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„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot,
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terved egy életre szól, embert nevelj!”
(Kínai mondás)
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A felülvizsgált, átdolgozott Helyi Pedagógiai Programot 2017. augusztus -15 én
nevelőtestület egyhangúlag elfogadta,2017.
-én az intézményvezető jóváhagyta,
2017. szeptember
-én fenntartó egyetértett.
o a 363/2012. (XII.17.) Kormány rendelet az óvodai nevelés országos
alapprogramjáról,
o 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve ….. kiadásáról.
Jogszabályi háttér
•2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
•2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
•229/2012. (VIII. 28) kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
363/2012. (XII.17.) Kormány rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról,
•20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
•137/1996. (VIII. 28.) Korm. Rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról
•2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról
A gyermeki jogok ENSZ alapegyezmény 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről / módosításokkal egybeszerkesztve
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

I.BEVEZETÉS
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. §-ának (2), illetve 26. §-ának
(1) – (4) bekezdése rendelkezik a nevelési intézmények pedagógiai programjáról.
Ennek értelmében az óvodáknak az „A nevelő és oktató munka az óvodában
pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az
intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a
fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell
hozni.”
1.AZ ÓVODA ADATAI, BEMUTATÁSA
Az óvoda jellemző adatai:
Az óvoda neve: SZAKÁLDI MANÓCSKÁK ÓVODA
címe: 3596 Szakáld, Kossuth Lajos út 1.sz.
telefon: 06/703826294
Az óvoda fenntartója: Szakáld Község Önkormányzata
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címe: 3596 Szakáld, Aradi út 4.sz.
telefon: 06/46 391238
Az óvodai csoportok száma: 1
Férőhelyek száma: 20
Indulás—folyamat—érkezés
1989 ------------ 2013
A település lakossága, vezetése, 1989. szeptember 01-től önálló, Szakáld településen
működő 1 csoportos óvodát hozott létre. Az induló létszám 13 gyermek , 2 óvónéni és 1
dajka néni volt . Az óvoda épületében, helyben üzemelő főzőkonyha látta el, látja el mai
napig is (2 szakács nénivel) a gyermek étkeztetés mellett a szociális ellátásban részesülő idős
emberek
étkeztetését.
Az 1 vegyes csoportban (2,5-3-7 éves) nevelkedő gyermekek létszáma évről évre változik,
növekedik,
csökken.
Az óvoda fenntartója a helyi vezetés, a változások követésével , intézményi társulások
keretében tartotta fenn az óvodát. 1993-ban a szakáldi iskola , a hejőszalontai óvoda és a
szakáldi óvoda többcélú, közös igazgatású intézményt hozott létre,: Móra Ferenc Általános
Iskola
és
Napközi
Otthonos
Óvoda néven.
A Hejőkeresztúr , Hejőszalonta és Szakáld Képviselő Testületek döntése alapján 2007. július
01-től 2012.december 31-ig új intézményfenntartói társulásként tagintézménye voltunk
a IV.Béla Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Hejőkeresztúr bázis
intézménynek.
2013. január 01-től önálló, új névvel rendelkező, a Szakáld Községi Önkormányzat
fenntartásában
lévő
óvoda
lettünk.
Az óvodánk a törvényi megfelelések mellett a településen élő „kicsiknek, nagyoknak”
igyekszik megfelelni,a minden gyermeket megillető jog szerint, az egyenlő hozzáférés
biztosításával. A Pedagógiai Programunk alapján alakítjuk , formáljuk a településről járó
óvodásainkat.
A gyakorlatban bevált hagyományok megtartása mellett a kooperációra és kommunikációra
kívánjuk képessé tenni óvodás gyermekeinket. A teljes gyermeki személyiség fejlesztését,
tevékeny életre alapozott , életre való felkészítését a pedagógus hivatásunk, gyakorlatunk
megújuló szakmaiságával igyekszünk elérni.
Alapelvünk:olyan derűs, biztonságos óvodai légkör biztosítása, ahol a legfontosabb érték a
gyermek, az ő személyisége, hiszen egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető
individuum
és
szociális
lény.
Az adott környezetben a falusi élet és a családi háttér ismeretében, a gyermekek
egyéniségét, személyiségét építve kell fejleszteni képességeiket Az értelmi képességek
mellett fontosnak tartjuk az érzelmi nevelést is. A gyakorlati munkánkban Gary Chapman:
Gyermekekre hangolva –című könyve alapján a
GYERMEKEK ÖT SZERETET NYELVÉ-t HELYEZZÜK ELŐTÉRBE,:
1. ELISMERŐ SZAVAK:
Elismerni, dicsérni, megerősíteni, bátorítani, köszönetet mondani.
2 .MINŐSÉGI IDŐ:
Örömmel együtt lenni, együtt tevékenykedni, meghitten beszélgetni, osztatlan és értő
figyelemmel hallgatni.
3. AJÁNDÉKOZÁS:
Vásárolt, talált, saját kezűleg készített meglepetéseket, , ajándékokat adni csak úgy,a
szeretetünk jeleként.
4. SZÍVESSÉG:
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Szívességet tenni viszont-elvárások nélkül,észrevenni, megtenni, amit önkéntelenül,
kimondatlanul kér a másik .
5. TESTI ÉRINTÉS:
Simogatni, puszilgatni, megölelni, ölbe venni, hócogtatni.
Az óvoda nyitottsága az óvodáskor végéig biztosítja a szülőknek a nevelési munkánkba való
betekintést, amely mindkét fél számára megnyugtató segítségadó lehetőség, a gyermek
érdekében
hasznos.
Az együttműködési lehetőségeket bővítjük, és a szülők részt vesznek az óvodai
ünnepségeken, hagyománnyá vált programokon, alkalmi összejöveteleken, amelyek
kiemelkednek,
élményt,
színt
visznek
a
a
hétköznapokba.
Megismerjük, elmélyítjük egymás értékrendjét, szokásait, nevelési elveinket összehangoljuk.
Az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentessége jellemzi a nagycsoportosok első osztályba
kerülését, az elmúlt időszakban rendszeressé vált programoknak köszönhetően . Az óvoda
integrációs program gyakorlati alkalmazása során erősödött az iskolával való kapcsolat ,
amely pedagógusok tekintetében napi szintű , közös gyermeki programok lehetőségében
havi
szintű
együttműködést
eredményez.
Az óvodások ismerik a helyi általános iskolai tanító néniket, az együtt megélt élmények
közelebb
hozzák
a
nevelőket,
gyermekeket
,szülőket
egyaránt.
Nagy előny a testvérpárok(óvodás+iskolás) közös találkozása a helyi színtéren (óvoda vagy
iskola
)egy
időben,
egy
programon.
A testvérpárok jelenléte az óvodai csoportra is jellemző ,elmondhatjuk magunkról, hogy az
osztatlanság pozitívuma nálunk megjelenik:- együtt nevelkednek a testvérek, mint otthon,
segítik a nagyok a kisebbeket, példát mutatnak, tanulnak a kicsik a nagyobbaktól .
Az óvodánk önálló életet él a szakmailag megtervezett mindennapokban , de törekszünk
minél nagyobb összhangban és együttműködve nevelni a ránk bízott gyermekeket az óvoda
partnereivel , fenntartójával, vezetésével.
Településünk B,-A.-Z.- megye egyik gazdaságilag elmaradott, hátrányos helyzetű régiójában,
a fekszik. A munkanélküliek aránya magas, kevés a munkahely. Magas a hátrányos helyzetű
gyermekek aránya – az elmúlt években 40-50% - évente emelkedő mértékben, viszont
csökkenő tendenciát mutat a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya.
A csoportunk vegyes életkorú. Létszámunk (az őszi statisztikai létszámok) a törvényi átlag
(20 fő) alatt vannak; a folyamatos felvétellel májusra növekvő létszámmá gyarapszik.
Az óvodapedagógusok elméleti-szakmai ismereteinek megerősítése, továbbfejlesztése az
önálló, felelősségteljes alkotó munka
Programunk életszervezésében óvodás korukat a maga teljességében élhetik meg a
gyermekek. Munkánk eredményességét a munkatársi, szülői és fenntartói elégedettségmérések is igazolják.

II.GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP
1.GYERMEKKÉP
3 – 7 éves életkori szakasz a gyermek fejlődésében, személyisége alakulásában az
egész életére meghatározó, megismételhetetlen lehetőségeket rejt.
Az óvodás gyermek gyorsan és intenzíven fejlődő személyiség, fejlődését
meghatározzák a veleszületett genetikai adottságok, az érés törvényszerűségei valamint
a környezeti hatások.
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Az óvodás gyermeknek életkori sajátosságai és egyéni igényei alapján testi és lelki
szükségletei vannak. Testi szükségletei a gondozás, a táplálkozás, a tisztálkodás, az
öltözködés, a mozgás, a pihenés. Lelki szükségletei a szeretet, az érzelmi biztonság, a
türelem, a megértés, az elfogadás, a tisztelet. Az óvoda kerüli a nemi sztereotípiák
erősítését.
Jellemzője a sokirányú érdeklődés a környező világ megismerésére. Nagy
mozgásigénye kielégítése során fejlődik érzékelése, észlelése, akarati tulajdonsága,
szociális képessége.
Alapvető tevékenysége a játék, mely sokoldalú tapasztalást biztosít számára,
csiszolódik anyanyelvi kultúrája.
A Pedagógiai Program megvalósításával az óvodáskor végére olyan gyermekeket
kívánunk nevelni, akikre jellemző:
az összerendezett, harmonikus mozgás,
a nyitott érdeklődés,
a differenciált érzékelés és észlelés,
a kialakult testséma, én-tudat és téri tájékozottság,
a tanulás alapját képező szándékos figyelem, feladatértés, feladattartás, és
feladattudat.
együttműködés a társakkal, felnőttekkel.
2.ÓVODAKÉP
A nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
A gyermeki tulajdonságok, készségek és képességek alakítása optimális feltételekkel,
vidám, boldog, örömteli, szabad, játékos, bizalmas óvodai életben valósulhat meg,
minden esetben igazodva a gyermek személyiségéhez, szükségleteihez,
képességeihez.
Az óvoda három főszereplője, a gyermek, az óvodapedagógus, a szülő.
Az óvoda kiegészíti a család nevelési feladatainak ellátását. Óvodánk nyitott a szülők
számára, betekintést nyerhetnek gyermekeik óvodai életébe, szülői értekezletek,
befogadás, közös programok, nyílt ünnepek alkalmával.
Az Óvodában dolgozó óvodapedagógusok és alkalmazotti közösség tagjai is
megtalálják az óvodások fejlesztésének szépségét, egyediségét, valóra tudják váltani
emberi és pedagógiai törekvéseiket, és átlátják a nevelés távlati céljait is.
Nevelőtestületünk szakmai tudására, saját emberi erőforrására, adottságára,
végzettségére támaszkodva, a mai kor társadalmi igényeinek megfelelően korszerű, a
nevelés távlatait is figyelembevevő óvodai nevelőmunkát végez.
Óvodánk az Országos Óvodai Alapprogramban meghatározott alapvető óvodai
funkciók ellátását valósítja meg, melyek a következők
óvó, védő,
szociális,
nevelő és személyiségfejlesztő funkciók.
Az óvoda közvetlenül segíti az iskolai beilleszkedéshez szükséges gyermeki
személyiségvonások fejlődését.
Ez alapján az óvoda gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, érzelmi
biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkörről, sokszínű, életkor specifikus
tevékenységekről, kiemelten a játéktevékenységre.
Segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.
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Migráns, nemzetiségi gyermekek nevelése esetén biztosítja az önazonosság
megőrzését és ápolását, nyelvi nevelését, multikulturális nevelésen alapuló
integrációját.

Pedagógusképünk,
Az olyan óvodapedagógus,:
- aki gyermekszerető,
- aki együttműködő és segítőkész,
- akire jellemző az öröm és sikerorientált készség- és képességfejlesztés, értékközvetítés;
- aki tiszteletben tartja a gyermek egyéni és életkori sajátosságait;
- aki tiszteli, megérti, elfogadja a szülők különbözőségét,
- aki befogadó szellemiségű az inkluzív nevelés kialakítása érdekében.
3.AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, ALAPELVEI
CÉLJA:
Az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség
kibontakozásának elősegítése az életkori, egyéni sajátosságaik, az egyenlő hozzáférés
figyelembevételével, a családi nevelés kiegészítése.
A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz
igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiségfejlesztés,
hátránykompenzálás és tehetséggondozás a tanuláshoz szükséges képességek és
részképességek megalapozása a játékban és szervezett tevékenységekbe ágyazottan.
Sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelése.

ALAPELVEI:
Az óvodai nevelésben alapelvünk:
A gyermekek érdekei elsődlegesek, mindenekfelett állóak.
A gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom
övezi.
A neveléssel lehetővé tesszük és segítjük a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek
egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását;
Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseinknek a gyermek
személyiségéhez kell igazodniuk.
Az óvodapedagógus és más alkalmazottak személyisége, magatartása, tevékenysége
modellt nyújt a gyermekek számára.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára a szükséges segítség, gondozás,
nevelés biztosítása.
Nemi sztereotípiák tudatos kerülése.
Innovatív pedagógiai törekvések érvényesítése a gyermekek érdekében.
Az óvodai nevelésünk során az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk:
A gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs,
szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről.
A testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról.

8

A gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek
megfelelő – tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető szabad
játékra.
E tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez
igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről.
a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi
környezetről.
III.AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI
AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI
Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermek:
- testi és lelki szükségletek kielégítése,
ezen belül:
Az egészséges életmód alakítása. Egészségfejlesztési program
Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés.
Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés megvalósításán belül feladatunknak tekintjük a
pszichikus funkciók és részképességek fejlesztését.
1. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA
Az egészséges életmód alakításának feladatai, egészségfejlesztési program
Cél:
Az egészséges életre nevelés, az egészség megtartására, megerősítésére történő
felkészítés.
A 3-7 éves korosztályra jellemző fiziológiai, életkori sajátosságokat figyelembe véve
tervezzük a gondozási tevékenységeket, a mozgásigény kielégítésének feltételeit, az
egészség védelmét.
Az egészség fejlesztő tevékenység során az egészségi állapot pozitív irányú változása.
Az óvodapedagógus feladatai:
Az egészséges életmód, betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak
megalapozása.
Mozgásigény kielégítése, és a testi képességek fejlesztése.
A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.
A környezet védelméhez kapcsolódó szokások kialakítása.
Az egészségfejlesztés területei:
egészséges táplálkozás
mindennapos testnevelés, testmozgás
személyi higiéné
testi
és
lelki
egészség
fejlesztése,
a
viselkedési
szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése
a bántalmazás, erőszak megelőzése
baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás
1.1.Egészséges táplálkozás
Alapelvek:
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függőségek,

a

Az óvodásgyermekek egészséges táplálkozási szokásainak megerősítését és az óvodai
étkeztetés otthoni kiegészítésének szorgalmazását szolgálja.
Az óvodásgyermek az ébrenlétének háromnegyed részét az óvodában tölti, ahol az
óvodapedagógusok a gyermek testi-szellemi fejlődésének feltételeit igyekeznek biztosítani. A
fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása.
Az óvodai étkeztetés napjainkban - minden igyekezet ellenére - sem tudja az egészséges
táplálkozás minden követelményét teljesíteni. A teljesítés nemcsak anyagiakon (élelmezési
normán),
de
szemléleten
(étrend-összeállításon),
óvónői
leleményességen
(egészségpedagógiai kulturáltságon) és a szülők segítő együttműködésén (a kiegészítő
táplálkozáson) is múlik.
A gyermeknek az egészséges táplálkozás érdekében naponta az öt alapélelmiszer-csoport
mindegyik tagjából kell fogyasztania .Az alapélelmiszer-csoportok között a következőket
tartjuk számon:
kenyér, pékáru, tésztaféle, rizs
gyümölcs, zöldség,
hús, hal, tojás,
tej és tejtermék,
olaj, margarin, vaj, zsír.
Nincs azonban egyetlen olyan táplálék, ételféleség sem, amely a felsorolt alapélelmiszercsoportokban található szükséges tápanyagot megfelelő mennyiségben tartalmazná. Az
óvodai élelmezés jelenleg nem tudja biztosítani a gyermekek számára az egész napra szóló
élelmiszerek szükségességét.
Az óvoda és a pedagógus feladatai:
Kulturált körülmények között a fogásokat folyamatosan felszolgálja (várakozási időt
kerüli). Az étkezés végén az asztalok rendjének helyreállítását irányítja. Megkedvelteti az
ízeket, intenzív rágásra ösztönöz, folyamatosan folyadékot biztosít.
Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően kanál, villa és kés helyes használatával
ismerteti meg a gyerekeket.
Szerveznek az óvónők a szülőkkel, támogatókkal közösen havonként legalább egy-két
gyümölcs- és zöldség-napot.
Tanácsot adnak (szülői értekezleten, kötetlen beszélgetés keretében), hogy az óvodai
étrendet otthon milyen ételféleségekkel egészítsék ki:
Óvodai napirend keretében ismertetik meg az óvónők a dajkákkal együttműködve a
gyermekeket új ízekkel, addig ismeretlen étel-és italféleségekkel.
Az étkezést örömtelivé teszik, jó hangulatot teremtenek az ételek elfogyasztásához.
Az egészséges táplálkozásra nevelés érdekében kapcsolják be a napi programba az
alternatív egészségfejlesztő programot, (pl projektek), játékos alkalmat teremtenek arra,
hogy a gyermekek maguk is részesei legyenek egyszerűbb ételek elkészítésének (pl.
saláta készítés, tízórai összeállítás).
A nevelési év során legalább 2 alkalommal kerül lebonyolításra az egészséges
táplálkozást népszerűsítő szervezett tevékenység az 5-7évesek körében .
Az egészséges táplálkozás egészségre gyakorolt hatásai adnak alapot e
tevékenységeknek. Így a gyerekek őszi –tavaszi piacot, zöldséges üzletet rendeznek
be,kerteket látogatnak meg. Ismerkednek gyümölcsökkel, zöldségfélékkel.
Minden érzékszervet megmozgatnak a tapasztalatszerzés során, mindezeket
versekkel, mondókákkal, mesékkel, körjátékokkal kísérve teszik még vonzóvá a
gyermekek részére az óvó nénik. A legvonzóbbak a kóstolók. és salátakészítés
zöldségből, gyümölcsből.
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Az étkezések során előforduló minden féle tejterméket kóstoljanak meg a gyerekek.
Beszélgetnek a tej fontosságáról miért is fontos az emberi szervezet számára, kiemelve a
csontok, és a fogak egészségét.

