása
- a mese-vers kezdeményezés anyaga legyen változatos, az életkori sajátosságokhoz
igazodóan tartalmazzon népi-népmeséket, népi hagyományokat felelevenítő
mondókákat, rigmusokat, mondavilág elemeit és meséit, klasszikus és kortárs irodalmi
műveket is
- a mese – képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel
feltárni a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonyait,
a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat
- teremtsen lehetőséget a gyermek önálló szöveg és mesemondásához
- megfelelő eszközök előkészítése, elkészítése a változatos előadás, bemutatás
érdekében
- témagazdag, időszerű, a foglalkozási ágakhoz alkalmazkodó felkészülés
- a vers, mondóka, mese az érzelmi biztonságot, a belső képalkotást segítse, mely a
gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája
- műveltségi tartalmak iránti fogékonyság fejlesztése, a könyv, az irodalom
megszerettetése, az igényességre szoktatás
- együttműködés, a különböző kultúrák (etnikum) megismertetésében
Várható eredmények fejlődési szintenként:
 a gyermek várja és igényli a mindennapi vers és mesehallgatást és maguk is segítenek a
mesehallgatás feltételeinek kialakításában
 gyakran lapozgat képes, mesés könyveket és gondosan bánik a mesekönyvekkel
 a könyvekben a képek alapján megtalálja legkedvesebb meséit
 figyelmesen, csendben végighallgatja a mesét
 életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően, néhány mesét, verset, mondókát
képesek emlékezetből is felidézni
 szívesen versel, mesél, bábozik, dramatizál önállóan is
 képes sajátkészítésű eszközök segítségével irodalmi élményeinek megjelenítésére
 a folytatásos mesék, verses mesék, meseregények szálait össze tudja kötni
 élményei alapján képes önálló történetet kitalálni
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Célunk:
Felkelteni a gyermekek zenei érdeklődését, formálni zenei ízlésüket és esztétikai
fogékonyágukat, igényes zenei művek megválasztásával (ölbeli játékok, népi
gyermekdalok, éneklés, énekes játékok). Identitástudatuk megerősítése a népdalok
éneklésével, hallgatásával, a gyermek-, néptáncok és népi játékok, a hagyományok
megismerésével és továbbélésével.

Feladataink:

-

a zenei nevelés alapvető feltételeinek megteremtése,
érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésük formálása

-

a zenei ízlésvilág formálása a dalanyag összehangolása a klasszikus és kortárs művek
alkotásainak alkalmazásával, a foglalkozások komplexitásának figyelembevételével

-

nyelvtörők, mondókák, kiszámolók segítségével az egyenletes lüktetés, a ritmus
hangoztatása, megkülönböztetése

-

a felhasznált zenei anyag kiválasztása,
képességszintjéhez, életkorhoz igazodjon

-

minél több hangszerrel ismerkedjenek meg a gyermekek, s próbálják helyesen
megszólaltatni és használni azokat

-

a zenei képesség fejlesztése: egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, mozgás
fejlesztése

-

hagyományápolás, az énekes népi játékok, mondókák, ölbeli játékok alkalmazása

-

a zenei képességfejlesztés, párhuzamosan örömteli, érzelem gazdag, szép, tiszta
éneklésre szoktatás, az egyéni megszólalás bátorítása, természetes játékhelyzetekben
(felelgetős énekes játékok)

-

zenehallgatásként komolyzenei művek, magyar népdalok és igényes műdalok
szépségeinek megismertetése, digitális eszközök alkalmazásával is

-

a dalanyag kiválasztása a gyermekek nemzeti hovatartozásának figyelembevételével, a
zenei anyanyelv kialakulásának elősegítése, identitástudatuk erősítése

a

összeállítása,

gyermekek

adott

zenei

korcsoport

a gyermekek megismertetése az egyszerűbb és bonyolultabb mozgás- és térformákkal,
a helyes testtartás kialakítása, esztétikus, szép mozgás fejlesztése

Várható eredmények fejlődési szintenként:
 tud néhány dalt tisztán, helyes szövegkiejtéssel egyedül is énekelni
 életkorának megfelelően élvezettel hallgat zenét, népdalokat, műdalokat, komolyzenei
műveket
 felismeri a halk-hangos éneklést, és tud halkan és hangosan énekelni, beszélni
 tud társaival középerős hangon együtt énekelni
 képes körjátékok alakzatának létrehozására és megtartására
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a különböző mozgásokat és táncmozdulatokat társaival együtt, egyöntetűen, esztétikusan
végzi
tud dallam v. ritmusmotívumokat egyénileg visszaénekelni, visszatapsolni
megkülönbözteti az egyenletes lüktetést a dal ritmusától, tudja mindkettőt mozgással,
járással, tapssal a dalból kiemelni
tud ritmust, dallamot, mozgást rögtönözni
tud irányítás nélkül játszani néhány dalos játékot, énekes népi játékot
megbeszélés v. egyéni ötletek alapján az éneklést ütőhangszerekkel tudja kísérni

Rajzolás festés, mintázás, kézi munka
A rajzolás, a festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka, mint az ábrázolás különböző
fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal,
nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze
a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.
Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényeken való bemutatására és a
tehetségek bátorítására.
Célunk:
Alakuljon ki a gyermekek élmény-és fantáziavilágának képi szabad önkifejezése, esztétikai
érzékenysége, igényessége, az esztétikai élmények befogadásának öröme és képessége.
Gazdagodjon tér-, forma-, színképzetük, esztétikai érzékenységük, szép iránti
fogékonyságuk, igényességük.

Feladataink:

-

az egész nap folyamán tér és változatos eszközök biztosítása az ábrázoló
tevékenységekre: rajzolás, a festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka

-

a gyermekek megismertetése a különböző anyagokkal és a kézimunka technikai
alapelveivel és eljárásaival

-

megfelelő hely, elegendő idő biztosítása a gyermekek alkotási vágyának kielégítésére

-

a gyermekek rajzaiban az emberábrázolás, a környezet, a tárgyak, a cselekmények
saját elképzelés alapján történő megjelenítés segítése

-

a gyermekek képzeletének, ábrázoló
finommotorikus készségének formálása

-

a környezet esztétikai alakítása oly módon, hogy a gyermekek vizuális és esztétikai
élmények befogadására fogékonyak legyenek

-

a gyermekek minél többszöri sikerélményhez juttassa

élmények biztosítása műalkotásokkal, népművészeti elemekkel, amelyeket örömteli
megvalósítás követ
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képességének,

önkifejezési

módjának,

Várható eredmények fejlődési szintenként:
 örömmel saját kezdeményezésére ábrázol
 tud egyszerű formákat papírból ragasztani, kivágni, hajtogatni
 önállóan és csoportosan készít játékot, kelléket, ajándékot
 téralakításban, építésben társaival együttműködik
 képalkotásban kifejezi gondolatait, élményeit
 ábrázolása változatos színhasználatot és tagoltságot mutat
 emlékezet utáni témákban a részleteket is ábrázolja
 elképzelés után meseszereplőket, történeteket, hangulatot is kifejezve, jellegzetes
színekkel, formákkal, mozgással ábrázol
 díszítő, tervező feladatot változatos színekkel, rajzolással, festéssel, papírtechnikával,
agyagba karcolással megold
 tud különféle eszközzel képet alkotni, a technikát önállóan a rendelkezésre álló
anyagokból megválasztani

Mozgás
Célunk:
A rendszeres egészségfejlesztő, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó
testmozgás, az óvodába lépéstől váljon a mindennapokban a szabad és szervezett
tevékenységek szerves részévé.

Feladataink:
- feltételek megteremtése, melyek elősegítik a gyermekek egészséges fejlődését a napi
rendszerességgel végzett testmozgás által
- szabad mozgás biztosítása szabad levegőn és a csoportszobában: szervezetük
edzettsége és fizikai állóképességük fejlesztése
- mozgásos játékok, mozgással kísért versek, játékok által a mozgás szeretetére nevelés
- a gyermekek csoportos és egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó játékok, feladatok
biztosítása, melyek a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának és
fejlesztésének eszközei
- a természetes hely-, helyzetváltoztató és finommotoros mozgáskészségek tanulásának
biztosítása
- a mozgáskoordináció intenzív fejlődési szakaszában sokszínű, változatos, örömteli,
érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formák, játékok alkalmazása, mellyel a mozgás
az értelmi fejlődésre és a személyiség harmonikus fejlődésére is jótékonyan hat
- erő, ügyesség, állóképesség fejlődésének elősegítése
- a helyes testtartás kialakítása, az izomzat egyenletes fejlődése, az egészséges életmód
és mozgás összehangolása
- az irányított mozgástevékenységek változatos alkalmazása
- a megfelelő környezet kialakítása a biztonságos gyakorlatvégzés érdekében, változatos
eszközök előkészítése
- a szervezett mozgás megjelenítése a délelőtti, délutáni napirendben is
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-

középső és nagyobb csoportokban fokozatosan kerüljön bevezetésre az irányított,
tervezett mozgás
a gyakorlatok végzése közben a gyermeki tapasztalatszerzés biztosítása, képességeik
felfedeztetése, erősségeik megismerése, hátrányaik felzárkóztatása
a gyermekek egyéni adottságaihoz, képességeihez, fejlődési üteméhez alkalmazkodó
tervezés és kivitelezés
a mozgásigény kielégítése, örömteli együttmozgás alkalmazkodásra neveléssel
az egymásra odafigyelés, a kooperáció, az együttműködési képesség fejlesztése
játékszabályok ismertetése, betartatása, a szabálykövető, társas viselkedés fejlesztése
a közösség egyénre gyakorolt pozitív hatásainak segítése
pozitív önkép-, és önkontroll fejlesztés
érzelemszabályozás fejlesztés
metakommunikáció és testséma fejlesztése
feladattartás, feladattudat fejlesztése
változatos, differenciált, párhuzamosan végezhető lehetőségek biztosítása
egyensúlyérzék, nagymozgások fejlesztése
speciális testrészekre koncentrált fejlesztés segítése a szakemberekkel együttműködve
egyéni lemaradások, hátrányok kompenzálása
mozgásos fejlesztő foglalkozások megszervezésének segítése, a fejlődés nyomon
követése
óvodai és csoportszintű mozgásos programok szervezése: Oviolimpia, Egészségünkresportnap
egységes, egészséges mozgáskultúra közvetítése

Várható eredmények fejlődési szintenként:
 aktívan részt vesz a mozgásos játékokban: járás, futás, ugrás, támasz, függés,
egyensúlyozás, dobás
 mozgása harmonikus, összerendezett, fegyelmezett
 tud ütemtartással járni
 képes különböző eszközök alkalmazásával egyensúlyozó járásra
 tud rövidebb távon egyenletes iramban futni
 szeret mozogni, kitartó a mozgásos játékokban
 megfelelő testséma ismerettel rendelkezik
 tud térben tájékozódni, ismeri az irányokat, megfelelő helyzetfelismeréssel
rendelkezik
 kialakult feladattudata, feladattartása
 tud néhány mozgásos játékot (futó-fogójátékot) irányítás nélkül játszani
 életkorának és egyéni képességeinek megfelelően vesz részt a spontán és irányított
mozgásos feladatok végzésében
 akaratlagosan irányítja mozgását, megfelelő önkontrollal rendelkezik, el tudja viselni a
kudarcélményét
 versenyjátékban betartja a szabályokat, együttműködő, alkalmazkodó
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képes a szabályok önálló betartására, saját és társai testi épségének megóvása
érdekében
mozgáskoordinációja egyéni fejlettségének megfelelő

Külső világ tevékeny megismerése
Célunk:
A gyermek aktivitása és érdeklődése során szerezzen tapasztalatokat, a szűkebb és tágabb
természeti - emberi - tárgyi környezetről. A valóság felfedezése során ismerje meg a
szülőföld, az ott élő emberek, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a
közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és tárgyi kultúra értékeit, tanulja
meg ezek szeretetét és védelmét.
Feladataink:
-

tevékenységrendszerbe ágyazott tapasztalatszerzés, természetes élethelyzetben,
tudatosan, tervszerűen
az új ismeretek megszerzése a gyermekek spontán érdeklődésére, érzelmeire,
megismerési vágyára épüljön
a meglevő ismereteket elmélyítése, rendszerezése
változatos tevékenységek biztosítása felfedezésre, megismerésre
témaválasztásnál lakóhelyünk sajátosságainak figyelembe vétele
az egyetemes nemzeti kultúra értékeinek közvetítése: ünnepek és hagyományőrzés
formájában
környezetünk szépségének, harmóniájának felfedeztetése
a gyermekek tevékeny bevonása környezetük alakításába, ápolásába
látogatások szervezése: tűzoltóság, rendőrség, kereskedelem, egészségügy,
parkgondozás vagy egyéb szülői munkahelyre
összefüggések, ok-okozati viszonyok felfedeztetése
környezetvédelem alapjainak megismertetése: a föld, a levegő, a víz, a növény- és
állatvilág, valamint tájvédelem
környezettudatos szokások alapozása: takarékoskodás a vízzel, árammal, papírral,
illetve hulladékkezelés, szelektálás
ismereteket nyújtása: növények, állatok fejlődéséről, gondozásáról, védelméről,
hasznáról
sétákat, kisebb túrák, kirándulások szervezése: élővilág, életközösségek
megismertetése
a helyes közlekedés szabályainak megismertetése és gyakorolása
a helyes közlekedési morál megalapozása: udvariasság, idős emberek segítése
a napszakok, évszakok változásainak, természet szépségének és állandó körforgásának
megtapasztaltatása
az orvos, a védőnő, a betegellátás feladatairól, gyógyszerek használatáról,
balesetvédelemről tapasztalatszerezés
testrészeik és érzékszervek megnevezése, megismerése
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-

a szülőföldünk szeretetére, természetvédelem fontosságára nevelés
a gyermekek önálló véleményalkotásának, döntési képességeinek fejlesztése

Várható eredmények fejlődési szintenként:
 szűkebb és tágabb környezetéről elemi ismeretekkel rendelkezik
 részt vesz a növény-, és állatgondozásban, a természetvédelemben
 ismeri a színeket, azok világosabb és sötétebb árnyalatait
 ismeri a testrészeket, a test felépítését és érzékszerveit
 igényes teste tisztaságára, az egészségvédelemre
 környezete alakításában tevékenyen részt vesz
 ismeri és betartja környezete közlekedésének legfontosabb szabályait
 életkorának megfelelően összefüggéseket, ok-okozati viszonyokat felismer
 megkülönbözteti az időre vonatkozó kifejezéseket - az évszakokat, hónapokat, napokat és
napszakokat
 tudja lakcímét, testvérei nevét, szülei foglalkozását, saját születési helyét, idejét
 megfelelő ismerettel rendelkezik az őt körülvevő felnőttek munkájáról, foglalkozásáról
 ismeri szülőföldjét, az ott élő embereket, a helyi hagyományokat, szokásokat
 mindennapjait, cselekedeteit áthatja a környezettudatos magatartás

Matematikai tapasztalatszerzés
Célunk:
A gyermekeket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek
felfedeztetése, megtapasztaltatása játékos formában, a gyermekek igényeihez, ötleteihez
igazodva.