1.2.Mindennapos testnevelés, testmozgás
Az óvodapedagógus feladatai a mozgásigény kielégítése és testi képességek fejlesztéséért
Változatos napi és heti rendben biztosítja a gyermek mozgásigényének folyamatos
kielégítését.
Minden nap szervez mozgástevékenységet (csoprtszobában vagy udvaron). Heti 1
kötelező testnevelés foglalkozást vezet. Edzési lehetőséget a testnevelés, környezet,
levegő, nap kihasználásával biztosítja. Megtervezi a helyet, időt, és a közegekben való
mozgást fokozatos terheléssel, figyelembe véve a korosztályok életkori sajátosságait.
Időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 órát levegő és
napfény edzést biztosít a fokozatosságot betartva.
A nyári napirendet az egész napos levegőn való tartózkodásra építi (kivétel az erős
napsugárzás miatt a 12-15 óra közötti időszak).
1.3.Személyi higiéné
Óvodapedagógus feladatai:
1.Tisztálkodás
A napirend keretei között elegendő időt biztosít a gondozási teendők egyéni tempó
szerinti végzésére.
Tisztálkodási folyamatot megismerteti: helyes sorrendiséggel és technikával,
egészségügyi szokásokkal.
A tisztaság alapvető fontosságának, a betegség megelőzés és fertőzések
megelőzésének jelentőségét életkor specifikus módszerekkel tudatosítja a
gyermekekben. Ezen belül a test tisztántartásán értjük a bőr, fogak, szájüreg, haj,
érzékszervek, körmök ápolását, a ruházat higiéniája a mosás, tárolás feladatait is
tartalmazza, illetve a közvetlen környezetünk tisztántartására is hangsúlyt fektet.
A megvalósításban fejlettség szerinti segítséget nyújt. Fokozatosan kialakítja az
önállóságot.
2.Öltözködés
Elegendő időt és szükséges segítséget biztosít az öltözködésben és a ruházat
elhelyezésében a saját polcán.
A megfelelő viselet kiválasztásában összefüggéseket tár fel a gyermekekkel az
időjárás és tevékenységek között.
Fokozatosan kialakítja az önállóságot.
A szülőkkel való kapcsolattartás során a megfelelő mennyiségű és minőségű ruházat
és cipő biztosítására javaslatot tesz. Például: váltóruhák, lábboltozatot és lábfejet védő
megfelelő méretű cipők biztosítása.
3.Pihenés
Ebéd után a csoport szükségleteinek megfelelően nyugodt pihenés feltételeit
biztosítja, ellenőrzi a terem szellőztetését, az ágyak megfelelő elhelyezését
A gyermekek elalvását segíti biztonságot adó szokásrendszerrel, pl. mesével, énekkel,
zenehallgatással, testi közelséggel, puha tárgyakkal.
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Pihenés időtartamát a csoport szükségleteihez igazítja. Az ágyneműről és annak
tisztításáról a szülő gondoskodik, általában két hetente és a gyermek minden
megbetegedése alkalmával.
Egészséges tiszta biztonságos környezet megteremtése higiéniás szabályok
kialakítása.
Az óvodás gyermek saját testi gondozásának megtanítása és mozgásigényének
kielégítése csak egészséges környezetben történhet. Ennek érdekében a dajkák
munkájához tartozik a mindennapos portalanítás, felmosás, fertőtlenítés, szellőztetés
a higiéniás szabályok betartatása a gyermekkel.
1.4.Testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez
vezető szerek fogyasztásának megelőzése
Alapelvek:
A dohányzás megelőzésében és visszaszorításában jelentős szerep jut az
óvodapedagógusoknak és az óvoda technikai személyzetének. Az óvoda felnőtt dolgozói
modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára. az óvoda dolgozói nagyobb
felelősséggel tartoznak személyes példamutatásukért. Az óvoda feladata minden olyan
helyzet elkerülése, amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként szolgálhat.
A dohányzás megelőzését szolgáló óvodai egészségnevelési program tevékenységei:
Szabad beszélgetések. A beszélgetés kezdeményezője lehet az óvodapedagógus, de
lehet maga gyermek is (valamely aktuális eseménnyel, élménnyel, filmjelenettel stb.
kapcsolatosan). A szabad beszélgetésben kisebb, önkéntesen csatlakozó
gyermekcsoport vehet részt beszámolóval, események értékelésével, képek
nézegetésével, stb. párhuzamosan. Fontos: az önkéntes részvétel, a szabad
megnyilatkozás és vélemény-nyilvánítás.
A dohányzás ártalmainak elemzésére szolgáló szabad beszélgetések
kezdeményezésére a következő alkalmakat, lehetőségeket alkalmazzuk:
-Kirándulási élmények feldolgozása: napsütés, szabad levegő, madárdal, napozás
(lebarnulás), szabad mozgás, jókedv, veszélyek (napozás, növényzet.), értéke:
füstmentesség, pormentesség, szabad légzés, erőkifejtés, sok mozgás.
-Városi, falusi élmények megbeszélése: az utca forgalma, a gépkocsik füstje, az áruházak
levegője, gyárak környékének kedvezőtlen viszonyai, utazás tömegközlekedési
járművön, "talponállók", ivók, vendéglők külső képe, az utcai porképződés, az otthoni
állattartással járó szagok.
-Élmények elmondása a dohányfüstös helyiségekről: saját lakásunk levegője, szórakozó
helyek füstje, gyárkémények füstje, füstmérgezéses balesetek; a családban dohányzók
megszokott dohányzási helyei, vendégségben tapasztalt dohányzás.
• Ismeretek átadása a dohányzás ártalmairól a gyermeki élményekkel kapcsolatosan:
károsítja a tüdőt, az idegrendszert, valamint a gyomor és a szív munkáját; másokat is
károsít, zavarja azokat, akik beszívják a dohányfüstöt, kellemes-e a füstös levegőjű
teremben tartózkodni, hogyan védekezhetünk ellene (szabad levegőn tartózkodás, a
lakás szellőztetése).
• Beszélgetés arról, milyen leszek, ha nagy leszek: mi szeretnék lenni; segíteni akarok
másoknak, alkotni szeretnék, egészséges, edzett, erős akarok lenni; mit kell ezért tenni,
mit kell elkerülni (elhatározom, hogy nem kezdem el a dohányzást).
1.5.A bántalmazás, erőszak megelőzése
Alapelvek
A WHO definíciója:
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„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai
és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag
bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek
egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális
sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy
hatalmon alapul.”
Elhanyagolást jelent:
ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek
kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével
fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és
biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy valószínűséggel jelenthet a
gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi és szociális fejlődésére.
Figyelembe kell venni ennek megítélésekor, hogy milyen mértékben adottak a feltételek a
család rendelkezésére álló erőforrásai tekintetében. Minden olyan mulasztás vagy baj
okozása, amely jelentősen árt a gyermek egészségének vagy lassítja, akadályozza szomatikus,
mentális és érzelmi fejlődését.
Érzelmi elhanyagolást jelent:
az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a gyermek érzelmi
kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erőszakos, durva,
támadó magatartás más családtaggal szemben.
Fizikai elhanyagolást jelent:
az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek
védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek van kitéve. Ide sorolható az
orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának
indokolatlan elmulasztása, késleltetése.
A gyermekbántalmazás azt jelenti:
ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy ha a gyermek sérelmére elkövetett
cselekményt - bár tud róla, vagy szemtanúja – nem akadályozza meg, illetve nem jelenti.
Fizikai bántalmazás:
az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, rázás, mérgezés, égés,
fulladás, közlekedési baleset, stb.), amely a gyerek fizikai sérüléséhez, halálához vezet vagy
vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett gondatlan veszélyeztetés (gyermekülés
hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.)
Az érzelmi bántalmazás:
azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot jelenti, amely súlyos, és
tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Ez magában foglalhatja annak
közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott, nem kívánt és nem szeretett.
Jelenthet az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások támasztását a
gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő előtti erőltetése, a képességekhez nem
igazodó követelmények). Ide tartozik a gyermekekben állandó félelemérzet, vagy szorongás
keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek kihasználása.
Az érzelmi bántalmazás súlyos formája az olyan élethelyzet, amelyben a gyermek szem és
fültanúja más bántalmazásának. Az érzelmi bántalmazás mindezen komponenseket
magában foglalhatja, de egymagában is jelentkezhet.
Szexuális bántalmazás:
a gyermek bevonását jelenti olyan szexuális aktivitásba, amelyet a gyermek nem képes
megérteni, felfogni, amelyhez nem tudhatja az érdemi beleegyezését adni, vagy amelyre a
gyerek koránál, fejlettségi állapotánál fogva nem érett, továbbá amelyet tilt az adott
társadalom/közösség jog- és szokásrendje, illetve az adott környezetben elfogadott tabuk.
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A szexuális visszaélés létrejöhet felnőtt és gyermek, vagy olyan korú gyermek és gyermek
között, ahol a kapcsolat a kor és a fejlettség okán, a kapcsolat felelősségén, bizalmon vagy
hatalmi helyzeten alapszik, és a tevékenység az agresszor szükségleteinek kielégítését, vagy
megelégedettségét szolgálja. Ez magában foglalhatja, de nem feltétlenül korlátozódik:
egy gyermek kényszerítése, vagy késztetése bármilyen törvénytelen szexuális aktivitásra, a
gyermek kizsákmányolása gyermekprostitúció, vagy más jogellenes szexuális aktivitás
formájában, - a gyermek felhasználása és kizsákmányolása pornográf anyagok, videó
felvételek, vagy előadások, megnyilvánulások formájában.
Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket.
Ezekben az esetekben egy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek csoportja a
konfliktusok szokásos kezelésén túl - ismételten - fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy
szexuálisan molesztál. A probléma kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és az elkövető
egyaránt kapjon megfelelő segítséget. Speciális terület a testvérbántalmazás, annak érzelmi
vonatkozásai, indulati tartalma miatt.
A pedagógus alapvető feladata:
a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége
különösen, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében,
feltárásában, megszüntetésében.
• Az óvoda ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással, a korai tanulási,
beilleszkedési nehézségek korrekciójával,
a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, valamint a gyermek- és
ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat;
felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel
törekszik a káros hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására.
Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményez.
• A nevelési intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti
szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
Ha a nevelési intézmény a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel
nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól.
• A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatni kell a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős személyéről (óvodavezető), valamint arról, hogy milyen
időpontban és hol kereshető fel.
A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan "érzékeny". Nemcsak az
erős fizikai ingerek okoznak az óvodás gyermeknél egészségkárosodást, hanem az
erőszakos cselekmények (brutalitás, vérengzés, gyilkosság) látványa is. Mindezek
megelőzésére nem elég a szülőket felvilágosítani, de a védekezés helyes módszereinek
alkalmazására sarkallni is szükséges. Ennek megvalósítása érdekében a szülői
értekezleteken megbeszélési anyagként alkalmazzuk az erőszakot sugárzó
tömeghírközlések, filmek kivédését is.
1.6.Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás
Alapelvek:
Fontos, hogy rájöjjenek az óvodások; egy kis odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg
baleset és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne.
A gyerekek megismerkednek a vészhelyzetek, vagy balesetek során elvégzendő
legfontosabb teendőkkel, illetve ezek közül is azzal, amit ők el is tudnak végezni. Ide
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tartozik a segítséghívás (felnőtt értesítése, vagy esetleg mentőhívás), a beteggel való
kapcsolatteremtés és a könnyebb sérülések ellátása.
A gyerekek megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy (pl.: bicikli, mászóka, autó,
gyógyszer) milyen veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire érdemes
odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében. Módszere a szerepjáték, mesélés,
bábozás, könyv és képolvasás, társasjátékok, beszélgetés.
Általános előírások
A gyermekekkel az óvodai nevelési év, valamint szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás
stb. előtt ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat.
Védő-óvó előírás:
az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás,
a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,
a tilos és az elvárható magatartásforma.
A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell
ismertetni. Az ismertetés ténye a csoportnaplóban kerül dokumentálásra.
Az óvoda házirendjében vannak meghatározva azok a védő, óvó előírások, amelyeket a
gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. A gyermekbalesetek
megelőzése érdekében illetve bekövetkezésekor ellátandó feladatok az SZMSZ –ben kerültek
rögzítésre. Elsősegély doboz a nevelői szobában található.
Az óvoda berendezése, eszközei csak a baleset megelőzés szempontjai alapján történt
vizsgálat után kerülnek használatba, állapotuk folyamatosan ellenőrzésre kerül, ez az udvari