Feladataink
- pozitív érzelmi viszony kialakítása a problémahelyzet megoldásához
- természetes élethelyzetek kialakításával, matematikai érdeklődés felkeltése
- optimális feltételek megteremtésével, játékos tapasztalatszerzés megvalósítása
- a gyermekek aktuális élményeinek, ötleteinek, igényeinek figyelembe vétele
- a gyermekek eltérő fejlődésmenetéhez egyéni különbözőségeihez igazodó
ismeretgyújtás, differenciálás
- a gyermekek egyéni matematikai megismerő erőinek, problémalátásának,
problémamegoldó képességeinek fejlesztése
- a gyermekek térre, formára, színre, mennyiségre vonatkozó élményanyagának
fokozatos bővítése
- minél több lehetőség biztosítása a tapasztalatszerzés, valamint a probléma érzékenység
fejlesztésnek területén
- számfogalom fejlesztése
- szerezzenek jártasságot matematikai műveletek végzésével a 10-es számkörben
- a gyermekek relációs és általános szókincsének fejlesztése
- lehetőségek biztosításával a tér és síkbeli tájékozódás fejlesztése
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-

a megfelelő oldaliság kialakításának segítése
geometriai formák, kör háromszög, négyzet, téglalap, megismertetése
a gyermekek önálló véleményalkotásának, döntési képességeinek fejlesztése

Várható eredmények fejlődési szintenként:
 érzékszervek által felfogott ingerek megnevezése
 számok felsorolása tízig, tárgyak számlálása
 több-kevesebb, ugyanannyi fogalmak értése, használata
 kisebb-nagyobb, magasabb-alacsonyabb, hosszabb-rövidebb könnyebb-nehezebb
fogalmának ismerete
 tárgyak egyenlővé tétele (1-10-ig)
 egyszerűbb sorozatok szabályainak felismerése és annak folytatása
 kör, háromszög, négyzet, téglalap felismerése, megnevezése
 tudja és használja a jobbra – balra irányokat és a haladási irányokat (balról-jobbra,
fentről-lefelé)
 megfelelően alkalmazza az alatt, felett, között, mellett, előtt, mögött névutókat
 megfelelő matematikai kifejezőképességgel rendelkezik, beszéde érthető, folyamatos
 képes 10-es számkörben mennyiségek létrehozására, kiegészítésére
 életkorának megfelelő ismerettel rendelkeznek a szimmetria témában
 el tud számolni 1-20-ig
 számfogalma kialakult, elemi műveletekre 10-es számkörön belül képes
(keletkeztetés, kiegészítés)
 képes tájékozódni a síkban végzett feladatok alkalmával

A tevékenységekben megvalósuló tanulás
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett
tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az
ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált
környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi
formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.
Célunk:
A tanulási folyamat, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, amely a
teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Elsődleges célunk a gyermekek
kíváncsiságára, megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára alapozva képességeinek
fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendszerezése

Feladataink:
- a tanulás folyamatában elsőbbséget élvezzen a játék
- a tanulást támogató környezet folyamatos megteremtése
- a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire való építés
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-

-

változatos, cselekedtető tevékenységek felkínálása, spontán adódó helyzetek
kihasználása
az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes környezetben és
tervezett feladathelyzetben valósul meg
folyamatos tanulás, amely jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett
tevékenység
lehetőségek teremtése, minél több érzékszervvel való tapasztalatszerzésre,
felfedezésre, cselekvő aktivitásra, kreativitásának erősítésére, ami a gyermeket önálló
ítéletalkotásra, reális önértékelésre, következtetések levonására, megfogalmazására
ösztönzi
az évszakok, jeles napok, ünnepek, hagyományok tartalmának beépítése a tanulási
folyamatba
egyéni készségek, képességek, gondolkodási folyamatok fejlesztésére differenciált
feladatadás, differenciált értékelés, felzárkóztatás, tehetség gondozás alkalmazása
egyéni sikerélményhez juttatással és pozitív megerősítéssel önbizalom fejlesztés, a
gyermek személyiségének kibontakoztatása

A tanulás lehetséges formái az óvodában:
o
o
o
o
o
o
o

az utánzásos minta-és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás megismerése
szokások alakítása
spontán játékos tapasztalatszerzés
játékos cselekvéses tanulás
irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés
a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés
gyakorlati problémamegoldás

Várható eredmények fejlődési szintenként:
 érdeklődik környezete tárgyai, jelenségei és ezek összefüggései iránt
 él benne a megismerési vágy
 munkatempója, feladattartása, feladattudata életkorának megfelelő
 az egyszerű feladatokat megérti
 ha a helyzet megkívánja, kivárja, amíg rá kerül a sor
 fedezzen fel konkrét összefüggéseket, ok-okozati viszonyokat
 legyen képes gondolatait érthetően szavakba, mondatokba foglalni
 feladatai végrehajtásában kitartó
 képes a már elsajátított ismeretek szándékos felidézésére és rendszerezésére
 tevékenységének eredményét reálisan értékeli
 egyéni képességeinek megfelelően, szándékos figyelemre képes
 többféle megoldás keresésére törekszik
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X.

EGÉSZSÉGNEVELÉS, KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS,
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Egészségnevelés
Célunk:
Az egészséges életmód szokásrendszerének kialakításával és gyakorlásával az egészséges
életvitel belső igényének, a személyiség testi – lelki harmóniájának biztosítása, figyelembe
véve a gyermek egyéni szükségleteit.

Feladataink:
- a gyermekek mozgás iránti vágyának felkeltése
- szerezzenek ismereteket a saját testükről, annak működéséről
- udvari játékok biztonságos használatára nevelés, kirándulás, séta, körjátékok, dráma
játékok változatos alkalmazása
- különböző tornaszerek elhelyezése a csoportszobában, valamint a rendelkezésünkre
álló tornaterem igénybevétele a szabad és irányított mozgáshoz
- a friss levegőn szabad mozgás túlsúlyának biztosítása
- egészségnevelési munkaközösség működtetése, közös témahetek évszakhoz
kapcsolódóan
- egészséghét keretén belül a gyerekek és a szülők szemléletformálása aktív
részvételükkel
- óvodai mozgásprogramok szervezése: oviolimpia, egészségnap
- játékos láb- és tartásjavító torna beépítése a mozgás tevékenységformába
- egészséges életmód megalapozása a helyes táplálkozás, a mozgás és a pihenés
összehangolásával
- minél több ételfajta megszerettetése kóstolással, ízleléssel
- a gyerekek testi higiénés ápoltsága igényének felkeltése
- környezetük rendjének, tisztaságának tudatosítása
- önálló öltözködés elősegítése, időjárásnak megfelelően
- közlekedési szabályok játékos gyakorlása
- gyermekbaleset megelőzési program szervezése
- egészségügyi dolgozók bekapcsolása az óvodai programba
- közös szemlélet kialakítása az óvoda dolgozóival, egészségnevelési módszerek
egységesítése, eszközök továbbfejlesztése
Várható eredmények:
 ismeri testét és annak működését
 életkorának megfelelően vesz részt a mozgástevékenységekben
 kellő önbizalommal, kitartással végzi feladatait
 ismeretekkel rendelkezik az egészséges életmódról
 ügyel környezete tisztaságára
 ismeri és alkalmazza az elemi közlekedési szabályokat
 óvja saját és társai testi épségét
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Környezettudatos magatartás
Célunk:
A környezet megismerése által, megalapozni azokat az érzelmeket, magatartásformákat,
szokásokat, melyekből későbbiekben tudatos, környezetét tisztelő-óvó felnőttekké válnak a
gyermekek.

Feladataink:
- holisztikus szemléletű világ értelmezése
- természetben való közvetlen tapasztalat szerzés biztosítása
- játékosan ismerjék meg az újrahasznosítás és a takarékosság fogalmát
- energiatakarékosság, vízfolyatási szokások megismerése
- szelektív hulladék gyűjtés
- játékeszközök készítése hulladékokból
- zöld óvoda megvalósítása
- az intézményben dolgozó felnőttek egységes, elkötelezett, példamutatása
- a szülők bevonása, szokásaik formálása a gyerekeken keresztül
- jeles napokon programok szervezése: föld napja, víz világ napja, madarak fák napja
- kapcsolattartás, egyeztetés az iskolával a környezet tudatos szemlélet folytatásáról
- természet változásainak folyamatos követése
- évszakok megfigyelése, termények gyűjtése, élősarok
- növények ültetése, ápolása
- állatok látogatása élőhelyükön, gondozásuk, etetésük
- folyamatos friss levegő biztosítása a csoportszobában, párologtatás
- autó mentes napokról szülők tájékoztatása
Várható eredmények:
 életkorának megfelelő komplex ismeretekkel rendelkezik az anyagok tulajdonságairól
és annak újrahasznosítási, felhasználási lehetőségeiről
 alapismeretekkel rendelkezik az energiatakarékosságról
 ismeretekkel rendelkezik a szelektív hulladékgyűjtésről, és tudatosan betartja annak
szabályait
 megfelelő ismeretekkel rendelkezik az évszakok változásiról, és annak
jellegzetességeiről
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A fenntartható fejlődés
Célunk:
Olyan környezettudatos magatartás kialakítása a gyermekeknél, mely nemcsak a
fenntartható fejlődést szolgálja, hanem pozitívan hat a gyermekek környezetére is.

Feladataink:
- az egész életen át tartó tanulás, a tudás folyamatos gyarapítása, képességek fejlesztése,
a rendelkezésre álló lehetőségek leghatékonyabb kihasználása
- a természet és társadalomtudományok interdiszciplináris összefüggéseinek a
fenntartható fejlődéssel való kapcsolatának hangsúlyozása
- alkalmazható tudás fejlesztése; a környezet, mint rendszer problémáinak megoldására
- hatékony együttműködés támogatása a helyi szakemberekkel
- környezettudatos kompetenciáink folyamatos fejlesztése
- a helyi lehetőségek kihasználása, az emberi kreativitás kiaknázása, az egészséges
környezet megteremtése érdekében
- egészséges életmód értékeinek közvetítése
- egészségnevelési munkaközösség működtetése
- a gyermekek természethez fűződő pozitív érzelmi viszonyának, szenzibilitásának
kialakítása
- a környezeti problémák komplex feldolgozására törekvés
Várható eredmények:
 a környezettudatos magatartás alapjainak elsajátítása
 a komplexen tudással rendelkeznek a gyermekek a környezetük védelméről
 gyakorlati tapasztalataik segítik őket, az egészséges környezet megteremtésében és
fenntartásában
 a környezeti problémák globális megoldásához hozzájárulnak lokális lehetőségeik
kiaknázásával
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XI.

A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE

Az iskolai alkalmasság
A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú
átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá
szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a
fejlettség szerinti iskolakezdésre.
Az iskolai életre való felkészültségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, amelyek
közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges eredményes iskolai
munkához.

Testi fejlettség
A testileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére eljut az első alakváltozáshoz.
Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró.
Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Erőteljesen fejlődik a
mozgáskoordináció és a finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek
kielégítését szándékosan irányítani képes.

Lelki fejlettség
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen
áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás
megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a téri
észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciálásnak, a téri tájékozottságnak, a
térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a
közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés
időtartama, a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés.
-

-

megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a
figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele
a cselekvő- szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi, fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van
az egészségesen fejlődő gyermek érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél,
gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő
tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használ, különböző
mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat
(fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek), végig tudja hallgatni
és megérti mások beszédét
a gyermek elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről, tudja nevét,
lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat
ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait
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-

ismeri szűkebb lakóhelyét, környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását
és védelmét, felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit
ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási
formák, szokások, amelyek a természeti és a társadalmi környezet megbecsüléséhez,
megóvásához szükségesek, elemi mennyiségi ismeretei vannak

Szociális fejlettség
Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan
egészségesen fejlődő gyermek, kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító
elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre
felnőttekkel és gyermektársaival.
A szociálisan érett gyermek:
- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését
- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban a
feladatok egyre eredményesebb - szükség szerint kreatív - elvégzésében nyilvánul
meg, kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása
biztosítja ezt a tevékenységet
A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja,
feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi, lelki és szociális fejlődésének elősegítése.
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi
szint. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözi a befogadó
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.
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XII.

ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK

Az ünnepek jelentős alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. A közös élmény erejével
megteremtjük a hagyományokat, és közel hozzuk a szűkebb és tágabb környezetünk
eseményeit. Az ünnepekkel közvetítjük egyetemes és nemzeti kultúránk értékeit, a jeles napok
kapcsán felidézzük a népi hagyományokat.
Szüksége van gyermeknek, felnőttnek egyaránt arra, hogy az ünnep és a mindennapok
elváljanak egymástól. Az ünnep fényét emeli a feldíszített óvoda, az ünneplőbe öltözött
gyerekek és felnőttek, a meglepetések, és az ajándékozás öröme. Az érzelmi ráhangolódást
biztosítjuk az aktuális mesékkel, versekkel, dalokkal, játékokkal. Tág teret nyújt a gyermekek
közötti kooperációra és kommunikációra. Nagyon fontos közösségalakító szerepe van, ezért
hatásosnak bizonyul a szülőket is bevonnunk a készülődésbe.

Óvodai életünk hagyományos ünnepei, rendezvényei
Ünnepek, rendezvények
Márton nap
Mikulás
Karácsony
Farsang
Húsvét
Egészségnap
Oviolimpia
Ovi-nyitogató
Föld napja
Anyák napja
Pünkösdölő
Családi nap
Kerti-parti
Gyermekek születésnapja
Évzáró-ballagó ünnepségek

zártkörű
+
+
+
+
+
+
+

nyitott

+
+
+
+
+
+
+
+

Nemzeti ünnepeink
Március 15., október 23.: nagyobb csoportosainkkal készülünk játékosan a megemlékezésre.
A haza szeretetét, a magyarság fontosságát hangsúlyozzuk, jelképeinek (zászló-kokárda)
barkácsolásával, melyet az emlékműnél helyezünk el.

Városi ünnepekhez kapcsolódó ünnepeink
o
o
o
o
o

Szüreti napok
Adventi gyertyagyújtás
Karácsony a helyi Idősek otthonában
Anyák napja a helyi Idősek otthonában
Városi gyermeknap
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XIII. KIEMELT FIGYELMET IGYÉNYLŐ GYERMEKEK

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló
1. különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
a) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
b) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
c) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati
problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de
nem minősül sajátos nevelési igényűnek.

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális
képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat
iránti erős motiváció, elkötelezettség.

Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
Az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította (A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. Törvény 121.§ „Értelmező rendelkezéseiben” ilyen módon határozza meg).
Intézményünk osztja, azt a gyermekközpontú, humánus szemléletet, mely szerint a
különbségek ellenére az általános emberi tulajdonságok közösek, az emberi mivolt
tekintetében minden ember egyenlő. Másoktól eltérő tulajdonságai miatt ezért egyetlen ember
sem szenvedhet hiányt. Az emberi jogok ily módon megfogalmazott egyenlőség eszménye
alapján minden, intézményünkbe felvett gyermeket – függetlenül esetleges fogyatékosságától,
vagy csak egy-egy képességterülete gyengeségétől – integráltan nevelünk.
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A sajátos nevelési igényű gyermekek és a beilleszkedési tanulási magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek nevelése
Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek
számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés
általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik.
A nevelés hatására a sérült, részképesség zavarral küzdő kisgyermeknél is fejlődik:






az alkalmazkodó készség,
az akaraterő,
az önállóságra törekvés,
az érzelmi élet,
az együttműködés.

Célunk:
A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és
segédeszközök biztosítása, valamint a nevelési célok megvalósíthatóságának érdekében, a
napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kapjon, ami a további önálló
cselekvéséhez szükséges.

Feladatunk biztosítani, hogy:
-

az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez,
fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg,
a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl,
a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programjai váljanak az
óvodák nevelési programjainak tartalmi elemeivé.

A gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg:
-

-

fejlesztés szervezeti keretének megválasztását
az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert
a fejlesztést, mely szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely az egyes
gyermekek vagy gyermekcsoport igényeitől függő eljárások (időkeret, eszközök,
módszerek, terápiák) alkalmazását teszi szükségessé
a többségi óvodában történő együttnevelést (az illetékes szakértői bizottság szakértői
véleményének figyelembevételével), mely minden esetben egyéni döntést igényel a
gyerek szükségletei szerint

Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy:
-

a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket
értékelő környezet segíti;
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-

a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarának jellege, súlyosságának mértéke határozza meg;

-

terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei
befolyásolják.

A sajátos nevelési igényű gyermekek számára szükséges feltételek:
o

a sérülés-specifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és
alkalmazása

o

az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok biztosítása

o

az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata; a
segédeszközök elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására nevelés

o

a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók
differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével;

o

annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken
kiemelkedő teljesítményre is képes

o

rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni
foglalkoztatásának megvalósulásához

o

az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők megfelelő
tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, együttműködés a sérült
gyermek családjával.