eszközök esetében szakértői felülvizsgálattal egészül ki.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
Kulturáltan étkezik.
Helyesen használja az evőeszközöket.
Önállóan használja a vécét.
Önállóan és helyesen mos kezet, szájat öblít .
Szükség szerint használja a zsebkendőt.
Helyesen, megfelelő sorrendben öltözködik, vetkőzik, ruháját helyrerakja.
Szívesen kezdeményez mozgásos játékokat, szívesen vesz részt benne.
Az egészségfejlesztés szempontjait, alapjait ismeri.
AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK
Egészségfejlesztési tevékenységünk
célja
az egészséggel kapcsolatos
egyéni és közösségi figyelem felkeltése, az egészséges életvitel szokásainak
megismerése,
gyakorlása.
Óvodai nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk az alábbiakra:
• egészséges táplálkozás,
• evőeszközök használata,
• rendszeres testmozgás,
• helyes öltözködés,
• tisztálkodás, fogápolás,
• ruházat tisztán tartása,
• mellékhelyiségek használata,
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Az egészséges életmódra nevelés keretében az alábbiak kialakítására,
gyakoroltatására törekszünk:
• helyes napirend rögzítése,
• biztonságérzet erősítése,
• közlekedési szabályok betartása,
• megfontoltság, balesetveszélyek felismerése,
• kulturált táplálkozási szokások kialakítása,
A környezeti nevelés területei
• az óvoda tárgyi feltételeinek környez6ettudatos alakítása ,
• a gyermekek környezeti ismereteinek rendszerezése, gazdagítása,
• természetes anyagok tulajdonságainak megismerése,
• ismerkedés az élet, az élővilág gazdagságának jelenségeivel,
• tapasztalatok gyűjtése, gyakorlatok, kísérletek az ember és környezete
A környezettudatos magatartás alakítása során a nyitottság, érdeklődés, a
kíváncsiság és a motiváció szerepe kap kiemelt hangsúlyt. Az ismeretek bővülése
akkor célszerű, ha a szabálytudat erősödéséhez vezet. A pedagógusok személyes
példája, a családok érték azonos gondolkodása, nevelése hat meggyőzően a fejlődő
gyermek viselkedésére, magatartásának formálódására.
2. 2. ÉRZELMI ÉS ERKÖLCSI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA
2.1. BEFOGADÁS
Cél:
Olyan módszerek eljárások alkalmazása, amelyek megkönnyítik a gyerekek
alkalmazkodását a megváltozott körülményekhez, biztonságot, és nyugalmat ad.
Megkönnyíteni a szülőktől való elválást.
Megismertetni a gyerekeket új környezetükkel, e közben érzelmi bázist találjanak
bennünk, óvónőkben.
Az óvodapedagógus feladatai:
A gyermekek érzelmi biztonságának kialakítása, folyamatos befogadás.
Az óvónők és szülők kapcsolatának kiépítése, az óvónő és gyermek érzelmi
kapcsolatának megalapozása.
Az első szülői értekezlet keretében az óvoda napi életéről tájékoztatást ad a
szülőknek. Bemutatja az óvodai nevelés törekvéseit.
Megbeszéli az óvodakezdés ütemezését, ismerteti, hogy kit, mely napokon hoznak be
először az óvodába. Megbeszéli az átadás, búcsúzás körülményeit is. Ezzel a szülők
előkészítő munkáját támogatja.
A csoportvezető párok közösen készülnek az új gyermekek fogadására: a
csoportszobák berendezése, dekorálása, játékok előkészítése, óvodai jelek elkészítése, a
környezeti feltételek biztosítása.
A családi környezetből érkező gyerekek szüleinek az óvoda megismertetése
különösen fontos, mert első alkalommal találkoznak a gyermek közösségben történő
nevelésével.
A vegyes csoportunkba már járó gyermekeket felkészíti az újonnan érkezők
fogadására.
Az óvoda vonzóvá tételével minden kisgyermekkel érezteti, hogy várta már, és örül az
érkezésének. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy pozitív érzelmi hatások érjék őket már
az előzetes óvodalátogatásuk során is.
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Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív
attitűd jellemezze az első pillanattól.
Szeretetteljes óvónői magatartással, fokozott törődéssel, az egyéni bánásmód
érvényesítésével alakítja érzelmi kötődésüket.
Engedi, hogy a gyerekek kedvenc játékaikat vagy a szívükhöz nőtt kedves holmit
magukkal hozhassák, sajátos szokásaikat elfogadjuk.
Barátságának elfogadtatása által az óvodai élet megkedveltetésére törekszik. Közös
játékokat, élményeket és tevékenységeket biztosít, amelyekben szívesen vesznek részt
az új gyermekek is.
Kooperatív magatartással a gyermekek beilleszkedő-, és alkalmazkodó készségét
erősíti.
Az egyes gyermekek szokásainak alakításával, érzelmi kötődéseknek segítésével a
meghitt kapcsolatok kiépítésére törekszik.
A befogadás időszakában megfigyeli, hogy
a gyermek miként fogadta el az új környezetet,
hogyan reagált a szülőtől való elválásra,
magára talált-e a játékban,
hogyan alakult a kapcsolata az óvónőkkel,
hogyan illeszkedett be az óvodai élet ritmusába,
mi okozott számára örömet vagy nehézséget,
hogyan reagált a társakra.
A megfigyeléseket írásban rögzíti a gyermekek személyiséglapjain.
2. ÉRZELMI ÉS ERKÖLCSI NEVELÉS ÉS KÖZÖSSÉGI NEVELÉS
Cél:
Derűs, vidám, élményekben gazdag, szeretetteljes érzelmi biztonságot nyújtó,
kiegyensúlyozott óvodai légkör és kapcsolatrendszer alakulása, amelyben a gyermekek
jól érzik magukat, és lehetővé válik pozitív tulajdonságaik minél teljesebb kibontakozása.
Az óvodapedagógus feladatai:
A gyermekek közötti kapcsolatrendszer bővítése, társas szükségleteik kielégítése.
A szociális érzékenység fejlesztése.
Az erkölcsi és akarati tulajdonságok alakítása.
Fontos szerepet tulajdonít mintaadó személyiségének és irányító tevékenységének. A
közte és a gyerekek között létrejövő érzelmi kötődésre építve saját maga modell értékével
hat és teremti meg a feltételeket a gyermekek között kialakuló őszinte, biztonságos, toleráns
egymás mellett éléshez.
Az óvodapedagógus-gyermek, dajka-gyermek és gyermek-gyermek kapcsolatot
a pozitív attitűd jellemezze.
Az intézmény összes alkalmazottjával mintát ad a kommunikációra, bánásmódra.
Arra törekszik, hogy gyermekkel igazságosan és differenciáltan, egyéni sajátosságaihoz
igazodva bánjon, találja meg a gyermekben azt az egyedi képességet, megnyerő
tulajdonságot, mely a fejleszthetőség alapját képezi.
A gyermekkel megérezteti, később elfogadtatja mit, miért tart helyesnek, illetve utasít el.
Kialakítja a társaikkal való együttjátszás, egymáshoz való alkalmazkodás normáit.
A gyermekeket a különbözőségek elfogadására és tiszteletére neveli. Az együttjátszó
barátok és kisebb csoportok között segíti az együttműködést.
Együtt örül a közös óvodai eseményeknek, ünnepléseknek.
A társas együttélés szokásait, szabályait fokozatosan megismerteti.
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Az én tudat alakulását és az én érvényesítő törekvést segíti. A gyermek önmagához való
viszonyát, énképét, önismeretét, önértékelését, önirányító képességét fejleszti.
A társak elfogadását, a társas viselkedés megtapasztalását, a kulturált érintkezési formák
megismertetését, gyakoroltatja. Kialakítja a gyermekek pozitív érzelmi viszonyulását az
óvónő által közvetített szabályokhoz, értékekhez és a fejlesztő tevékenységekhez.
A gyermekek erkölcsi tulajdonságát fejleszti a nevelési helyzetek tudatos kihasználásával, az
óvodai élet helyes szervezésével.
Udvariasság, önzetlenség tulajdonságát alakítja a felnőttek mintaadásával, a természetes
élethelyzetek tudatos felhasználásával.
A gyermekek akaratát fejleszti a pozitív erkölcsi érzelmek kialakításával, a szabálytudat
erősítésével, a játéktevékenység és versenyjátékok során, a különböző feladathelyzetekben,
a munka jellegű tevékenységekben.
A változatos, érdekes és játékos feladatok végzése közben önállóságot, önfegyelmet,
önbizalmat, önbecsülést fejleszt.
A kitartást, pontosságot, feladattudatot, szabálytudatot, önértékelést alakítja.
A társas együttélés szabályait, szokásait gyakoroltatja a csoport fejlettségi szintjén.
Szükség esetén speciális szakemberek bevonását kezdeményezi (pl. nehezen
szocializálható, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek).
Megismerteti a gyermekekkel a lakóhely szűkebb és tágabb környezetét.
2.3 ÉRTÉKELÉS ÉS JUTALMAZÁS
Cél:
A gyermek helyes megnyilvánulásainak kialakítása, pozitív motiváció biztosítása.
Az óvodapedagógus feladatai:
Az értékelést fontos személyiség és közösségalakító tényezőként alkalmazza. Az
óvodában a pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a
biztatás. Ezzel erősíti leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásait, és ezzel alakítja ki a
pozitív motivációkat.
A gyermekek szöveges, átfogó értékelését az óvodapedagógusok elvégzik évente
minimum két alkalommal a gyermekenként vezetett személyiség lapon, méréseik
alapján. Elsődleges mérőeszköz a tudatos megfigyelés, a gyermek tevékenységek és
produktumok vizsgálata és az 5 évesek esetében a DIFER alapmérés.
A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a
verbális és nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése,
kiemelt-megtisztelő feladatadás, kedves tevékenység biztosítása. A jutalmazás mindig
konkrét, a gyermek számára érthető, a társak számára is motiváló hatású. Tárgyi
jutalmazást nem alkalmaz.
A fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív
irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben
tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport területéről), étel, tárgy vagy
szeretetmegvonás nem alkalmazható. Mindig a gyermek viselkedésének
közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéli el és nem a
gyermeket.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
Jól érzi magát az óvodában csoporttársaival, a csoportban dolgozó felnőttekkel.
Elfogadja és tiszteli a gyermekek különbözőségeit.
A csoport kialakult szokásrendszerét betartja
Önbizalma megfelelő.
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Feladat és szabálytudata kialakult
Konfliktushelyzetben társaival egyezkedik
Az udvariassági formák betartásával kommunikál
Tiszteli, becsüli szülőföldjét.
3.AZ ANYANYELVI ÉS ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA
Cél:
Az anyanyelvi nevelés során a magyar nyelv szeretetének, megbecsülésének kialakítása,
továbbá a természetes beszéd és kommunikációs kedv ösztönzése, fenntartása.
Az óvodapedagógus feladatai:
Élmény gazdag környezetet teremt, anyanyelvi játékokat szervez, amelyekben:
- Beszédszerve ügyesedik.
- Beszédkedve erősödik.
- Hallás, beszédhallása fejlődik.
- Auditív ritmusa és emlékezete bővül.
- Fonológiai kódoláshoz szükséges képességek megalapozódnak.
- Állandó lehetőséget biztosít a kérdéseknek-válaszoknak.
A személyes példa, a helyes minta adása kiemelt jelentőségű.
Nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes csoportlégkör kialakításával eléri, hogy a gyerekek
szívesen és bátran beszélnek, kérdeznek a felnőttektől és társaiktól egyaránt.
A kommunikációs képességeiben lassan fejlődő gyermekeket szükség esetén logopédiai,
pszichológiai szakemberhez irányítja.
Folyamatosan alkalmazza az anyanyelvi drámapedagógiai –fejlesztő játékokat.
Változatos tevékenységformákon keresztül a gyermekek megismerkedése természeti és
társadalmi környezetükkel, melynek segítségével képesek lesznek eligazodni az őket
körülvevő világban, fejlődnek értelmi és anyanyelvi képességei.
Spontán érdeklődésére és ösztönös tudásvágyára, kíváncsiságára élményeire alapozva az
egyéni sajátosságokat figyelembe véve cselekvésbe ágyazva történik.
Az óvodapedagógus feladatai:
Az értelmi képességek fejlesztésének feladatai:
érzékelés, észlelés,
emlékezet,
gondolkodás.
beszéd és kommunikáció-fejlesztés.
Minél több érzékszervre ható tapasztalatszerzést, megfigyelési lehetőséget biztosít a
gyermekeknek.
Sokoldalúan fejleszti az auditív, vizuális, taktilis érzékelésre épülő képességeket.
Lehetőséget teremt a dolgok, jelenségek természetes környezetben, különböző
tevékenységekben és élethelyzetekben való megfigyelésére és gyakorlásra.
Mivel 3-7 éves korban a vezető szerep a látásé, ezért a vizuális funkciók fejlődését
fokozottan figyelemmel kíséri.
Az önkéntelen figyelemtől és spontán emlékezettől a szándékos megfigyeléshez és
emlékezetbe véséshez, majd felidézéséhez vezető utat sok játékos tevékenységgel segíti elő,
az emlékezet, szándékos figyelem terjedelmét növeli.
Fejleszti a képzeletet és fantáziát sok valós élmény nyújtásával, valamint mesehallgatással,
és játék biztosításával.
Nyitott, játékos helyzetek teremtésével többféle megoldás keresésére ösztönzi a
gyermekeket.
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Az ingerek cselekvő és kísérletező jellegű feldolgozásával megalapozza a későbbi
problémamegoldó gondolkodás kialakulásának feltételeit.
A problémák változatos megfogalmazásával az egyéni válasz keresésére ösztönöz, mellyel a
szabad önkifejezés (a kreativitás: érzékenység, eredetiség, átdolgozás, könnyedség,
hajlékonyság, kidolgozás) lehetőségét teremti meg.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
Vannak elemi ismeretei az őt körülvevő világról, felismer összefüggéseket.
Probléma helyzetben törekszik a megoldás keresésére, szívesen kísérletezik.
Képes időrendiséget felállítani.
Néhány mesét, verset, mondókát képes emlékezetből felidézni.
Képről mondatokban beszél.
Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezi ki magát.
Beszédének tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk
követelményeinek.
Tud rövid történeteket, szöveget visszamondani .
Olyan szókinccsel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, gondolatainak érthető
kifejezését .
Minden magán és mássalhangzót tisztán ejt.
IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI
1.SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Célunk :
a program megvalósítását segítő szakmai programokon,
továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel.
Az óvoda arculatában meghatározó jelentőségűnek tekintjük :
dolgozóink felkészültségét ,
emberi értékeiket.