A kiemelten tehetséges gyermek – Tehetséggondozás
Az óvodáskorban konkrétan körvonalazható, kimutatható tehetségekről nem beszélhetünk,
inkább ígéretes képességekkel rendelkező gyerekeket nevelünk. A tehetséges óvodás
elsősorban gyermek! Az óvoda fontosnak tartja, hogy megteremtse azt a feltételrendszert,
ahol minden gyerek egyéni képességeinek, készségeinek megfelelő fejlesztésben részesülhet,
figyelembe véve a játék elsődlegességét.
Célunk:
A kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek felfedezése, képességeik,
személyiségük optimális fejlesztése, lehetőségek biztosítása.

Feladataink:
-

felismerni a tehetségcsírát, a kreatív gyermeket
ösztönözni, motiválni kreativitásukat egyéni bánásmód keretén belül speciálisan
fejleszteni
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-

élmény dús környezet biztosítása, amelyben szabadon szárnyalhat a gyermeki
kreativitás
a gyermek önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek, önbizalmának erősítése
differenciált feladatokkal fejleszteni a kiemelkedő területeket
óvodánkban a kreatív, tehetségígéretes gyerekek fejlesztése: óvodai csoportjainkban
napi tevékenységbe ágyazva és lehetőség szerint kiscsoportos fejlesztő
tehetséggondozó foglalkozások keretében

„Agyagmesék”- Tehetségműhely
Tehetségműhely célja:
A manuális készségek fejlesztése, jó hangulatú, inspiráló légkörben.

Feladatok:
- a tehetségígéretes gyerekek erős oldalának támogatása
- új ismeretek szerzése, amik a későbbiekben készséggé válnak
- tárgyak készítése, kézi technikák alkalmazásával a „holt” agyagból élettel teli
alkotások létrehozása

Tehetséggondozás nagycsoportosok számára
Célja:
A gyermekek számára érdekessé és élményszerűvé váljon az alkotó tevékenység, szabad
rajz, rajz és festő technikák alkalmazása során.

Feladatok:

-

-

az alkotáshoz a nyugodt körülmények megteremtése
a szabad rajz fontos szerepe kiemelt érzelmi és pszichológiai szempontból, a módszer
hogy a szabad rajzot olyan tanult rajz és festőtechnikákkal egészítsük ki, ami által
izgalmas felületeket nyerhetünk
a gyerekek szépérzékének több érzékszerven keresztüli fejlesztése, a foglalkozás halk,
klasszikus zenével egészül ki
évszakok szerint épül fel a fő váza a témáknak, ezen belül különböző technikák
alkalmazása
szabad rajz, egyénileg választott téma, vagy megadott téma szerint
festés szabadon, kontúrozás, ecsettel vonal követése, kifestő
satírozás, különböző felületek a csoportszobából, természetből
színezés, változatos egymással harmonizáló színekkel
az együtt alkotás öröme
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A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (Nkt.) a hátrányos helyzet
meghatározása már nem szerepel, emiatt került be: A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénybe 2013. szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) fogalma és ennek megállapítása,
mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike.
A szabályozás célja:
A gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése koragyerekkortól fiatal koráig,
a minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.
Hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet
A hátrányos helyzetű gyermekeket a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző
védelembe veszi és számukra rendszeres gyermekvédelmi támogatást, folyósít.
Súlyosan hátrányos (veszélyeztetett) helyzetű gyermekek a nem megfelelő magatartás,
mulasztás, vagy körülmény miatt kerülnek olyan helyzetbe, hogy testi, értelmi, érzelmi vagy
erkölcsi fejlődésük gátolva, vagy akadályozva van.
A nevelés célja:
 Nevelőmunkánk azon a szemléleten alapszik, hogy minden gyermeket a maga fejlettségi
szintjéről, a maga ütemének megfelelően a közösségi hatásokat, és kereteket
felhasználva fejlesztünk, egyénileg és közösségen belül differenciáltan egyaránt
 A családi nevelés hiányosságainak kompenzálása, a szociális beilleszkedés segítése,
biztonságérzet megalapozása, érzelmi kötődés az óvodához, ösztönző társas kapcsolatok
pozitív kialakítása.
 A gyermekek minél teljesebb mértékben érjék el az optimális elvárható fejlettségi
szintet, hogy viselkedésük életkoruknak megfelelő legyen. A kisebbségi identitástudat
kialakítása és fejlesztése, a kisebbségi etnikum együttnevelése más gyermekekkel.

A nevelés feladata:
-

kölcsönös együttműködés, szemléletformálás, a gyermekek rendszeres óvodába
járatása
elhanyagolt gyerekek feltárása a szülői közösség bevonásával, a szakmai hálózat
kapcsolattartásával
a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek feltárása, nyilvántartása, segítése
az óvodai nevelés váljon a családi nevelés kiegészítőjévé
az egészséges életmód szokásainak kialakítása a szociális hátrányból eredő hiányok
kompenzálása
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-

-

a rendszeres életritmus, napirend megalapozása, kiemelkedő képességek felismerése
és gondozása
a gyermekek legyenek képesek a harmonikus mozgásra, gondolkodásra, tanulási
műveletekre
fontos szem előtt tartani, hogy ami az óvodáskorban megszerezhető, megvalósítható
az a későbbiekben nem, vagy nehezen pótolható; a hiányos alapoknak negatív hatása
van a későbbi sikeres iskolai beválásra
biztonságot nyújtó, otthont pótló környezet biztosítása; ahol az érzelmi kötődések, az
önállósulási, szocializációs folyamatok fejlődnek
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XIV. ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK
Nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére irányul, az emberi
jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden
gyermek egyenlő eséllyel részesüljön színvonalas nevelésben. Óvodánk kiegészítő, esetenként
hátránycsökkentő szerepet tölt be. A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének
egyik fontos feltétele, hogy a megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatás megtörténjen.
Óvodai férőhelyeink biztosítják a gyermekek számára a megfelelő ellátást, minden óvodába
jelentkező felvételre kerül.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény módosításában a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló oktatás
megszervezése nem vezethet jogellenes elkülönítéshez, továbbá a nemzetiségi oktatás a
nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott követelményeknek feleljen meg.
A nevelés célja:
Az esélyteremtés, a támogató lépések megvalósítása a hátrányos helyzetű gyerekek
hátrányainak kompenzálása érdekében. Az esélyegyenlőség előmozdítása az intézmény
minden tevékenysége során (beiratkozásnál, egyéni fejlesztésnél, iskolai felkészítésben,
kapcsolattartásban, partnerség építésben) megvalósul.

A nevelés feladata:
- az érintett gyermekek sikerélményhez juttatása
- minden érintett óvodás fejlesztéséhez egyéni fejlesztési terv készítése
- szakmai ismereteink folyamatos újítása, fejlesztése
- szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítása
- rendszeres
kapcsolattartás
a
védőnőkkel,
gyermekjóléti
gyógypedagógussal
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szolgálattal,

XV.

GYERMEKVÉDELMI FELADATOK

Társadalmunk állandó változásban van. A külső körülmények hatására egyre több családban
található veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű gyermek.
Gyermekvédelmi feladatok bővítése az esélyegyenlőségi tervvel szinkronban (HH, HHH,
SNI) készül.
Az egyenlő hozzáférés elve az esélyegyenlőtlenségek csökkentését konkrét törvényi előírások
formájában is szolgálja.
Az esélyegyenlőtlenségek csökkentése mellett kiemelt a befogadó környezet megteremtésével
a kialakult előítéletek lebontásához való hozzájárulás, az újabb előítéletek kialakulásának
megelőzése érdekében.

Veszélyeztetettség
A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § n) pontja kimondja:
„veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult
állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy
akadályozza”.

A gyermek veszélyeztetettségének leggyakoribb okai és jele
Kiemelten súlyos problémák:
o
o
o
o
o
o
o
o

fizikai bántalmazás a családban
a gyermek szexuális zaklatása
felügyelet nélküliség
súlyos elhanyagolás, gondozatlanság
megállapíthatóan alkoholizáló, drogfogyasztó szülő, illetve gondviselő
hajléktalanság, nem megfelelő lakáskörülmények
pszichés bántalmazás a családban, szülői terror
tartósan súlyos egészségügyi problémák (pl. TBC)

Súlyos problémák:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

éhezés, nem megfelelő táplálkozás
családon kívüli ideiglenes elhelyezés
antiszociális, kriminalizálódó családi körülmények
3 éves kor felett nem szobatiszta a gyermek (nincs szervi probléma)
nem megfelelő szellemi fejlődés a gyermeknél
értelmi fogyatékos szülő a családban, valamely szülő tartós pszichiátriai kezelése
nevelési – oktatási intézményből való indokolatlan hiányzás
alacsony jövedelmi viszonyok
problémás válás, gyermek-elhelyezési per
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A fentiek értelmében veszélyeztetett tehát:
 az alkoholista, züllött, elmebeteg, pszichopata, krónikusan beteg szülők gyermeke
 a szegénységi küszöb alá csúszott, valamint a felbomlott és ezáltal talaját vesztett
család elhanyagolt gyermeke
 tartósan kirívó magatartású, nem szocializálódott gyermek

Családsegítő tevékenység az óvodában
Az óvodai tanév elején minden csoportvezető óvodapedagógus felméri a veszélyeztetett és
hátrányos helyzetű gyermekek körét csoportjában. Az óvodában az összesítést a
csoportadatok alapján a gyermekvédelmi felelős végzi, majd az összesített adatok alapján
értesíti a Családsegítő szolgálatot.
A tanév során a csoportvezetők kiemelt figyelmet fordítanak ezekre a gyermekekre.
Bármilyen újabb jel esetén azonnal értesítik a gyermekvédelmi felelőst, aki megteszi a
szükséges intézkedéseket.
Az óvodapedagógusok a családlátogatásokat is ezeknél a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekeknél kezdik.
Az eddigi tapasztalatok szerint minden érintett család elfogadja és igényli a segítséget.
A gyermekvédelem kapcsolatrendszere:
Partnerek
Családsegítő szolgálat

A kapcsolattartás módja
Pedagógiai jellemzés

Időkeretei
Szükség szerint

Esetmegbeszélés
Személyes találkozás
Kisebbségi Önkormányzatok

Esetmegbeszélés

Szükség szerint

Személyes találkozás
Fejlesztőpedagógus

Esetmegbeszélés

Szükség szerint

Személyes találkozás
Logopédus

Esetmegbeszélés

Szükség szerint

Személyes találkozás
Nevelési Tanácsadó

Pedagógiai jellemzés

Szükség szerint

Bács-Kiskun Megyei Tanulási
Képességet
Vizsgáló
1.
sz.
Szakértői
és
Rehabilitációs Pedagógiai jellemzés
Bizottság

Szükség szerint
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Óvodai szociális segítő szolgáltatás
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosítása alapján, az óvodai szociális segítő:
 támogatást nyújt az óvodába járó gyermekeknek, a gyermek családjának és az
intézmény pedagógusainak
 egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermekvédelmi
feladatokat lát el, segíti:
- a gyermek beilleszkedését, kompetenciái fejlesztését
- a gyermek családját nevelési problémák esetén, valamint a családon belüli
konfliktus feloldását
- prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének
kiszűrését
- jelzőrendszer működését
- a gyermekvédelmi felelős munkáját
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XVI. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK
A Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde módosított Pedagógiai Programjának érvényességi ideje:
2018. szeptember 01-től visszavonásig
Felülvizsgálat:

évente

Értékelés:

5 évente

Nyilvánosságra hozatal:

A Fenntartó és partnereink részére megtekinthető
mindkét óvodánkban.
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XVII. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
Egyetértését nyilvánította:
Jelen módosított Pedagógiai Programot az óvodák Szülői Szervezetei megismerték,
véleményezték és támogatták.

Dátum: 2018. augusztus 22.

……………………………….

…………………………..

Arany J. utcai Óvoda
Szülői Szervezetének képviselője

Bocskai utcai Óvoda
Szülői Szervezetének képviselője

Elfogadta:
A Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde módosított Pedagógiai Programját az intézmény
nevelőtestülete elfogadta.

Dátum: 2018. augusztus 29.
………………………….
a nevelőtestület nevében

Jóváhagyta:
A Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde módosított Pedagógiai Programját az intézmény vezetője
jóváhagyta.
Dátum: 2018. augusztus 30.

ph.
……………………………..
intézményvezető
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XVIII. MELLÉKLETEK
1. sz. Felhasznált szakirodalom
2. sz. Eszközjegyzék
3. sz. Egységes mérőlap - Öt éves mérés: Amit az óvónőnek észre kell venni
4. sz. Egységes mérőlap – Hat éves mérés: DIFER Diagnosztikus
fejlődésvizsgáló rendszer
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1.számú melléklet - Felhasznált szakirodalom
1) 326/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
2) Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm.
rendelet módosított változata
3) 137/2018. (VII.25.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
4) 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról
5) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
6) 2017. évi XCVI. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény módosításáról
7) Maróthy Erzsébet – Szaitzné Gregorits Anna – Tóth Ágnes: A hangképzéstől a
dramatizálásig. In: Porkolábné dr. Balogh Katalin – Balázsné Szűcs Judit – Szaitzné
Gregorits Anna: Komplex prevenciós óvodai program. Budapest, Trefort Kiadó, 2009.
8) Józsa Krisztián 2007: Az elsajátítási motiváció, Budapest, Műszaki Kiadó
9) Józsa Krisztián 2002: Az elsajátítási motiváció pedagógiai jelentősége: Magyar
pedagógia 102/1, 79-104.
10) Aszalai Anett, Horváth Judit, Horváthné Csapucha Klára, Dr. Rónáné Falus Júlia:
Amit az óvónőnek észre kell venni. Tájékozódó vizsgálat a nagycsoportos óvodások
képesség- és készségszintjéről. Budapest, Flaccus Kiadó, 2009.
11) Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit, Dr. Józsa Krisztián, Dr. Nagy József, Dr. Vidákovich
Tibor: DIFER Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8 évesek számára. Mozaik
Kiadó.
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2.számú melléklet - Eszközjegyzék
2.1. Helyiségek
Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter,
belső burkolat, megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és
tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák.

1.
2.

A

B

C

Eszközök, felszerelések

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

csoportszoba

gyermekcsoportonként 1

gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában is
a csoportszoba alapterülete
nem lehet kevesebb, mint 2
m2/fő

3.

gyermekágy/fektető tároló
helyiség

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) valamennyi
gyermekágy tárolására
alkalmas) csoportonként 1

4.

tornaszoba, sportszertárral

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

A tornaszoba kialakítása
kötelező.
Amennyiben további
tornaszoba kialakítása válik
szükségessé, úgy a
gyermekek számára
aránytalan teher és
többletköltség nélkül más
nevelési-oktatási
intézménnyel-, illetve
sportolásra alkalmas
létesítmény üzemeltetőjével
írásban kötött megállapodás
alapján is biztosítható a
tornaszoba vagy tornaterem
helyiség használata.
Gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában minden
esetben helyben kell
kialakítani.

5.

logopédiai foglalkoztató,
egyéni fejlesztő szoba

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
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gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában a
logopédiai és az egyéni
foglalkoztatókat külön kell
kialakítani

6.

óvodapszichológusi helyiség

ha az óvodapszichológus
alkalmazása kötelező
óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában helyben
alakítandó ki.

7.

játszóudvar

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

közterületen, iskolában is
kialakítható, ha adott időben
biztosítható a kizárólagos
használat az óvoda részére
gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában minden
esetben helyben kell
kialakítani

8.

intézményvezetői iroda

óvoda székhelyén és azon a
telephelyen, amelyen az
intézményvezető-helyettes,
illetve tagintézmény-,
intézményegységvezetőhelyettes alkalmazása nem
kötelező 1

9.

intézményvezető-helyettesi
iroda

ha az óvodában
intézményvezető-helyettes
alkalmazása kötelező
(székhelyen és telephelyen) 1

10. tagintézmény-,
intézményegységvezetőhelyettes

Ha az óvodában
tagintézmény-,
intézményegységvezetőhelyettes alkalmazása
kötelező, székhelyen és
telephelyen 1

11. óvodatitkári iroda

ha az óvodában az
óvodatitkár alkalmazása
kötelező
óvoda székhelyén 1

Ha óvodában az Nkt. alapján
az óvodatitkár alkalmazása
kötelezően előírt, a
feladatellátáshoz szükséges
hely a tagintézmény-,
intézményegységvezetőhelyettesi irodával közösen is
kialakítható, ha azt a helyiség
mérete lehetővé teszi.