előadásokon,

Az ideális óvodapedagógus :
-az alapvető humanista értékek hordozója, amelyhez megfelelő szakmai felkészültség társul,
s ez mindennapi pedagógiai tevékenységében kifejeződik.
-Fontos a „belső” és a „külső” összhangja, az érzések, gondolatok és a viselkedés
megfelelése. Ez biztosítja a nevelői magatartási megnyilvánulások hitelességét.
A nevelőtestület közös értéknek fogadja el,
a toleranciát,
empátiát,
egymás segítését,
együttműködést,
egymás véleménye iránti megértést,
az emberi méltóság tiszteletben tartását,
az esztétikus óvodai környezet jelentőségét,
a nevelői tevékenység rugalmasságát,
a helyzethez és a gyerek egyéni jellemzőihez történő alkalmazkodást,
felelősségtudatot,
az önművelési – önfejlesztési igényt.
Meghatározó személyiségjegyei:
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A demokratikus nevelési stílus, amely ösztönzi a gyerekek kezdeményezéseit,
messzemenően figyelembe veszi szükségleteiket.
Alapelvei az elismerés, a dicséret, az elfogadás.
Körülötte a légkör oldott, bizalom teli, barátságos, melyre jellemző a csoport érzelmi
kiegyensúlyozottsága, a közepes vagy alacsony zajszint, az elmélyült játék, figyelmes
viselkedés.
Az óvónő bánásmódja, az eltérő szükségletek, érzelmi állapotok és hangulatok iránti
toleranciája a gyerekek egymás közötti kapcsolatában mintát jelent.
Az, hogy az adott helyzetben mi tűnik a leginkább megfelelőnek, a tevékenység
tartalma, a gyerekek életkora és sajátosságai, eddigi tapasztalatai és elképzelései alapján
alakítja ki.
Az óvodába érkező gyermekek alapos megismerésének és szakszerű fejlesztésének
alapvető feltétele az óvónők folyamatos önképzése, továbbképzése, önálló tanulása.
Ennek megvalósítását szolgálja a továbbképzési terv, mely az évenként elkészítendő
munkaterv részét képezi.
Az óvodánkban folyó belső továbbképzések segítik az óvodapedagógiai
változásokkal történő lépéstartást.
Fontos a nevelőtestület önálló alkotó óvodapedagógiai munkájának segítése.
A bemutató foglalkozásokon való részvételi lehetőség igény és érdeklődés szerint,
kölcsönös betekintési alkalmat ad egymás nevelőmunkájába.
A dajkai munka
szerepváltása csak az óvodapedagógusi munka szerepváltásának kontextusában
értelmezhető.
Munkáját a gyerekek napirendjéhez igazítva, az óvodapedagógusok irányítása mellett
végezik, egyértelműen elkülönítjük mely esetben kompetens, mely esetekben segítő a
szerepkörük.
A dajka kompetens szerepkört tölt be:
az óvoda óvó-védő funkciójának teljesítése során;
a gyermekekről kapott információk felettesei felé való továbbításában;
az óvoda vagyon- és állapotvédelmében;
a névre szóló, hitelesített munkaköri leírásában rögzített feladatok önálló, szakszerű
teljesítésében;
minden olyan esetben, amikor felettesei – óvodavezető, óvodapedagógus
munkaköréből adódó, „Egyéb rendelkezések” alatt feltüntetett feladatokkal bízzák meg;
saját szak- és önképzésében;
megszerzett szakmai ismeret- és tudásanyagának a gyakorlati munkájába való
beépítésében;
munkakapcsolatainak kiépítésében, ápolásában;
saját élményű tapasztalatainak átadásában;
saját elfogadó, befogadó attitűdjének kiépítésében;
lelki egészségének védelmében.
A dajka segítő szerepkört tölt be
az óvoda alap- és kiegészítő feladatainak teljesítésében;
az óvoda nevelő-személyiségfejlesztő funkciójának betöltése során;
az óvoda minőségi szolgáltatást nyújtó feladatainak ellátása kapcsán;
az óvoda által kitűzött minőségcélok elérésében;
a gyerekek hátránykompenzálásának folyamatában;
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a gyerekek tehetséggondozásában;
a gyerekek egyéni bánásmódot igénylő feladatellátása során;
Az alkalmazotti közösség tagjaitól is elvárjuk, hogy munkájukkal, magatartásukkal,
személyes példájukkal segítsék megvalósítani nevelési feladatainkat:
Ismerjék meg nevelési elveinket, csoportjaik nevelési terveit, működjenek együtt az
óvónőkkel.
Aktívan vegyenek részt a csoport életében.
Ismerjék meg a csoportjuk napirendjét és a csoporton kívüli feladataik végzésével a
gyermekek napirendjéhez alkalmazkodjanak.
Munkájukban tükröződjön a gyermekek szeretete, elfogadása, tisztelete.
Kulturált magatartással és beszédmintával segítsék a gyermekek nevelését.
A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában résztvevő különböző
szakemberekkel együttműködik.
2. TÁRGYI FELTÉTELEK
Az óvoda objektív feltételrendszerének a fejlesztése az óvoda évenkénti költségvetési
keretének a függvénye, melyet a Fenntartó Önkormányzat a mindenkori gazdasági
helyzetnek megfelelően biztosit.
Az óvoda tárgyi fejlesztéséhez pályázatok megírásával, eszközök készítésével járulunk hozzá.
A Pedagógiai Programunk megvalósításához 202012 (VIII.31.) EMMI rendeletet alapján
(mellékletben).
3. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE
A csoportok megszervezése
A csoportszervezés alapja az óvoda „maradt gyermekei, és beiratkozott gyermekei:
2,5-7. éves korig: vegyes csoport
A nehezen nevelhető vagy speciális fejlesztési igényű gyermek csoportbeli elhelyezése :
alapvető szempont a pedagógusok arányos terhelése, hogy elegendő ideje legyen a egyéni
fejlesztésre (max. 1-2 fő/csoport).
A csoport létszáma (az alapító okirat alapján) maximum 30fő.
Óvodánkban 1 heterogén csoportot szervezünk, az alábbiak korcsoport bontásban:
2,5- 3 – 4 évesek
4 – 5 évesek
6 – 7 évesek
A napirend kialakításának alapelvei
A gyermekek életkor szerinti összetétele alapján eltérnek a szükségleteik,
differenciáltan biztosítjuk a tevékenységekhez szükséges időtartamot.
A tervszerű, összehangolt tevékenységekkel elkerüljük a felesleges várakozásokat, a
tétlenséget, a kapkodást.
Minél hosszabb, nyugalmas és tartalmas játékidőt biztosítunk.
A tisztálkodás és öltözködés végzéséhez, az egyéni szükségleteknek megfelelő
időtartamot biztosítjuk.
Az étkezésre az egyéni igények, szükségletek szerinti időtartamról gondoskodunk.
A gyermekek alvási—pihenési igényének figyelembevétele .
Napirend
Érkezéstől az udvari játékig :
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A gyermekek érkezése, fogadása.
Játéktevékenység.
Játékos, szervezett tanulás csoportos, mikro-csoportos és egyéni foglalkozási formák
alkalmazásával.
Mozgás, testnevelés foglalkozás.
Tízórai, gondozási teendők ellátása.
Hagyományok ápolása, születésnapok megünneplése.
Élményszerző séták, kirándulások, közös megfigyelések.
Szabad, mozgásos játék az udvaron.
Udvari játéktól az ébredésig:
Naposi munka feladatainak elvégzése.
Ebéd, gondozási teendők ellátása.
Pihenés-alvás előtti mese, altatódal.
Alvás-pihenés folyamatos ébredés.
Ébredéstől hazaindulásig.
A csoportszoba rendjének helyreállítása.
Uzsonnázás, gondozási teendők ellátása.
Játékos egyéni képességfejlesztés.
Játéktevékenység.
Szabad, mozgásos játék az udvaron.
Találkozás a szülőkkel, rövid információcsere a gyermek fejlődéséről, magatartásával
kapcsolatosan szükség esetén.
A gyermekközösségi programok szervezése
Ünnepek és hagyományok
Az ünnepek, megemlékezések szervezését a gyermekek személyiségfejlődésében
fontosnak tekintjük, mert az érzelmi nevelés és szocializáció terén kiemelkedő hatást
fejtenek ki. E jeles események szervesen illeszkednek a tervezett nevelési folyamatokba,
melyeket a szülők közreműködésével, segítségével, részvételével készítünk elő, illetve
bonyolítunk le. Ünnepeinket az aktuális előkészületek jellemzik, érzelmi, hangulati
ráhangolódással, ajándékkészítéssel, az óvoda dekorációjának elkészítésével.
Mikulás
A Mikulás az ajándékot személyesen adja át a gyermekeknek és egy-egy dicsérő, személyre
szóló gondolatot mond, akik alkalmi versekkel, énekekkel köszöntik. Csoportban, és
szülőkkel közösen is ünnepeljük.
Karácsony
Az adventi előkészületekkel, gyertyagyújtással fokozzuk a várakozás érzelmi hatásait. Az
óvoda játékeszköz bővítését ez időre tervezzük, így a csoport játékokat talál a feldíszített
közös fa alatt. Énekekkel, versekkel, dramatizálással ünnepelünk.
Farsang
Jelmezben zajló zenés, táncos esemény, aktuális versekkel, énekekkel, tréfás játékokkal
kiegészítve. Szülőkkel közösen ünnepeljük.
Március 15.
Ünneplése a csoportban és az iskolásokkal (a nagycsoprtosok közreműködésével) a helyi
hősök emlékműnél virágelhelyezéssel, megemlékezés versekkel, énekekkel.
Húsvét
Az előkészületek során a leggyakoribb a különböző technikákkal készített tojások, egyéb
szimbólumok készítése. Húsvét utáni napon locsolkodás.
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Anyák napja
A köszöntőt erre az alkalomra egyéni, csoportos formában, tanult ,előadott versekből,
énekekből, dalos játékokból állítjuk össze. Ez alkalomra minden gyermek ajándékot készít
édesanyjának. Szülőkkel közösen ünnepeljük.
Gyermeknap
Programok szervezése: versenyjátékok, kézműves programok. Lehetőség szerint közös udvari
program légvárral, arcfestéssel, játékokkal.
Születésnap - Névnap
Általában gyertyagyújtás, közös éneklés, verselés, mesemondással köszöntjük az ünnepeltet.
Az ünnepelt csomagolt aprósüteménnyel kínálhatja meg társait.
4.AZ ÓVODA KAPCSOLATAI
-A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái:
Cél:
Olyan bizalmi kapcsolat kiépülése, amely a gyermek fejlődése érdekében kívánatos.
Az óvodai nevelés, céljaink elfogadása a családok részéről.
A szülői elégedettségének állandó figyelemmel kísérésével az igények beépülése a
nevelési folyamatainkba.
Óvodapedagógus feladatai:
A hatékony együttnevelést, család és óvoda jó kapcsolatát, a nevelő partneri viszonyt
kiépíti.
A gyermekek egészséges fejlesztéséért való közös felelősséget tudatosítja.
Az Óvoda pedagógiai programját, céljait, feladatait ismerteti, és elfogadtatja a
szülőkkel.
Óvodánk szokásait, hagyományait ismerteti a házirendben, a napirendben, a
munkatervben megfogalmazottak alapján.
Az óvodába lépést megelőzően az új gyermekek szülei számára tájékoztatást ad arról,
hogyan lehet minél zökkenő mentesebbé tenni az első óvodai napokat és támogatást,
Segítséget nyújt az iskolához szükséges új szülői szerepkör kialakításában.
Előzetesen ismerkedik a szülőkkel.
Az új gyermekek érkezését úgy osztja be, hogy egy héten csak néhány új kisgyermek
érkezzen, így jut elég idő az ismerkedésre, a személyes kapcsolat kialakítására.
Pedagógiai tájékoztatókat szervez a szülők számára a szülői értekezleteken, nyílt
napokon és érdeklődés alapján egyéb fórumokon.
Az óvoda munkatervében megjelölt pedagógiai témájú szülői értekezletekkel a
családi nevelés hatékonyságát segíti.
A szülők igényeit, javaslatait, kéréseit, felajánlásait figyelembe veszi
nevelőmunkájába.
Szülői értekezleten a csoportokban folyó nevelőmunka tervét ismerteti: elképzelések,
a különböző nevelési területek, a kiemelt feladatok.
Nyílt rendezvényeket szervez, melyen a szülők lehetőséget kapnak az óvodai élet
szokás- és szabályrendszerének közvetlen megismerésére, gyermekük megfigyelésére.
A Szülői Közösség munkatervének elkészítésében részt vesz a szülők képviselőivel
közösen a nevelési év elején.
A szülők képviselőit meghívja az óvoda különböző fórumaira, alkotó ötleteiket,
kéréseiket, igényeiket meghallgatja és lehetőség szerinti teljesíti.
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Óvodán kívül helyszíni tapasztalatszerzési lehetőségeket kér, az olyan szülők
munkahelyén, ahol az óvodás csoportok nem zavarnak és számukra veszélytelen a
munkaterület.
Szülői kíséretet kér az óvodán kívüli tevékenységekhez, amelyek az óvodai tanulás
folyamatához az ismeret-, élmény, és tapasztalatszerzésben segítenek.
A szülők jogainak érvényesítését segíti az óvoda pedagógiai és szervezeti
alapdokumentumainak elkészítésekor a Szülői Közösség képviselői révén PP, SZMSZ,
Házirend.
Sikerkritérium:
közösen szervezett gyermek és felnőtt programok
nyílt napok – 90%-os érdeklődéssel
szülői elégedettségmérés 90%
óvodán kívüli szakmai programok.
Kapcsolattartás várható eredményei:
A családok elégedettek az óvoda működésével.
Minden szülő rendszeres tájékoztatást kap gyermeke fejlődéséről.
A szülők aktívan részt vesznek az óvoda rendezvényein.
A szülők nevelési problémáikkal, gondjaikkal, bizalommal fordulnak az óvónőkhöz,
akiktől segítséget kapnak.
Azonosulnak az óvoda elveivel.
Az óvoda egyéb kapcsolatai:
-Iskolák – óvoda kapcsolata
A helyi általános iskolával tartunk rendszeres kapcsolatot, de az intézményt érintő
szakmai és egyéb problémák megoldásában az intézményvezető és az
iskolák(Hejőkeresztúr) igazgatói is együttműködnek.
Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda – iskola átmenet „zökkenőmentes” legyen a
gyermekek számára. Ennek érdekében folyamatos, rendszeres és hagyományteremtő
kapcsolatra törekszünk az iskolákkal.
A jó kapcsolat alapját egymás munkájának tisztelete és megbecsülése jelenti
számunkra.
Kapcsolattartásunk során arra törekszünk, hogy az iskolák megismerjék
szándékunkat, munkánkat, országos alapprogramunkat.
Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy vegyék figyelembe tapasztalatainkat, mérési
eredményeinket a gyermekek egyéni képességeinek ismerete területén, kérjék azokat a
szülőktől.
Elfogadjuk, hogy minden életkornak meg van a speciális szükséglete, sajátossága,
amelynek az intézményekben meg kell felelni, ezáltal mi arra törekszünk, hogy az iskolai
életre alkalmassá tegyük gyermekeinket, nem átvállalva az iskola, oktató – nevelő
szerepét.
Együttműködésünk lehetséges formái:
emberi és szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása;
érdeklődés egymás munkája, problémája, eredményei iránt;
segítségnyújtás, támogatás szükség szerint;
eszmecserék, szakmai tanácskozások szervezése;
rendezvényeire történő meghívás;
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szülői programok közös szervezése;
közös ünnepek, sport rendezvények szervezése;
gyermekek látogatása egymás intézményeibe (óvodások iskolába, iskolások
óvodába);
lehetőség biztosítás a gyermekek iskolai előmenetelének folyamatos nyomon
követésére.
Óvoda – iskola átmenet támogatása
Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka biztosítása az intézményben,
tanulási képességek megalapozása .
tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának megelőzése szűrő
vizsgálatokkal és egyéni fejlesztéssel,
megoldási késztetés, monotónia tűrés, figyelemkoncentráció, az alkotásvágy,
kreativitás szükséges szintjének kialakítása,
Iskolaválasztás támogatása.
a kijelölt iskolával, a szabad iskolaválasztás lehetőségét nem sértve a HHH gyermekek
előnybe részesítésének szorgalmazása ,
az SNI minősítésű gyermekekkel kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás,
Az iskolákkal közös óvoda – iskola átmenetet elősegítő program kidolgozása .
kölcsönös hospitálások,
esetmegbeszélések,
közös programok,
gyermekek mérési eredményeinek megismertetése.
A gyermekek fejlődésének utókövetése az általános iskola első éveiben.
-Fenntartó Önkormányzat
Folyamatos, napi kapcsolatot tartunk a fenntartóval, az önkormányzat dolgozóival,
melynek köszönhetően problémamentes a közreműködésünk.
Kapcsolatunk egyrészt a közoktatási törvényből adódóan és egyéb jogszabályok
alapján hivatalos, rendszeres, másrészt támogató, segítő jellegű.
Problémáink megoldására a konstruktivitás a jellemző. Kapcsolattartásunk formája a
kölcsönös tájékoztatás, egyéni megbeszélések, beszámolók.
-Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Kapcsolattartásunk személyes, alkalomszerű ,a szoros együttműködés jellemzi
Az iskolaérettség megállapításához az intézet fejlesztő-gyógypedagógusa ad
segítséget, a beilleszkedési zavarokkal-, magatartási problémákkal küzdő gyermekek
esetében pedig a pszichológus munkájára támaszkodhatunk.
Ennek köszönhető, hogy gyermekeink többnyire az egyéni képességeiknek megfelelő
iskolatípusban, optimális életkorban kezdhetik meg tanulmányaikat. Természetesen a
szülők véleményének figyelembe vételével.
-Települési Könyvtár.
Együttműködésünk keretén belül a gyermekek rendszeres látogatói és kölcsönzői a
gyermek részlegnek. A könyvtár által kezdeményezett kedvező feltételekkel,
lehetőségünk van természetvédelmi videó filmek és zenei hanganyagok kölcsönzésére.
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Ezen túlmenően a könyvtár dolgozója mindenkor segítőkészek, együttműködők. A
látogatások alkalmával, beszélgetésekkel, kiadványok nézegetésével, esetleg rövid
filmek vetítésével segítik egy-egy adott témában a mélyebb ismeretnyújtást.
-Egészségügyi szervek
Az óvoda egészségre nevelő munkáját segítő intézmények és személyek:
Az óvoda gyermekorvosa, fogorvosa
Az óvoda védőnője
A Foglalkozás- egészségügyi Szolgálat Orvosa
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
A kapcsolattartás formái:
alkalmanként esetmegbeszélések;
tájékoztató előadások szervezése szülőknek;
ÁNTSZ előírásának megfelelő orvosi vizsgálat;
hallás- és látásvizsgálat.
A védőnő rendszeres tisztasági vizsgálatokat végez, felvilágosító előadásokat tart a
szülőknek, óvodapedagógusoknak, gyermekeknek.
Az óvoda nevelőmunkáját segítő intézmények:
Szakértői Bizottság
Gyermekjóléti Szolgálat
A gyermekek műveltségét gazdagító intézmények:
Gyermekkönyvtárak

V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI
Az alapvető célkitűzést és feladatrendszert a következő tevékenységrendszerben valósítjuk
meg:
játék,- verselés, mesélés,- ének, zene, énekes játék,gyermektánc,- rajzolás, festés,mintázás
kézimunka,
- mozgás, -a külső világ tevékeny megismerése, -a munka jellegű tevékenységek
-és a tanulás.
Ebben a tevékenységrendszerben kiemelt szerepet szánunk a semmi mással nem
helyettesíthető játéknak. A gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát, aktivitását felhasználjuk
a szervezett tevékenységek során.
1. A játék
Cél:
Az örömteli mással nem helyettesíthető játék adta lehetőségek kiaknázásával a
gyermekek teljes személyiségfejlődésének, pszichikumának, kreativitásának, és a
differenciált képességfejlesztésének megvalósulása.
Testi, szociális, értelmi és kommunikációs képességei, akarati tulajdonságai, érzelmi
viszonyulásaik, szokásaik, viselkedésük, alkalmazkodó képességük fejlődése, mely során
érvényesül a gyermekek szabadsága, önállósága.
E gyermekkorban természetes módon kialakítható tulajdonságokkal a felnőtt életben
is fontos vonások megalapozásának elősegítése.
Az óvodapedagógus feladatai:
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Biztosítja a nyugodt, szabad játék feltételeit.
A légkör kialakítása során vidám, nyugodt, barátságos családias, elfogadó,
felszabadult hangulatot teremt.
A játéktémákat és azok tartalmát, a csoport összetételét és életkori arányait
figyelembe véve alakítja ki a teremben az állandó és ideiglenes játszóhelyeket.
Lehetőséget teremt a játék folyamatában a változtatásokra. A mozgásos és a
nyugalmasabb játékok számára egyaránt biztosítja a játék tartalmának megfelelő teret,
és „kuckókat”, hogy a játszócsoportok igényeik szerint elkülönülhessenek.
A napirend keretein belül biztosítja a hosszantartó és zavartalan játékidőt. Ezáltal
lehetőséget nyújt az elmélyült játék kialakulására, a játéktémák kijátszására, a tartalmas
alkotások létrehozására. Indokolatlanul nem szakítja félbe a játékidőt.
A tartalmas és fejlesztő játékeszközöket a csoportok összetételéhez és igényeihez
mérten (a költségvetésben tervezettek szerint) pótolja, bővíti, cseréli, karbantartja.
A gyermekek igényeinek megfigyelése, valamint a fejlesztő feladatok tervezése
alapján a csoportonkénti átgondolásával, választja ki a játékeszközöket.
Az esztétikai és minőségi igény mellett a fejlesztő, motiváló hatást is figyelembe
veszi.
Biztosítja a különböző játékformák feltételeit: gyakorló-, szimbolikus - szerep,
konstruáló, kreatív tevékenységet.
A játékszereket és eszközöket úgy helyezi el, hogy könnyen áttekinthetőek és
elérhetőek legyenek a gyermekek számára, és keltsék fel érdeklődésüket.
Jó szokásrendszer kialakításával, tapintatos, elfogadó nevelési stílusával megteremti
a nyugodt, derűs, szeretetteljes, bizalmas hangulatot.
A játékkedv fokozása, a játéktémák bővítése, a tartalom mélyítése érdekében
sokoldalú élmény- és tapasztalatszerzési lehetőségeket szervez, kihasználja az óvoda,
a település, a környezet és a szülők kínálta lehetőségeket, sétákat, kirándulásokat.
A gyermekek óvodán kívüli, otthonról hozott tapasztalatait és élményeit is
felhasználja a játék tartalmi gazdagítása érdekében.
Az együttjátszó gyermekek csoportjait figyelemmel kíséri, a baráti kapcsolatok
alakulását segíti. A játék továbbfejlesztését technikai tanácsokkal, új eszközökkel
színesíti.
Szükség esetén (agresszió, szorongás) védelmet, biztonságot nyújt, segít feldolgozni
az élményeket.
Csak akkor avatkozik be, ha pozitív fordulatot kell adni egy nem kívánatos viselkedési
formának, vagy zavarják egymást, testi épségüket veszélyeztetik, ha a konfliktusokat a
játszócsoport nem képes önállóan megoldani.
Indirekt irányítással, tudatos jelenléttel, támogató, serkentő magatartással
biztosítja, hogy a gyermekek szabadon valósíthassák meg elgondolásaikat élményeik,
érzelmeik, fantáziájuk szerint.
A játék stimulálása érdekében problémát vet fel, választásra késztető
megjegyzéseket tesz, eszközhasználatra ösztönöz, ötletet ad (nem konkrét) vagy
serkenti kidolgozását.
Szükség esetén segítséget és példát, mintát nyújt.
Szabályjátékokat irányítja, irányíthatja.
A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére:
Képes szerepvállalásra.
Képes elfogadni játszótársai elgondolásait.
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Játéka elmélyült kitartó.
Alkalmazkodik a játék szabályaihoz.
Játékeszközökre vigyáz.

2. VERSELÉS,MESÉLÉS
Cél:
Irodalmi élmény nyújtásával a gyermekek érzelmi, esztétikai, erkölcsi, értelmi
fejlődésének elősegítése.
A mesélés pihentet, szórakoztat, az anyanyelv közegén át hat, emberi kapcsolatokra
tanít, segít a világban eligazodni, az élmények feldolgozásával oldja a szorongást.
Az óvodapedagógus feladatai:
Művészi értékű, népi, klasszikus és kortárs irodalmi alkotásokat válogat az alábbi
szempontok szerint:
3-4 éveseknek:
rövid állatmesék, láncmesék. A versanyag zömét a népi mondókák alkotják, ezek közül is
ölbeli játékok, állathívogatók és az ismert költőink ritmikus, játékos versei.
4-5 éves korú gyermekeknek:
egyszerűbb tündérmesék, hosszabb lélegzetű állatmesék, magyar írók modern meséi,
valamint verses mesék. A népi mondókák, halandzsa szövegek, kiolvasók alkotják a
nagyobb részt. Ezen kívül vidám humoros versek, klasszikus és mai magyar költők versei,
művei.
5-6-7 éves korra:
már kialakul a mesére való beállítódás, a kettős tudat. Így a klasszikus tündérmesék,
cselekmény dús állatmesék, népmesék, novellisztikus, realisztikus, tréfás mesék,
meseregények kerülnek előtérbe. A versanyagot gazdagítják a népi mondókák, kiolvasók
mellett a lírai versek.
Fokozatosan szoktatja rá a gyermekeket a mese figyelmes végighallgatására.
A többszöri meghallgatás után a gyermekekkel a mesét dramatizálva is
feldolgozza szókincsük és kifejezésmódjuk bővítésére.
A bábokkal való ismerkedéskor rövid, párbeszédes jeleneteket mutat be. Később a
bábok számát, jelenetek időtartamát növeli. Eleinte a kicsiknek paraván nélkül bábozik.
A nagyobbakkal minden adandó alkalmat felhasznál a kiolvasók, versek
ismételgetésére.
Az új verseket a gyermekek élményeihez kapcsolja. Ügyel a szavak pontos, tiszta
ejtésére, értelemszerű hangsúlyozására.
A mesék, versek cselekményét mozgással, mimetikus játékkal is kifejezi.
Mese, vers tevékenységeket naponta szervez.
Az élményszerű befogadáshoz megteremti a szükséges nyugalmat.
A mondókázást mindig mozgáshoz, játékhoz kapcsolja.
A versek mondogatását spontán helyzetekhez, emlékezetes élmény együttesekhez
fűzi az utánzási, ismétlési kedvet felkeltve.
A verset, mint egészet mindig az elejétől a végéig mondja el. A hozzá kapcsolódó
gesztusokkal, mozdulatokkal, közös ritmikus beszéddel motivál.
Szervez könyvtárlátogatást a nagyobbaknak.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
29

Szívesen mondogat verseket, mondókákat, hallgat mesét.
Szívesen mesél, bábozik, dramatizál.
Képről mondatokban beszél.
Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezi ki magát.
Beszédének tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk
követelményeinek.
Tud rövid történeteket, szöveget visszamondani.
Olyan szókinccsel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, gondolatai érthető
kifejezését.

3. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
Cél:
„Az éneklés az öröm forrása, kedvelt, önfeledt tevékenység, és hogy részt vállaljon a
teljes személyiség formálásból” (Kodály).
Örömteli élményekben, gazdag tevékenységekben a zenei – érdeklődés, anyanyelv,
ízlés kialakulása.
Az óvodapedagógus feladatai:
Népi játékok és igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások felhasználásával fejleszti a
ritmust, éneklést, hallást, mozgást.
Az éneklési készség, ritmusérzék, hallásfejlesztés, harmonikus mozgás, zenei alkotó
fantázia fejlesztése.
A népdalok, népi játékok által a hagyományokat megismerteti, továbbélését segíti.
Jó példát mutat a gyermekeknek a tiszta, szép énekléssel és szövegkiejtéssel.
Ügyel, hogy a dalanyag a gyermekek értelmi és fizikai adottságainak megfelelő, kis
hangterjedelmű c-c’ magasságú legyen.
Buzdítja, bátorítja a gyermekeket az egyéni, önálló éneklésre is.
Ritmus fejlesztés
Az egyenletes lüktetés megéreztetését kiscsoportos korban elkezdi egyszerű, utánzó
mozdulatok folyamatos ismételgetésével.
A dalok ritmusát kiemeli, erre épül a motívum hangsúly megéreztetése.
Egyenletes és ritmus összekapcsolása.
Ritmus visszhang játék.
Gyors-lassú tempó érzékeltetése és kifejezése.
Megismerteti a gyermekeket néhány egyszerű ritmushangszer használatával.
Hallás fejlesztés:
- Magas és mély hang közti különbség felismerése és kifejezése.
- Halk és hangos közti különbség felismerése és kifejezése.
- Hangszín felismerés: a környezete tárgyainak, zörejeinek felismerése.
- Belső hallás fejlesztése:
- Dallam felismerés (dúdolásról, hangszerről).
- Dallambújtatás
Harmonikus mozgás, gyermektánc fejlesztése.
- Térformák alakítása.
- Egyszerű tánc mozdulatok elsajátítása (p1: forgás, guggolás, taps, sarokkoppantás, egy
lépéses csárdás).
- Átbújás, szűkülő-bővülő kör, sorgyarapodó, páros játékok, utánzások.
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Zenei alkotó fantázia fejlesztése
- Kérdés-felelet játék.
- Énekelve beszélgetés.
- Énekelve, ritmizálva köszönés.
- Ismert mondókára, versre dallam kitalálása.
Az egyszemélyes játékhelyzettel felkelti a gyermek éneklési kedvét.
A nagy teret igénylő énekes játékokat az 5-6-7 éves korú gyermekek számára heti 1
alkalommal kötött jelleggel szervezi a tornaszobában, a többi korosztálynak kötetlenül a
csoportszobában vagy udvaron.
A zenei nevelést szorosan kapcsolja az óvodai élet minden területéhez. A jeles
napokat, ünnepeket a kapcsolódó mondókákkal, dalok éneklésével (Mikulás, Karácsony,
Újév, Farsang, Húsvét, Március 15) feleleveníti.
Természeti és társadalmi eseményekhez kapcsolódó népszokások dalainak,
játékainak felelevenítése.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Tud néhány dalt tisztán, helyes szövegkiejtéssel egyedül is énekelni.
Tud dallamot, vagy ritmusmotívumokat egyénileg visszaénekelni, visszatapsolni.
Tud társaival térformákat alakítani.
A zenei fogalmakat ismeri és alkalmazza.
Megkülönbözteti az egyenletes lüktetést a dal ritmusától, tudja mindkettőt a dalból
kiemelni.
Megbeszélés, vagy egyéni ötletek alapján az éneklést ütőhangszerekkel tudja kísérni.

4.RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA
Cél:
.A gyermeki személyiség fejlesztése népművészeti elemekkel, esztétikus tárgyi
környezettel.
Jókedvvel végzett tevékenység közben óvodásainkban a külső világot megismerő
képesség, az ebben való tájékozódás, intellektuális látás, kreativitás, befogadó
képesség kialakulása.
Képi-plasztikai kifejezőképességük, komponáló, és rendező képességük,
színképzetük, esztétikai érzékenységük és igényességük, finommotorikájuk fejlődése.
Az óvodapedagógus feladatai:
Megismerteti a különféle anyagokat, eszközöket, technikai eljárásokat, hogy ha
ezekben gyakorlottá válnak, tudjanak a tartalomra figyelni (képzelet, fantázia, egyéni
érzelmek, egyéni kifejezésmód).
Lehetőséget ad a gyermekeknek önálló új technikát is kitalálni, alkalmazni.
Az örömmel, játékosan végzett vizuális tevékenységet úgy biztosítja, hogy a
gyermekektől a cselekvést és nem az eredményt várja, értékeli. Ugyanakkor figyelembe
veszi, hogy a rajzzal közöl valamit.
Biztosítja a megfelelő körülményeket: állandó hely, a gyermek által bármikor
elérhető eszközök, anyagok, jó légkör. Tiszteletben tartja az egyéni fejlődésük útját,
tempóját, sikerélményhez juttatja őket.
Eszközt, anyagot, témaválasztási lehetőséget kínál, mely a gyermek érzelmi
beállítódására, kötődésére, környezetismereti témára épül a cselekvés öröme
érdekében.
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Szervezeti forma megválasztásával a rugalmasság, folyamatosság elvét alkalmazza.
Biztosítja az alkotás lehetőségét az egész nap folyamán.
Javasolt technikák:
Zsírkréta, kréta, ceruza rajz, aszfaltkréta
Festés: vastag, vékony ecsettel, újjal, egyéb eszközökkel
Zsírkréta rajz után festés (vegyes technika)
Nyomatok agyagba, gyurmába (termések, tárgyak)
Nyomatok dúccal (krumpli, dugó, termés, stb.)
Előhívó, satírozó játék (falevél, fonal, ragasztás papírból, textilből előzetesen)
Tépés, majd vágás (vegyesen is)
Festés hullámpapírra
Hullámpapírok ragasztása
Varrás hullámpapírra Vastag fonallal
Hajtogatás, képi elrendezés ragasztással
Vágás, hajtogatás díszítése nyomattal, rajzzal, festéssel (karkötő, ház stb.)
Téri elrendezés utólagos ragasztással (elé, fölé, mögé, gyermekrajzokból is )
Fonalhúzás (festett fonal kihúzása)
Pókozás
„Csomagolás” (papírral, fonallal bevonás)
Testek felület díszítése (dobozok, hengerek, faépítők stb.)
Festés üvegre, textilre, gipszre, fára, kőre
Fonalragasztás síkon képi jelleggel
Papírcsík hajlítással térbeli formák alakítása
Kész képeken vágással (ajtó ablaknyitás)
Mintázás nemcsak agyagból, gyurmából, hanem más képlékeny anyagból (szalma,
újság,krepp)
Mozaik ,kollázs
Viaszkarc
„Fénymásolás” (zsírkréta satírozás, ceruza)
Papírmetszet
Fűzések, szövések különböző eszközök felhasználásával (termések termények
növények)
Kézműves technikák gyakorlása
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Örömmel, saját kezdeményezésére ábrázol.
Helyes ceruzafogás és eszközhasználat jellemzi.
Ábrázolása változatos szín és forma használatot, tagoltságot mutat.
Tud egyszerű formákat papírból kivágni, hajtogatni, ragasztani.
Részt vesz játék -, kellék -, ajándékkészítésben. Téralakításra építésre képes.
Tud különféle technikákkal alkotni, anyagot, témát választani.
Igény az alkotásra, önkifejezésre, környezetalakításra és befogadásra.