12. nevelőtestületi és
könyvtárszoba

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

A könyvtárszoba abban az
esetben alakítható ki a
nevelőtestületi szobával
együtt, ha azt a helyiség
mérete lehetővé teszi.
A könyvtárszoba legalább
500 könyvtári dokumentum
befogadására legyen
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alkalmas, az
óvodapedagógusok
felkészüléséhez.
13. általános szertár/raktár

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

14. többcélú helyiség (szülői
fogadásra, tárgyalásra,
ünnepek megtartására
alkalmas helyiség)

óvodánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1

15. orvosi szoba, elkülönítő
szoba

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Az orvosi szoba kialakítása,
létesítése nem kötelező,
amennyiben az óvodaegészségügyi szolgálat
nyilatkozata szerint a
gyermekek ellátása aránytalan teher és
többletköltség nélkül a
közelben található
egészségügyi intézményben
megoldható.
Gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában minden
esetben helyben kell
kialakítani.

16. gyermeköltöző

gyermekcsoportonként 1

Másik gyermekcsoporttal
közösen is kialakítható, ha a
helyiség alapterülete, illetve a
gyermekek száma azt
lehetővé teszi.
Gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában nem
alakítható ki másik csoporttal
közösen.

17. gyermekmosdó, WC helyiség gyermekcsoportonként 1
(WC - nemenként 1)

Gyermeklétszám
figyelembevételével.
Másik gyermekcsoporttal
közösen is kialakítható, ha a
helyiség alapterülete, illetve a
gyermekek száma azt
lehetővé teszi.
Gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában nem
alakítható ki másik csoporttal
közösen és ott ahol
mozgáskorlátozott gyermeket
nevelnek, az akadálymentes
WC kialakítása is kötelező.
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18. felnőtt öltöző

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
amennyiben az óvodai
csoportok száma több mint
hat 2

A kialakításnál figyelemmel
kell lenni arra is, hogy férfi
óvodapedagógusok,
gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában
gyógypedagógusok,
konduktorok is alkalmazásba
kerülhetnek.

19. felnőtt mosdó

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
amennyiben az óvodai
csoportok száma több mint
hat 2,
vagy az óvoda épülete
emeletes, szintenként 1

A kialakításnál figyelemmel
kell lenni arra is, hogy férfi
óvodapedagógusok,
gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában
gyógypedagógusok,
konduktorok is alkalmazásba
kerülhetnek.

20. felnőtt WC helyiség

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
amennyiben az óvodai
csoportok száma több mint
hat, vagy az óvoda épülete
emeletes, szintenként 1

Alkalmazotti létszám
figyelembevételével.
A kialakításnál figyelemmel
kell lenni arra is, hogy férfi
óvodapedagógusok,
gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában
gyógypedagógusok,
konduktorok is alkalmazásba
kerülhetnek.

21. felnőtt zuhanyzó

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

A kialakításnál figyelemmel
kell lenni arra is, hogy férfi
óvodapedagógusok,
gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában
gyógypedagógusok,
konduktorok is alkalmazásba
kerülhetnek.

22. mosó, vasaló helyiség

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

23. szárító helyiség

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

24. felnőtt étkező

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

25. főzőkonyha

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
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Gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában, ahol a
szárító helyiség a mosó,
vasaló helyiséggel együtt
kialakítható.

Ott ahol a tervezési program
szerint, helyben főznek.

26. melegítő konyha

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

27. tálaló-mosogató

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

28. szárazáru raktár

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Ott ahol a tervezési program
szerint, helyben főznek.

29. földesárú raktár

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Ott ahol a tervezési program
szerint, helyben főznek.

30. éléskamra

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Ott ahol a tervezési program
szerint, helyben főznek.

31. karbantartó műhely

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában.

32. kerekesszék tároló

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) szintenként 2

Gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában, ahol
mozgáskorlátozott
gyermekeket nevelnek.

33. ételhulladék tároló

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

34. A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában,
tervezési program többet is előírhat.

72

2.2 Helységek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját
kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel
A

B

C

1.

1. Csoportszoba

2.

óvodai fektető

gyermeklétszám szerint 1

Mozgássérült esetén kemény
ágybetétek, decubitus matrac
egyéni szükséglet szerint;
látás- és középsúlyos értelmi
fogyatékos esetén
védőszegély (rács).

3.

gyermekszék
(ergonomikus)

gyermeklétszám szerint 1

Mozgássérült, látás- és
középsúlyos értelmi
fogyatékos esetén állítható
magasságú, lábtartóval és
ülőkével.

4.

gyermekasztal

gyermeklétszám
figyelembevételével

Mozgássérült, látás- és
középsúlyos értelmi
fogyatékos esetén állítható
magasságú, dönthető lapú,
peremes, egyszemélyes
óvoda asztalok.

5.

fényvédő függöny

ablakonként, az ablak
lefedésére alkalmas méretben

6.

szőnyeg

gyermekcsoportonként, a
padló egyötödének lefedésére
alkalmas méretben

7.

játéktartó szekrény vagy polc gyermekcsoportonként 2,
sajátos nevelési igényű
gyermek esetén további 1

8.

könyvespolc

gyermekcsoportonként 1

9.

élősarok állvány

gyermekcsoportonként 1

10. textiltároló és foglalkozási
eszköztároló szekrény

gyermekcsoportonként 1

11. edény- és evőeszköz-tároló
szekrény

gyermekcsoportonként 1

12. szeméttartó

gyermekcsoportonként 1

13. 2. Tornaszoba
14. tornapad

2
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15. tornaszőnyeg

1

16. bordásfal

2

17. mozgáskultúrát,
mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő
készlet

1

18. egyéni fejlesztést szolgáló
speciális felszerelések

három gyermek egyidejű
foglalkoztatásához

Ha az óvoda sajátos nevelési
igényű gyermeket nevel;
a pedagógiai programban
foglaltak szerint.

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba
20. a fogyatékosság típusának
megfelelő, a tanulási
képességet fejlesztő eszközök

A pedagógiai programban
foglaltak szerint.

21. tükör (az asztal
szélességében)

1

22. Asztal

1

23. Szék

2

24. Szőnyeg

1

25. játéktartó szekrény vagy
könyvek tárolására is
alkalmas polc

1

Egy gyermek, egy felnőtt.

26. 4. óvodapszichológusi szoba Gyermeklétszám szerint
27. Asztal

1

28. Szék

4

29. Szőnyeg

1

30. Könyvek, iratok tárolására is 1
alkalmas polc
31. 5. Játszóudvar
32. kerti asztal

gyermekcsoportonként 1

33. kerti pad

gyermekcsoportonként 2

34. Babaház

gyermekcsoportonként 1

35. udvari homokozó

gyermekcsoportonként 1

36. Takaróháló

homokozónkként 1
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A homokozó használaton

kívüli lefedéséhez.
37. mozgáskultúrát,
mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő
eszközök

V. rész szerint

38. 6. Intézményvezetői iroda
39. íróasztal és szék

1-1

40. tárgyalóasztal, székekkel

1

41. Telefon

1

42. Fax

1

43. Könyvszekrény

1

44. Iratszekrény

1

45. Elektronikus adathordozó
szekrény

1

46. számítógép, internet
hozzáféréssel, perifériákkal

1 felszerelés

47. számítógépasztal és szék

1-1

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-,
intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda
49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)
50. íróasztal és szék

1-1

51. Iratszekrény

1

52. Telefon

1

Közös vonallal is
működtethető.

53. számítógépasztal és szék
54. számítógép, internet
hozzáféréssel, perifériákkal

1-1
1

55. 8. Nevelőtestületi szoba
56. fiókos asztal, ami egyben
eszköz előkészítő
munkaasztal is

pedagóguslétszám szerint 1

57. Szék

pedagóguslétszám szerint 1

58. könyvtári dokumentum

500

Az óvoda-pedagógusok
felkészüléséhez.
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59. Könyvszekrény

2

60. Fénymásoló

1

61. Tükör

1

Legalább ötszáz könyvtári
dokumentum tárolásához
alkalmas legyen.