5. MOZGÁS
Cél:
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Az egészséges életmód, a rendszeres testedzés szokásrendszerének,
a testi-lelki harmónia kialakulása, a társra figyelés,
az alapvető testi képességek és mozgáskészségek (harmonikus, összerendezett,
fegyelmezett, nagy és kismozgás) és pszicho motoros képességek fejlődése,
a mozgás megkedvelése különös tekintettel a természetes mozgásokra, és
koordinációra.
Az óvodapedagógus feladatai:
Fizikai állóképesség, erőnlét és koordináció fejlesztése.
Nagy- és finommozgások, testséma, téri tájékozódás és egyensúlyfejlesztés.
Laterális dominancia fejlesztése.
Vizuális és auditív percepció fejlesztését alapozó illetve azt kiegészítő szerepű
mozgásokat gyakoroltat.
Probléma megoldást erősíti mozgással végzett feladatmegoldásokkal.
A mozgással kapcsolatos szókészletet fejleszti.
Fizikai aktivitáson keresztül a szellemi aktivitást előkészíti.
A sikeres feladatmegoldások eredményeként növeli az önértékelést és önbizalmat.
A tornával és mozgásos játékokkal fejleszti a gyermekek természetes mozgását,
valamint testi képességeiket (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, koordináció).
Pozitív irányba befolyásolja a mozgás által a gyermek teherbíró-képességét és az
egyes szervek teljesítő képességét. A mozgásos tevékenységek során segíti a térben
való tájékozódást, a helyzetfelismerést, az alkalmazkodó képesség, valamint a
személyiség akarati tényezőinek alakulását.
A mozgásos lehetőségeknek teret biztosít teremben és szabad levegőn egyaránt.
Heti 1 kötelező testnevelés foglalkozást szervez a csoportszobában, udvaron.
Zenés tornát, sétákat, kirándulásokat (5-7 évesekkel) szervez.
Differenciált feladatadással lehetőséget teremt arra, hogy az adott gyakorlatokat a
gyermekek saját képességeiknek megfelelően hajtsák végre, kellő aktivitást és terhelést
biztosít.
A foglalkozások körültekintő szervezésével és előkészítésével a várakozási időt kerüli.
Az életkorhoz az alábbi szempontok szerint a mozgásanyagot összeállítja.
Járás, mászás, futás, ugrás, dobás, elkapás, húzás, tolás, függeszkedés, forgás,
gurulás, hordás, egyensúlyozás.
Gimnasztika és talajtorna elemek.
Sokszínű, változatos testnevelési játékok.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
Szeret mozogni, kitartó.
Tud ütemtartással járni.
Képes babzsákkal a fején egyensúlyozó járásra vízszintes padon.
Tud rövidebb távon egyenletes iramban futni.
Versenyjátékokban betartja a szabályokat.
Tud helyben labdát pattogtatni.
Kezdeményez mozgásos játékokat.
Sportmozgások alapelemeit ismeri
6. A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
Cél:
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Minél több érzékszervi és mozgásos tapasztalat szerzése az őket körülvevő
természeti és társadalmi környezetről,
valamint annak formai, mennyiségi viszonyairól.
Életkoruknak megfelelő szinten olyan szokásrendszer elsajátítása, amelyek
meghatározóak a környező világgal való harmonikus kapcsolatteremtéshez.
A természeti, emberi, tárgyi környezettel, családdal való ismerkedés során olyan
tapasztalatok szerzése, amelyek matematikai tartalmúak: mennyiségi, alaki, nagyságés térbeli viszonyok.
Ismereteit tevékenységekben alkalmazza.
Az óvodapedagógus feladatai:
Elősegíti az emberi és tárgyi környezethez fűződő pozitív viszony kialakulását, a
természet védelmét, a környezettudatos magatartás megalapozását.
A környezettel való ismerkedés közben fejleszti a gyermekek beszédmegértő, és
nyelvi kifejezőkészségét, értelmi képességeit.
A környezet megismerése közben tapasztalatokat nyújt a tér- és síkbeli formákkal,
mennyiségi összefüggésekkel, relációkkal kapcsolatban.
Elegendő alkalmat, időt, helyet biztosít a biztonságos életvitel szokásainak
kialakításához.
Elősegíti a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a
kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában.
A tervezés során figyelembe veszi :
a helyi adottságokat, lehetőségeket, évszak változásait, ünnepeket.
Alkalmi és folyamatos tevékeny tapasztalatszerzéseket, megfigyeléseket, komplex
érzékszervi ismeretgyűjtéseket, munka jellegű tevékenységeket, szimulációs játékokat
szervez az alábbi témakörökről:
Évszakok, természet változásai, időjárás, öltözködés, színek. Hét napjai, napszakok.
Növények, állatok, ezekhez kapcsolódó emberi tevékenységek. Test. Közlekedés.
Városunk. Család. Foglalkozások. Fizikai jelenségek.
A tárgyak, személyek összehasonlítása tulajdonság szerint. Halmazalkotás, ítéletek,
nyitott mondatok, relációk, mérhető tulajdonságok, rendezés, sorozatok.
Számfogalom előkészítése: összemérés (mennyiségek, halmazok), természetes szám
képzeteinek kialakítása (tőszám, sorszám).
Műveletek: bontás, hozzátevés, elvevés, ugyanannyivá tétel.
Tapasztalatok a geometria köréből, építés.
Alkotások szabadon és másolással, tevékenység tükörrel,
Tájékozódás térben és síkban.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
Megkülönbözteti az évszakokat és a napszakokat.
Ismeri a színeket, azok árnyalatait.
Környezetéről elemi ismeretekkel rendelkezik. Tudja lakcímét, testvérei és szülei
nevét, születési helyét, idejét.
Ismeri, betartja környezete közlekedésének legfontosabb szabályait, ismeri a
közelben lévő közintézményeket.
A tárgyakat legalább 10-ig meg tudja számlálni, össze tudja hasonlítani mennyiség,
nagyság, forma, szín szerint.
Tud 10-es számkörben bontani, részhalmazokat egyesíteni. Meg tudja állapítani több,
kevesebb, ugyanannyi.
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Képes két kiterjedést, vagy mennyiséget egymással egyenlővé, ugyanannyivá tenni,
vagy valaminél kisebbet, nagyobbat, többet, kevesebbet létrehozni.
Helyesen használja a tő és sorszámneveket.
Helyesen használja a térbeli viszonyokat jelentő névutókat.
7. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
Cél:
A munkavégzéshez szükséges beállítódások, célszerű munkafogások, készségek,
képességek, tulajdonságok kialakulása,
cselekvő tapasztalással a gyermeki személyiség, attitűdök fejlesztése,
saját és mások munkájának megbecsülésére és elismerésére nevelés.
Az óvodapedagógus feladatai:
Nyugodt légkört biztosít, hogy kitartással végezhessék el a tevékenységeket.
Állandó megerősítéssel a munkához való pozitív viszonyt alakít ki, mely során megtanulják tisztelni a munkát végző embert.
Megérezteti a gyermekekkel, hogy a munka felelősségteljes feladat, melynek
eredménye van.
Megismerteti a külső világ tevékeny megismerése által kínált tevékenységek,
kísérletek során alkalmazott eszközök balesetmentes használatát. (szőlőprés,
paradicsompasszírozó, szűrők, reszelő, kések, tölcsérek stb.)
A kísérletek során alkalmazott elektromos eszközök bemutatását, használatát dajkai
segítséggel kellő körültekintéssel szervezi meg.
Ügyel arra, hogy ne jelentsen terhet, feleljen meg az egyéni fejlettségi szintnek.
Igényt alakít ki a gyermekekben a rend és a rendezett körülmények megtartására.
Arra neveli a gyermekeket, hogy változó körülmények között is képesek legyenek
alkalmazni ismert munkafogásokat.
Fejleszti az akarati tulajdonságaikat: önállóságukat, kitartásukat, önzetlenségüket,
felelősségtudatukat.
Méretben és minőségben olyan eszközöket biztosít, amelyek megfelelnek az óvodás
gyermekek igényeinek.
A gyermeket a saját személyükkel kapcsolatos teendőkkel ismerteti meg: testápolás,
öltözködés, önkiszolgálás, majd a társakért végzett tevékenységek önként vállalását
vezeti be.
A naposi munkát (5-6-7 éves korban) figyelemmel kíséri. A napos feladatait (déli
terítés), melyet középső csoportban önkéntesen vállalhatnak, nagyoknál naposi tábla
alapján, megismerteti.
A gyermeket alkalomszerű munkákkal bízza meg fejlettségétől függően:
Eszközök előkészítése, elrakása, teremrendezés, eszközkészítés, javítás,
növénygondozás, seprés, gereblyézés, lombgyűjtés, locsolás, hólapátolás.
A tevékenységek jellemzői óvodáskor végére:
Ügyel saját személye és környezete rendjére.
Munkatevékenységében kitartó.
Szívesen vállal munka jellegű megbízatásokat.
A munkavégzésnél használt eszközöket elrakja.
Az étkezőasztalt esztétikusan teríti meg.
Étkezés után a saját edényeit elrakja.
Részt vesz teremrendezésben, ágyazásban.
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8. A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS
Cél:
Elsődleges cél a gyermeki kompetenciák fejlesztése, támogató környezet
megteremtésével, és a gyermeki előzetes tapasztalatok figyelembevételével.
A gyermek közvetlen környezetéből származó tapasztalataira, kíváncsiságára,
utánzási hajlamára, élményeire, érzelmi beállítódására épített tartalmak megismerése,
a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók differenciált fejlődése,
mely a teljes személyiség fejlődését támogatja.
Az óvodapedagógus feladatai:
Érzelem gazdag, biztonságot nyújtó, kölcsönös bizalmon alapuló csoportlégkör
kialakítása, az érési folyamatok optimális megtámogatása.
Megfelelő mennyiségű és minőségű ingerhatás, tapasztalás és cselekedtetés,
felfedezés biztosításával a gyermeki kíváncsiság felkeltése, kielégítése, a kutatás,
problémamegoldás, felfedezés örömével.
A közvetlen tapasztalatra, mozgásra, élményre épülő képességek, részképességek
fejlesztése, mely magába foglalja a szenzoros, motoros, szociális és verbális tanulást
egyaránt.
A tervezett tanulási tartalmat az évszakok változásait követi, a megfigyelhető
természeti és társadalmi jelenségeket, eseményeket, az ünnepek sajátosságait, az
óvodai élet hagyományait, aktualitásokat.
Projektelemek, téma-hetek alkalmazásával komplex ismereteket nyújt,
tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosít.
Elsősorban differenciáló, egyéni vagy mikro csoportos, illetve kooperatív
technikákat alkalmaz.
A tanulás alapvető feltételének megteremtése, a szokásrendszer kialakítása, a
tevékenységek állandó helyének meghatározása, a jól megválasztott időkeret, és az
elegendő számú, méretű, minőségű, sok érzékszervet foglalkoztató eszköz
biztosítása.
A szervezeti formát a tevékenység tartalmától, a résztvevő gyermekek számától,
összetételétől, fejlettségétől függően az óvónő megválasztja, differenciáltan
alkalmazza.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Az egyszerű feladatokat megérti.
Ha a helyzet megkívánja, kivárja amíg rákerül a sor.
Érdeklődik környezete tárgyai, jelenségei és ezek összefüggései iránt.
Feladatai végrehajtásában kitartó.
Szándékos figyelmének időtartama életkorának megfelelő.
Képes a már elsajátított ismeretek szándékos felidézésére
E program szélesen értelmezi a tanulást.
Nem szőkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai napfolyamán valósul meg. A gyermekek
tevékenységeik során szerzett benyomások, tapasztalatok,élmények alapján tanulnak, s
általa fejlődnek.
A szociális és intellektuális tanulási képességek fejlődését az óvoda felerősíti. Ennek
elsődleges terepe a játék és az óvodai élet.
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Nem fér kétség ahhoz,hogy az óvodás gyermek értelmi képessége: észlelése,
érzékelése, emlékezete, figyelme, képzelete, képszerű szemléletes gondolkodása
leginkább a játékon keresztül fejlődik.

Cselekvéses, felfedezéses tanulás:
Ehhez társulnak olyan szervezett tanulási lehetőségek, mint az óvodapedagógus által
irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, ami a gyermekek kíváncsiságára, kérdéseire,
válaszaira épülő ismeretszerzést is magába foglalja.
Az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás
folyamatában mindvégig az óvodapedagógus a főszereplő. Később felerősödik a társak
hatása is.
A programban helyet kap az óvodapedagógus által kezdeményezett
tevékenységeken megvalósuló tanulás, amelyek számtalan probléma és
feladatmegoldás lehetőségét adják a gyermekeknek.
A program felfogása szerint a tevékenységekben megvalósuló tanulás azt jelenti,
hogy az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységek a játékidőben zajlanak
úgy, hogy nincs közben játékelrakás.
A gyermekek a tevékenységük befejezése után igényük szerint visszatérhetnek
eredeti játékukhoz vagy újat kezdhetnek. Egyetlen egy napon borul fel ez az alapelv,
amikor az óvodapedagógus szervezett mozgástevékenységet tart.
A tanulás lehetséges formái az óvodában:
az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások
alakítása,
a spontán játékos tapasztalatszerzés;
a játékos, cselekvéses tanulás;
a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés;
az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés;
a gyakorlati problémamegoldás.
Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel
segíti a gyermek személyiségének kibontakozását.
A szervezett tanulás formái
A gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú
(5-35)perces csoportos foglalkozások: az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és
közreműködésében.
Kötelező
Mozgás, mozgásos játékok
Énekes játékok (4-5-6-7 éveseknek)
Közvetve kötelező
Verselés, mesélés, dramatikus játék
Kötetlen
Rajz, festés,mintázás, kézi munka,
Ének-zene, énekes játékok,gyermektánc megismertetése a környezet
megszerettetése,
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játékok megismertetése (3-4 éveseknek)
A szervezett tanulás munkaformái
Frontális
Mozgás,mese - dramatikus játék,
zenés- mozgásos percek,
Énekes játékok
Mikro-csoportos
Rajz –festés, mintázás- kézi munka, verselés
A környezet tevékeny megszerettetése,
Egyéni Részképességek fejlesztése egyéni igények szerint
A program megvalósításához szükséges tanulási módszerek
A módszerek megválasztását a gyermekek életkori sajátossága, testi-lelki állapota,
érdeklődése,kíváncsisága befolyásolja.
Az óvodapedagógus az eljárásait változatosan, mindenkor az adott szituációnak
megfelelően kombinálja.
A játékosság, a közvetlen tapasztalatszerzéshez kapcsolódó gyűjtögetés,
elemezgetés, rendszerezés minél gyakrabban jelenjen meg a tevékenységekben.
Az élmények elmondása, az otthoni és óvodai megbízások adása, a szülők,
nagyszülők bevonása a tanulási folyamatba, az önálló feladatmegoldások,
önellenőrzésre, önértékelésre való késztetés mind hasznos módszerei a programnak.
Az óvodapedagógus törekedjen módszertani kultúrájának kiművelésére.
Drámajáték, mint módszer a tanulás folyamatában:
Célja:
a gyerekek pontosan tudják kifejezni magukat, erősödjön empatikus képességük,
finomodjon esztétikai érzékenységük, értsék, szeressék, óvják, tiszteljék a Világot
amiben élnek.
A drámajátékok részt vállalnak önmaguk és a világ mélyebb megismerésében,
megértésében.
Saját lényüket érző, önálló gondolkodásra képes,
magukat fölvállaló Emberként éljék meg.
Az óvodapedagógus feladatai:
A drámajátékokat demokratikus vezetési módon vezesse végig.
Nem lehet indokolatlan visszautasítás, megválaszolatlan kérdés. A legfontosabb
játékvezetői tulajdonság leginkább a jó megfigyelés, kérdezni tudás, rugalmasság,
következetesség, empátia, gyermekismeret, hitelesség, nyitottság, elfogadás,
kreativitás.
A játéktér és a játékidő megfelelő biztosítása, a játékokhoz a megfelelő
csoportlétszám kialakítása (érdemes több alkalommal több kiscsoportban játszani
néhány játékot, főleg ha új játék bevezetéséről van szó), a játékok igény szerinti
ismétlése.
A gyermekcsoport érettségi szintjéhez való alkalmazkodás, a játékok kreatív
átformálása szintén a csoport vagy a témához való kapcsolódás által.
Az életkori sajátosságok, vagyis mikor és mit…
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A program lehetőséget nyújt a képességeket fejlesztő játékokra, és a komplex
drámafoglalkozásokra is.
Természetesen minden körülmények között figyelembe kell venni játékválasztásnál a
gyerekcsoport életkorát, létszámát, képességét…
3 éves korban - azonosuláson, utánzáson alapuló élményjátékok,
- ismerkedési és szeretet játékok a társas kapcsolatok erősítésére.
4 éves korban - fantáziát fejlesztő játékok
( a fentiek is) - egyszerűbb, együttműködést kialakító játékok ,
- egyszerűbb koncentrációs játékok
5-7 éves korban - kommunikációt és metakommunikációt fejlesztő játékok,
( fentiek is) - kreativitást, kifejezőkészséget fejlesztő játékok,
- koncentrációt, emlékezetet fejlesztő játékok,
- ön- és társismeretet fejlesztő játékok,
- empátiát fejlesztő játékok
- szerepjátékok, mesejátékok másképpen
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
Korának és képességeinek megfelelő értelmi és érzelmi intelligencia.
Megfelelő szocializáció, szabálytudat, ön- és társelfogadás.
Kreatív, gazdag fantázia, empatikus attitűd, jó kifejezőkészség, kommunikáció.
Kitartó, elmélyült a játékban és feladataiban.
Kíváncsi és érdeklődő a körülötte lévő környezet iránt
VI. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE
Az iskolába lépés feltételei, az óvoda sikerkritériuma
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére, illetve az alapprogram gyermekkép
részében megfogalmazott elvárásokra épül óvodáink sikerkritériuma.
Programunkban kitűzött célok az optimumot tartalmazzák, melyet a gyermekek
változó fejlődési üteme- és az egyéni eltérések miatt nem lehet egységesen
megvalósítani. Ezért minden nevelési területre kidolgozzuk a céloknak való megfelelés
sikerkritériumát.
Az óvodai nevelés funkció teljesítés közben megteremtődnek a következő
életszakaszba való átlépés feltételei.

Az iskolába lépés elsődleges feltétele
a gyermek érettsége, amely különböző életkorban alakulhat ki, ezáltal nagy egyéni
eltéréseket mutatva.
Mindezt figyelembe véve tárjuk fel, mikor válik stabillá a gyermek, - testileg, lelkileg,
szociálisan, pszichikusan – a sikeres iskolai élet megkezdésére, illetve ehhez kapcsoljuk
mindazon mutatók összességét, amelyek az óvodáskor végére a fejlődés várható
jellemzőjeként jelennek meg pedagógiai munkánk eredményeként.
Testi fejlődés alakulása
Az egészségesen fejlődő hatéves korú gyermek eljut az első alakváltozáshoz.
Teste arányosan fejlett, teherbíró lesz.
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Mozgása összerendezett, mozgás – koordinációja és finommotoros készsége fejletté
válik.
Mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését szándékosan tudja
irányítani.
Ismeri az irányokat, jól tájékozódik a térben.
Egészséges életmód szokásainak alakulása
Kialakul az igénye az egészséges életmódra, az egészségmegőrzés szokásai iránt.
Igényli a tisztaságot, ápoltságot, a rendet.
Tisztálkodási, öltözködési teendőit önállóan, szükség esetén segítséggel végzi.
Étkezési szokásaira a kulturáltság jellemző.
Az önkiszolgálás természetes igényévé válik.
Érzelmi-, akarati élet, szocializáció alakulása
Megfelelő önállósággal, önbizalommal és önértékelő képességgel rendelkezik.
Képes önálló problémamegoldásra, az esetleges kudarcélmény elviselésére.
Képes kapcsolatot teremteni gyermek és felnőtt viszonylatban egyaránt.
Igénye a helyes viselkedési szabályok betartása.
A helyes „Én” kép kialakulásával párhuzamosan kifejlődik kritikai érzéke, képes a
különbözőség iránti toleranciára.
Erkölcsi érzelme fejlett, akarata és kitartása erősödik, megszilárdulnak a pozitív
akarati tényezők.
Társadalmi szerepkésztetése sokrétű.
Az egyén sikere közös élménnyé válik, a közösség sikere büszkeséggel tölti el az
egyént.
Alkalmassá válik az iskolai élet elfogadására.
Az egyes tevékenységi területek fejlődési mutatóinak alakulása
Játék
A játék segítségével pontossá válik érzékelése, észlelése, kialakul szándékos figyelme.
Képes konstrukciókat előre megtervezni, majd játék végén produktumot felmutatni.
Megérti és alkalmazza a játék szabályait, képes egyszerűbb szabályok alkotására.
Igényli a társakkal való együttjátszást, képes szerepet vállalni.
Mozgás
Mozgásigénye, mozgáskedve életvitelének részévé válik.
Kialakul testsémája.
Biztonságosan mozog, mozgását képes irányítani.
Ismeri a téri irányokat.
Finommotoros fejlettsége révén felkészül az írás tanulására.
Akarata, bátorsága, önuralma, figyelme és egyéb jellembeli tényezői megerősödnek.
Betartja a szabályokat, kialakul egészséges versenyszelleme.
Mozgásos játékokat önállóan kezdeményez, esetleg szervez is.
Anyanyelv, kommunikáció, verselés, mesélés, bábjáték, drámajáték
A verselés, mesélés igényéhez kapcsolódik a bábozás, dramatizálás, improvizálás, stb.
ezeket önállóan kezdeményezi, szervezi.
Műalkotásokra érzékeny, befogadó, beleélő, érzelmeket-, képzeletet működtető.
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Képes szorongásait feloldani, belső élményeit kiadni.
Önmagát képes jól kifejezni, gazdag szókinccsel rendelkezik, szituatív.
Anyanyelvi fejlettsége révén képes gondolatait, érzelmeit kifejezni.
A kommunikatív jeleket értve és használva képes a folyamatos beszédre.
„Beszédes” mozgáskultúrával rendelkezik.
Művészeti értékekre érzékenyen reagál.
Életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal fejezi ki magát.
Minden szófajt használ, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat.
Végig hallgatja és megérti mások beszédét.
Rajzolás,festés, mintázás, kézi munka
A vizuális eszközöket, technikákat készség szintjén kezdi alkalmazni.
Képessé válik mondanivalóját képi megjelenítésben kifejezni.
Környezete iránt igényessé-, a szép iránt nyitottá válik.
Kialakult esztétikai érzéke alapján képes a szép meglátására.
Formagazdagon építkezik, változatos eszközöket használ.
Képes szóban kifejezni véleményét a látott alkotásokról.
Ének – zene, énekes játékok, gyermektánc
Felfedezi a hangok szépségét, képes másokkal együtt énekelni, dalos játékokat
játszani.
Kifejlődik zenei képzelete, alkotókedve alapozódik.
Felismeri a ritmusváltozásokat, megkülönbözteti a hangszínek árnyalatait, felismeri és
megnevezi a környezet hangjait, zörejeit.
Esztétikusan, egy ütemben képes együttmozogni, változatos térformában „táncolni”.
Önállóan használja a ritmushangszereket.
Szívesen hallgat zenét és fakad dalra.
Külső világ tevékeny megismerése
Pontos ismeretekkel rendelkezik önmagáról és a családjával kapcsolatos alapvető
adatokról.
Képes esztétikusan hatni környezetére.
A természetes környezethez való viszonyulását pozitív attitűd jellemzi.
Szereti és védi a természetet, növényeket, állatokat.
Rendelkezik a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez és megóvósához
szükséges magatartási formákkal és szokások ismeretével.
Képes felismerni elemi matematikai ok-okozati összefüggéseket (mennyiség, nagyság,
tér, forma, szín, számfogalom tekintetében).
Megkülönbözteti az irányokat, érti és helyesen használja a névutókat (alá, fölé, közé,
stb.
Munka
Örömmel végez munkát minden olyan területen, ahol arra szükség van.
Munkavégzése igényessége tükre.
Kialakul feladattudata, munkavégzésében kitartó.
Segít önmagán, észreveszi, ha valamit el kell végezni.
Pszichikus fejlődés alakulása
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Érzékelése, észlelése differenciálódik.
A közvetlen felidézés mellett kialakul a szándékos bevésés és felidézés.
Megjelenik a szándékos figyelem és emlékezés.
Kialakulóban van az elemi fogalmi gondolkodása.
Kreatív, önálló, tisztában van saját érékeivel, képes a konfliktusok kezelésére.
Nyitott, érdeklődő, problémamegoldó, tanulásra fogékony, alkalmas az iskolába
lépésre.

VII. AZ ÓVODA GYERMEKVÉDELMI FELADATAI, SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE,
ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK
Cél:
Segítségnyújtás
A gyermek testi, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésének, jólétének,
a családi nevelés elsődlegességének,
a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetéséhez,
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez
Esélyegyenlőség-esélyteremtés biztosítása, a szociális hátrányok csökkentése.
Az óvodapedagógus feladatai:
Elősegíti a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését,
járását.
Biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodán belül, szükség
esetén védő – óvó intézkedésekre javaslatot tesz.
A gyermekeket és családjukat lehetőségeihez képest minél jobban megismeri.
A problémákat a hátrányos helyzet okozta tüneteket felismeri és ha szükséges ehhez
szakember segítségét kéri.
A felzárkóztatást és tehetséggondozást megvalósítja.
Egyéni differenciált bánásmóddal a testi, érzelmi, erkölcsi, értelmi fejlődést elősegíti,
folyamatosan ellenőrzi.
Részt vesz az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában, a szűrést szükség
esetén soron kívül javasolja.
A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kíséri, szükség esetén az óvodavezetőnek
jelzi a hiányzást.
A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző támogatásokhoz
való hozzájutást javaslatával elősegíti.
A szülőkkel együttműködő, partneri kapcsolatot alakít ki, a szülői szerep
eredményesebb betöltését elősegíti.
Jó kapcsolatot tart a helyi társadalom gyermekvédelmi rendszerében érintett
szervekkel, személyekkel.
Az alábbi esetekben fokozottan figyelemmel kíséri a gyermeke testi lelki állapotát:
Ha :
fejlődési
beilleszkedési, magatartásbeli zavart észlel,
sajátos törődést igényel (dyslexia, fogyatékos)
egészségügyi problémákat tapasztal,
nemzetiséghez tartozik,
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hátrányos, veszélyeztetett helyzetű,
szülők egymás közötti kapcsolata rossz,
szülő – gyermek kapcsolata nem megfelelő,
különleges gondozásban részesül (Családsegítő Szolgálat tevékenysége)
Az óvodavezető feladatai:
Képviseli a gyermek és ifjúságvédelmi szempontokat, szervezi, irányítja és személyes
részvételével elősegíti ezek érvényesülését.
A családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöböli a veszélyeztetett
gyermekekre ható ártalmakat, védi őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól illetve
ellensúlyozza a veszélyeztető hatásokat.
A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkaprogramot.
Munkájáról évente beszámol a nevelőtestületi értekezleten. Kapcsolatot tart konkrét
esetekben a Szakértői Bizottsággal, gyámhatósággal, pártfogókkal, nevelőszülői
felügyelőkkel, rendőrséggel, valamint a családokkal foglalkozó szakemberekkel.
Rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását, a
helyi önkormányzat kapcsolódó rendeleteit, és ezt kollégái tudomására hozza.
Segíti és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak
intézményi szintű megállapítását.
Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők között.
Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, az
intézkedéseket, az eredményeket.
Elősegíti a csoportvezető óvónők felderítő tevékenységét. Szükséges esetekben
családlátogatást végez a csoport óvónőivel.
Részt vesz a gyermekvédelmi munka intézményi ellenőrzésében, értékelésében.
A gyermekvédelmi munka várható eredményei:
Minden veszélyeztetett gyermek szerepel a gyermekvédelmi nyilvántartásban.
Minden veszélyeztetett gyermek családja tájékoztatást kap a támogatás
lehetőségeiről, és segítséget ügyeinek elintézéséhez.
Minden rászoruló gyermek megkapja a jogosultság szerinti kedvezményeket.
Bizalommal fordulnak felénk a szülők.
Elfogadják javaslatainkat, segítségünket.
Segítő szolgálatok tanácsait igénybe veszik.

VIII. KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK NEVELÉSE
1. A SAJÁTOS NEVELÉS IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSE, HABILITÁCIÓS,
REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 13. bekezdése szerint
kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
különleges bánásmódot igénylő gyermek,…
o a sajátos nevelési igényű gyermek,…
o a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,…
o a kiemelten tehetséges gyermek,…
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o

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek,…

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló (SNI): „az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
egyéb
pszichés
fejlődési
zavarral
magatartásszabályozási zavarral) küzd.”

(súlyos

tanulási,

figyelem

vagy

Óvodánk részt vesz a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált
nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű – az egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdő
gyermekek óvodai nevelésében, amennyiben intézményünk a kijelölt óvoda.
Óvodai nevelési programunk elkészítésekor, módosításakor valamint napi munkánk során
ezért figyelembe vesszük a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelvében foglaltakat.
Az integrált nevelésre vonatkozó általános alapelveink:
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében is általános nevelési célkitűzéseink
megvalósítására törekszünk .
Kiemelt célunk :
Elősegíteni e gyermekek alkalmazkodó készségének, akaraterejének, önállóságának,
érzelmi életének fejlődését.
Biztosítjuk a sajátos nevelési igény szerinti környezetet, tárgyi és személyi
feltételeket. Amennyiben a személyi feltételeink hiányosak, utazó gyógypedagógiai
szolgáltatást igénylünk az arra kijelölt intézménytől.
A habilitációs tevékenységünket team-munkában kialakított és szervezett
folyamatban valósítjuk meg. A team munkában a gyógypedagógus, a gyermeket nevelő
óvónők és dajkák vesznek részt.
Habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiás programjaink jellemzően az óvodai
pedagógiai programba, így a napi óvodai életbe beágyazottan valósulnak meg, a
gyermekek szakvéleményben foglalt valós igényeihez igazodóan, a gyógypedagógus által
(BNO kód esetén) közreműködésével elkészített éves „Egyéni fejlesztési terv” szerint. A
team döntése szerint kerül sor egyéni kiegészítő fejlesztő, habilitációs, illetve terápiás
foglalkozásokra.
Az egyéni igényekhez igazodó foglalkoztatás megvalósulás érdekében rugalmas
szervezeti kereteket alakítunk ki.
A sajátos nevelési igényű gyermekkel végzett munkánk során arra törekszünk, hogy
kihasználjuk mindazon lehetőségeket személyiségük –így különösen a befogadás,
empátia fejlesztése, a segítő viselkedésformák és tevékenységek tanításafejlesztésére, amit a sérült társaikkal való együttélés nyújt.
Az elfogadás szemléletét úgy alakítjuk, hogy tartózkodunk mindazon
viselkedésminták adásától, amely a sérült gyermekek különbözőségét hangsúlyozza.
Munkánkkal közvetve segítjük a társadalom befogadó szemléletének kialakítását.
Fokozott figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik
esetében az adatvédelemmel és a személyiségjogokkal kapcsolatos szabályok
betartására.
A habilitáció általános célja:
a sérült funkciók fejlesztése, újak kialakítása
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A sérült funkciókkal egyensúlyban a meglévő funkciókra való támaszkodás, ezek
fejlesztése
Amennyiben speciális eszközök használata szükséges, ezek elfogadtatása, a használat
tanítása .

A habilitáció fő területei:
az észlelés – vizuális, akusztikus, taktilis, vesztibuláris, kinesztéziás- fejlesztése
a motoros készségek fejlesztése
a beszéd-és nyelvi készségek fejlesztése, szükség esetén alternatív kommunikációs
eszköz használatával
a szociális készségek fejlesztése
a kognitív készségek fejlesztése
az önellátás készségeinek fejlesztése
A habilitáció részben a többi gyermekkel végzett munka során, differenciált bánásmóddal és
eszközökkel, részben egyéni vagy kiscsoportos formában valósul meg.
A sajátos nevelési igényű gyermekekkel végzett munkánkra vonatkozó eljárás:
Évnyitó szülői értekezleteinken rendszeresen tájékoztatást adunk a szülőknek az
integrált nevelésre vonatkozó főbb tudnivalókról, az erre vonatkozó eljárási
szabályainkról.
Fokozott figyelmet fordítunk az újonnan felvett gyermekek esetleges problémáinak
feltárására, a nevelési tanácsadó, majd a szakértői és rehabilitációs bizottság
bevonásával közreműködünk a sajátos igények mielőbbi feltárásában.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy integrált nevelésben abban az esetben vehet részt
gyermekük, ha optimális fejlődését ez a forma biztosítja leginkább, ezt a szakvélemény
megállapítja.
A csoportban elhelyezett gyermekek irányszáma 2-3 fő, a mindenkor számot éves
munkatervünk mellékleteként határozzuk meg, erről az óvodai nevelőtestület
meghallgatása után, a fogyatékosság típusát, a speciális igények mértékét figyelembe
véve az óvodavezető dönt.
Abban az estben, ha az integrált nevelésre javasolt gyermek a feltételek biztosítása
után sem fejlődik megfelelően, illetve adaptációs készségei nem teszik lehetővé a többi
gyermekkel való együttnevelést, 1-3 hónapos megfigyelési idő után ismételt szakértői
vizsgálatát kérjük.
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1.1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK IRÁNYELVE
határozza meg az óvoda feladatát e területen.
A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését segítjük a
többi gyermekkel együtt történő integrált nevelés során.
A sérült és az ép gyermekek kölcsönös tapasztalatai egymásról, közös tevékenységeik, együttes
élményeik azt valószínűsítik, hogy később is elfogadók, igény szerint segítőkészek lesznek egymás
iránt.
Cél :
A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, akaraterejének,
önállóságának, együttműködésének érzelmi életének fejlesztése, integrált óvodai
csoportok keretén belül.
A gyermekben rejlő tanulási potenciálok kihasználásával a problémamegoldó képességre
neve-lés.
A sérült, illetve lassabban fejlődő funkciók lehető legkorábbi és leghatékonyabb
fejlesztése, a gyermekek életminőségének javítása.
A sérült funkciók pozitív irányba történő fejlesztése, a sikeres, kudarctól mentes iskolai
pályafutás kezdése érdekében.