62. 9. Többcélú helyiség
63. tárgyalóasztal székekkel

1

64. 10. Orvosi szoba,
elkülönítővel

berendezése, felszerelése a
vonatkozó jogszabályban
előírtak szerint

Amennyiben az óvodaegészségügyi szolgálat az
óvodában megszervezett,
biztosított.
Gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában,
helyben biztosítva.

66. öltözőrekesz, ruhatároló,
fogas

gyermeklétszám
figyelembevételével

öltözőrekeszen belül
elkülönített cipőtároló

67. Öltözőpad

gyermeklétszám
figyelembevételével

65. 11. Gyermeköltöző

68. 12. Gyermekmosdó, WC
helyiség
69. Törülközőtartó

gyermeklétszám
figyelembevételével

70. Falitükör

mosdókagylónként 1

71. rekeszes fali polc
(fogmosótartó)

gyermeklétszám
figyelembevételével
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2.3 Tisztálkodási és egyéb felszerelések
A

B

C

1.

egyéni tisztálkodó szerek

gyermeklétszám szerint 1

fésű, fogkefe, fogmosópohár

2.

tisztálkodó felszerelések

mosdókagylónként 1

ruhakefe, körömkefe,
szappantartó

3.

Fésűtartó

csoportonként 1

4.

Törülköző

felnőtt és gyermeklétszám
szerint 3-3

5.

Abrosz

asztalonként 3

6.

Takaró

gyermeklétszám szerint 1

7.

ágyneműhuzat, lepedő

gyermeklétszám szerint 3-3

2.4 A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés
funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel
A

B

C

1.

szennyes ruha tároló

óvodánként
(székhelyen és telephelyen) 1

2.

mosott ruha tároló

óvodánként
(székhelyen és telephelyen) 1

3.

Mosógép

óvodánként
ha a mosás helyben történik
(székhelyen és telephelyen) 1

4.

Centrifuga

óvodánként
ha a mosás helyben történik
(székhelyen és telephelyen) 1

5.

Vasaló

óvodánként
(székhelyen és telephelyen) 1

6.

Vasalóállvány

óvodánként
(székhelyen és telephelyen) 1

7.

Szárítóállvány

óvodánként
(székhelyen és telephelyen) 1

8.

Takarítóeszközök

óvodánként
(székhelyen és telephelyen) 1

9.

kerti munkaeszközök,
szerszámok

óvodánként
(székhelyen és telephelyen)
1-1

10.

Hűtőgép

óvodánként 1
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ásó, kapa, gereblye, kerti
locsolókanna

11.

Porszívó

óvodánként 1

2.5 A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök
A

B

C

1.

1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)

2.

különféle játékformák
gyermekcsoportonként a
(mozgásos játékok, gyakorló, gyermekek 30%-ának
szimbolikus, szerepjátékok, megfelelő mennyiségben
építő-konstruáló játékok,
szabályjátékok, dramatizálás,
bábozás, barkácsolás)
eszközei

csoportszobai és udvari
eszközök külön-külön

3.

mozgáskultúrát,
mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő
eszközök

gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám
figyelembevételével

csoportszobai és udvari
eszközök külön-külön

4.

ének, zene, énekes játékok
eszközei

gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám
figyelembevételével

az óvoda pedagógiai
programja szerint

5.

az anyanyelv fejlesztésének, gyermekcsoportonként a
a kommunikációs képességek gyermekek 30%-ának
fejlesztésének eszközei
megfelelő mennyiségben

az óvoda pedagógiai
programja szerint

6.

értelmi képességeket
(érzékelés, észlelés,
emlékezet, figyelem,
képzelet, gondolkodás) és a
kreativitást fejlesztő
anyagok, eszközök

gyermekcsoportonként a
gyermekek 30%-ának
megfelelő mennyiségben

az óvoda pedagógiai
programja szerint

7.

ábrázoló tevékenységet
fejlesztő eszközök

gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám
figyelembevételével

az óvoda pedagógiai
programja szerint

8.

a természeti-emberi-tárgyi
gyermekcsoportonként a
környezet megismerését
gyermeklétszám
elősegítő eszközök, anyagok figyelembevételével

az óvoda pedagógiai
programja szerint

9.

munka jellegű tevékenységek gyermekcsoportonként a
eszközei
gyermekek 30%-ának
megfelelő mennyiségben

az óvoda pedagógiai
programja szerint

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök
11. Televízió

óvodánként
(székhelyen és telephelyen) 1
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12. magnetofon/CD
lejátszó/hangfalak

három csoportonként 1

13. diavetítő vagy projektor

óvodánként
(székhelyen és telephelyen) 1

14. Vetítővászon

óvodánként
(székhelyen és telephelyen) 1

15. hangszer (pedagógusoknak)

óvodánként
az óvoda pedagógiai
(székhelyen és telephelyen) 1 programja szerint

16. hangszer (gyermekeknek)

gyermekcsoportonként, a
gyermekek 30%-ának
megfelelő mennyiségben

az óvoda pedagógiai
programja szerint

17. egyéni fejlesztést szolgáló
speciális felszerelések

gyermekcsoportonként a
gyermekek 30%-ának
megfelelő mennyiségben

sajátos nevelési igényű
gyermeket nevelő óvodában;
az óvoda pedagógiai
programja szerint

18. projektor vagy írásvetítő

1

2.6 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének további speciális eszközei

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz,
felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel
A

B

C

1.

1. Beszédfogyatékosok

2.

tükör 120 X 180 cm

csoportonként 1

3.

logopédiai alapkészlet

csoportonként 1

4.

2. Hallási fogyatékosok

5.

Dallamíró

csoportonként 1

6.

hallásvizsgáló és
hallókészülék tesztelő
felszerelés

óvodánként
abban az esetben, ha az
(székhelyen és telephelyen) 1 óvoda a sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai
nevelését a többi gyermekkel
azonos óvodai csoportban
látja el és a gyermekek száma
nem éri el a tizenhármat, az
eszköz használata
megoldható másik
köznevelési intézménnyel
történő együttműködés
keretében
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7.

vezetékes vagy vezeték
gyermeklétszám szerint 1
nélküli egyéni, illetve
csoportos adó-vevő készülék

8.

a különböző nyelvi
kommunikációs szinteknek
megfelelő kifejezések képi
megjelenítésére alkalmas
elektronikus
információhordozó

óvodánként
abban az esetben, ha az
(székhelyen és telephelyen) 1 óvoda a sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai
nevelését a többi gyermekkel
azonos óvodai csoportban
látja el, és a gyermekek
száma nem éri el a tizenötöt,
az eszköz használata
megoldható másik
köznevelési intézménnyel
történő együttműködés
keretében

9.

nyelvi kommunikáció
vizuális, auditív
megjelenítésének
ellenőrzésére alkalmas
eszköz

óvodánként
abban az esetben, ha az
(székhelyen és telephelyen) 1 óvoda a sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai
nevelését a többi gyermekkel
azonos óvodai csoportban
látja el, és a gyermekek
száma nem éri el a tizenötöt,
az eszköz használata
megoldható másik
köznevelési intézménnyel
történő együttműködés
keretében

10. szurdologopédiai eszközök

csoportonként 1

11. 3. Látási fogyatékosok
12. Olvasótelevízió

gyermeklétszám
figyelembevételével

13. hatrekeszes doboz, gombás
tábla, szöges tábla, csörgő
labda

gyermeklétszám szerint
1

gyengénlátók, aliglátók
számára

2.7 Egészség- és munkavédelmi eszközök
A

B

C

1.

étel-mintavétel (üvegtartály)
készlet

óvodánként
amennyiben étel kiosztása
(székhelyen és telephelyen) 1 folyik

2.

Elsősegélyláda

óvodánként
a közegészségügyi előírások
(székhelyen és telephelyen) 1 szerint
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3.

gyógyszerszekrény (zárható) óvodánként
a közegészségügyi előírások
(székhelyen és telephelyen) 1 szerint

4.

amennyiben a betöltött
munkakörben a viselete
előírt, vagy javasolt,
munkaruha

külön jogszabályban meghatározottak szerint

5.

amennyiben a betöltött
munkakörben a viselete
előírt, vagy javasolt,
munkaruha

külön jogszabályban meghatározottak szerint

6.

tűzoltó készülék

az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint
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