Feladat
Olyan komplex (orvosi, pszichológiai, gyógypedagógiai) szakvélemények áttekintése,
melyek segítségével megismerhetjük a sérülés mértékét, struktúráját, amelyek alapján
tervezzük a specifikus fejlesztést.
A sajátos nevelési igényből eredő speciális fejlesztő tevékenységek megszervezése
mozgásterápia, vizuális-, akusztikus-, taktilis észlelés, értelmi képességek fejlesztése,
beszéd- és nyelvi képesség fejlesztése, megismerő folyamatok kialakítása, önállóság,
szokások elsajátításának gyakoroltatása.
A napi életritmusba a speciális tevékenységek beépítése, melyek a sérültek
felzárkóztatását segítik elő.
A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés-specifikus fejlesztése, illetve a
képességeket- és készségeket befolyásoló pszichikus funkciók fejlesztése, szakemberek
segítségével.
Speciális módszerek, terápiás eljárások, technikák szakszerű megválasztása és azok
alkalmazásával a kognitív képességek fejlesztése.
Differenciált, a szükségletekhez igazodó segítségnyújtással képességfejlesztés, a
hiányosan működő képességek kialakítása, fejlesztése, esetleg korrekciója valamennyi
területen.
Egyénre szabott fejlesztőprogramok készítése a sérült gyermekek részére, a
szakvélemény alapján.
Interperszonális kapcsolatok alakítása.
Olyan modell nyújtása, amely pozitív irányba befolyásolja a sérült gyermekek fejlődését.
Mindezekkel a harmonikus személyiségfejlődés elősegítése.
Az integrált nevelés feltételei
Az integrált (sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése) nevelés, szerepeljen az
intézmény alapító okiratában.
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A gyermek rendelkezzen szakvéleménnyel. Egyéb pszichés fejlődési zavar esetében –
B.-A.-Z. Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság –
Miskolc)
Az ép és sérült gyermekek szüleinek bevonása történjen meg.
Az integrált óvodai csoportok létszáma 20 fő, amelybe maximum 2-3 sérült gyermek
kerülhet .
Tanügy igazgatási dokumentumok
Egyéni fejlődési lap
Fejlesztési terv
1.2. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK SÉRÜLÉS SPECIFIKUS FEJLESZTÉSÉNEK ELVEI
feladatai óvodai nevelés során
Pszichés fejlődési zavar miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és enyhe fokban
akadályozott gyermek:
A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású
- az ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő
- részképesség-zavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi.
Az érintett gyermekek az átlagnál nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta
feszültségeket, a váratlan zajokat.
Aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak.
Fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat,
valamint a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet.
A kognitív, az emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése a sikeres beilleszkedést,
az iskolába lépésre való felkészülési folyamatot késleltetheti.
Az óvodai nevelés és fejlesztés során kiemelt feladat:
a gyermek szakértői bizottsági véleményében foglaltakra alapozva a részképesség-zavarok
egyéni fejlesztési terv szerinti korrekciója és kompenzálása tudományosan megalapozott
szakmai módszerek alkalmazásával. A fejlesztés szakmai teamben, és a szülő aktív bevonásával
történjen.
További feladat:
Megelőzni a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarok, inadaptív viselkedés
kialakulását, és megalapozni az eredményes iskolai előmenetelhez szükséges készültséget.
Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis
befejezését követően ellenőrizni kell, és amennyiben szükséges, a fejlesztés további
menetét erre alapozva kell meghatározni.
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Az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció a pszichés fejlődési zavar jellegét megállapító,
komplex - gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi - szakértői véleményben foglaltak alapján
történik.
Óvodánkban vállaljuk annak a kisgyermeknek az integrációját, aki:
Szakértői bizottság véleménye alapján integráltan nevelhető, és
Szakáld község közigazgatási területén életvitelszerűen lakik,
Fejlesztéséhez az intézmény rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.
Az integrálás lehetőségének további feltételei:
Pszichés fejlődési zavar miatt akadályozott gyermek alkalmas legyen a közösségi életre,
ne veszélyeztesse önmagát vagy társait.
Az integráció általános elvei:
Az integrációt az egész nevelőtestület felvállalja.
A csoportban integrációt folytató kollégákat az egész alkalmazotti közösség támogatva
segíti.
Az integrálhatóság minden esetben egyéni döntést igényel, figyelembe véve az összes
körülményt.
Három hónapos próbaidővel történik a felvétel. A sajátos nevelési igényű gyermek
befogadása, segítése nem jelenthet túlzott terhet a csoportban élő gyerekek, felnőttek
számára.
Az integráció nem megvalósítható, ha káros hatása van a SNI gyerekre, a csoportra, a
nevelőkre:
Ha nem szolgálja a SNI gyerek fejlődését, szükségleteinek kielégítését.
Ha óvodapedagógiai eszközökkel nem oldható meg a közösségi együttélés kialakítása a
gyerekek között.
Ha a pedagógus testi-lelki terhelése túlzott.
Befogadó szemlélet alapelvei:
„Az elfogadás mércéje az, hogy valaki mennyire hajlandó a saját értékén emberszámba venni
egy sérültet, s mennyire hajlandó beengedni abba a világba, amelyikben valamennyien élünk.”
Minden gyermek speciális. A pedagógus nem az átlaghoz igazodik, hanem minden
gyerekben az egyedi, csak rá jellemző sajátosságokhoz.
Bármely gyermeknél előfordulhatnak problémák. A problémák természetes velejárói a
tanulásnak, nem kizárólagosan az egyénből fakadó gyengeség tünetei.
A speciális megsegítés igénybevétele minden gyermek joga. Kiterjed az önismeret, a
megismerési technikák, a differenciált bánásmód és az együttműködés biztosítására.
A gyógypedagógus komplex segítséget nyújt a befogadó intézménynek.
Egyéni fejlesztési terv készül minden gyermekre.
A szegregációtól az inklúzióig az integráción keresztül vezet az út.
Szakértői Bizottság szakvélemények tartalmaznia kell:
A SNI tényének megállapítását, annak okait
Az integrált nevelés lehetőségét
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Nevelési javaslatokat, fejlesztési területeket
Intézmény kijelölését név szerint
Kontroll vizsgálat időpontját
Eredményes integrálás személyi és tárgyi szükségletei:
Inkluzív, befogadó környezet alkalmazottak, szülők, gyerekek részéről
Fogyatékosság típusának megfelelő utazó gyógypedagógus
Speciális segédeszközök (asztal, szék, mosdó, fejlesztő eszközök)
B.A.Z. Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, mint szakszolgálat
közreműködése (utazó gyógypedagógus, tanácsadás)
Integráció folytatása a tankerületi iskolákban.

A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai integrálásának célja:
Közösségbe való beilleszkedésük segítése (alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóság,
érzelmi élet, együttműködés fejlesztése) - óvodapedagógiai eszközökkel
Képességeik fejlesztése ( vizuális, akusztikus, taktilis, motoros, és nyelvi ) –
gyógypedagógiai eszközökkel
o A hiányzó vagy sérült funkciókat helyreállítani, újakat kialakítani
o A meglévő ép funkciókat bevonni a hiányok pótlása érdekében
o Funkciók egyensúlyát kialakítani
o Speciális segédeszközöket elfogadtatni, használatukat megtanítani
o Egyéni sikereket segítő tulajdonságokat, funkciókat fejleszteni
Befogadóvá váljon az intézmény, lelkileg is.

Az integrációs folyamatban közreműködő partnerek és feladataik:
Szakértői és rehabilitációs bizottság:
o Diagnosztizál, javaslatot tesz, kontroll vizsgálatot végez,
o Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését,
o Vizsgálja az intézményi feltételek meglétét.
Szülő:
o Lehetősége a gyermekkel részt venni vizsgálatokon és terápiás foglalkozásokon.
o Kötelessége a gyermek fejlődése érdekében mindent megtenni.
Gyógypedagógus:
o Értelmezi a SZB szakvéleményét,
o Elvégzi a rehabilitációt, speciális egyéni fejlesztést,
o Javaslatokkal segíti az óvodapedagógus munkáját,
o Közreműködik a szülővel való kapcsolattartásban,
o Egyéni fejlesztési tervet készít (BNO kód esetén).
Intézményfenntartó:
o Helyben biztosítja az integrált nevelés feltételeit,
o A szakértői bizottság felé adatokat szolgáltat az integráló intézményekről.
Óvoda:
o A sérült kisgyermek részére is biztosítja a harmonikus, elfogadó, az eredményeket
értékelő környezetet.
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o A gyermek iránti elvárásokat az állapotának súlyosságához, jellegéhez igazítja.
o Terhelhetőségét biológiai állapotához, személyiségjegyeihez igazítja.
Óvodapedagógus:
o Individuális módszereket alkalmaz.
o Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít (ha nincs BNO kód!).
o Foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti.
o Nevelési helyzetek megoldása során alternatívákat keres.
o Alkalmazkodik az eltérő képességekhez, viselkedésekhez.
o Együttműködik a szakemberekkel, javaslataikat beépíti a pedagógiai folyamatokba.
Egyéni fejlesztési terv:
A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlődésének dokumentálásához egyéni fejlesztési tervet kell
készíteni.
Amennyiben a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a diagnózis BNO
kóddal szerepel a fejlesztési tervet a gyógypedagógus készíti el a TÜ 365. sz. adatlapon.
Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció egyéni fejlődési lap nyomtatványon.
Amennyiben BNO besorolás nem szerepel a diagnózisban óvodapedagógus készít egyéni
fejlesztési tervet.
Tartalma:
- Gyermek neve, születési ideje
- Óvodai felvétel ideje
- Szakértői bizottság megnevezése, a szakvélemény dátuma, felülvizsgálat ideje
- Diagnózis, vizsgálati eredmények
- Fejlesztési ütemterv havi bontásban
- Elért eredmények
Sikerkritérium:
• A sajátos nevelési igényű gyermek beilleszkedik az óvodai csoportba, amely közösség
húzóerőként hat rá.
• Szívesen jár óvodába
• Örömmel vesz részt speciális tevékenységekben
• A bemeneti fejlettséghez képest kimutatható a fejlődés
• Gyógypedagógiai fejlesztés hatására képességei optimálisan fejlődnek.
• A többségi gyermek és felnőtt közösség az együttélés során olyan humán értékekkel
gazdagodik, mint elfogadás, tolerancia, segítőkészség, felértékelődik az egészség, mint érték.
2. KIEMELTEN TEHETSÉGES GYERMEKEK NEVELÉSE
Cél
„Tehetség ígéretek” gondozása .
Feladat
Támogató és szakszerű környezet megteremtése, amelyben a tehetség-ígéretek minél
korábban felfedezhetők, és kiemelkedő képességeik továbbfejlesztése biztosított.
A tehetség ígéretek erős oldalának fejlesztése .
A gyermekek tehetségével összefüggő gyenge területének erősítése.
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Kiegyensúlyozott, elfogadó, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése .
Feltöltődés, pihenés, elvonulás lehetőségének biztosítása .
Tartalma
Integráló tehetséggondozás, mely a „tehetségígéretek” egész személyiségének komplex
fejlesztésére irányul.
Műhelyfoglalkozások vezetése mely a „tehetségígéretek” speciális érdeklődésére épít
speciális többlet nyújtásával a gyermekek képességeiknek és érdeklődésüknek
megfelelően.
A többségen belül a differenciálás eszközrendszerével a tehetség fejlesztésének
segítése.
3.A HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK
FELZÁRKÓZTATÁSA,INTEGRÁLT NEVELÉSE
Óvodai integrációs fejlesztő program
Az óvodák az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott Óvodai Integrációs Program
alapján dolgoznak.
Célja,
hogy az óvodai nevelés azon területeit, amelyek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésére, elősegítse.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő
minőségű és időtartamú óvodáztatásuk.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D.§ (9)
bekezdés szerint, ha az óvoda az oktatási és kulturális miniszter által kiadott
személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint szervezi a nevelést,
külön jogszabályban meghatározottak szerint – nyilvános pályázat útján – e feladat ellátásához
külön támogatást igényelhet. A támogatás igénybevételével kapcsolatos szabályokról külön
jogszabály rendelkezik.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő
minőségű és időtartamú óvodáztatásuk.
Az iskoláskor kezdetéig a gyerekek fejlődésének üteme messze meghaladja a későbbi
életszakaszok fejlődésének sebességét. Az élet első évei meghatározó jelentőségűek az
idegrendszer, a tanulás, az adaptációs készségek alakulásában.
Az alapvető készségek, melyek a sikeres iskolakezdés feltételei, kisgyermekkorban,
óvodáskorban az agyi érési folyamatok lezárulásáig - megterhelés nélkül - rendkívül
hatékonyan fejleszthetőek.
A kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkentheti a későbbi
iskolai kudarcokat.
A szegényebb családok gyermekei öt éves korukra lényegesen elmaradnak kognitív
fejlődésükben kedvezőbb helyzetű társaikhoz képest.
Az elmaradás oka a gyermeki fejlődés nem megfelelő ösztönözése a szülők korlátozott
erőforrásai, a megélhetési nehézségek okozta terheltség és az otthoni környezet
hiányosságai miatt.
Tudatos óvodai pedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy a hátrányokat az óvodai
nevelés csökkenteni tudja.
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Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a hátrányos helyzetből származó
lemaradások - szakszerű, a gyermek társadalmi helyzetére érzékeny pedagógiai
szemlélettel és módszerekkel, a szülőket partnerré téve, velük együttműködve - sikeresen
ellensúlyozhatóak.
A szülőkkel való együttműködés az otthon és az óvoda világának találkozásával, szülők
és nevelők közötti kölcsönös tisztelet alapján valósítható meg, melyben az
óvodapedagógusoknak helyzetüknél és képzettségünknél fogva kiemelt szerepük és
felelősségük van.

Óvodai integrációs program (óvodai IPR)
célja,
Meghatározza az óvodai nevelés azon területeit, amelyek kiemelkedő jelentőséggel
bírnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésében.
Nem ad meg részletes pedagógiai tartalmakat, választandó nevelési tervet, nem nevez
meg, nem ír le konkrétan alkalmazandó programokat, viszont kinyilvánítja azt a pedagógiai
alapállást, amelyet megfelelőnek tart az érintett gyermekek esélyegyenlőségének
elősegítésében.
Az óvodai IPR nem jelent külön programot az óvodai munkában, hiszen minden pontja a
hatályos jogszabályok figyelembevételével az Óvodai nevelés országos alapprogramjára
épül figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvényt.
Az óvodai IPR egy olyan rendszernek tekinthető, amelynek elemeit a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek érdekében nagyobb tudatossággal és mérhetően is
nagyobb eredményességgel kell a nevelési folyamat fókuszába állítani.
Az óvodai IPR legfőbb jellemzője a gyermekközpontú és családorientált szemlélet,
valamint az interdiszciplináris megközelítés, amely a kora gyermekkori fejlődés
kérdésében kompetens minden szakma szerepét egyenrangúan fontosnak és egymást
kiegészítőnek tartja.
Így ösztönzi az együttműködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal, melyek a szülőket
támogatják, számukra erőforrást jelentenek, illetve a gyermekeknek szolgáltatásokat
biztosítanak.
Kiemelt területek
1.Szervezési feladatok
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása
(a teljes körű, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása a célcsoport körében.
Beóvodázási program: A helyi önkormányzatok nyilvántartása alapján az óvodáskorú
gyermeket nevelő családok felkeresése, az óvodázás előnyeinek, szükségességének
felvázolása és a beóvodázás elvégzése és a minél hosszabb óvodai nevelés biztosítása.
Felelős személy: tagintézmény-vezetők.
2. Integrációt elősegítő csoportalakítás:
Az óvoda egy összevont óvodai csoport működik, itt ez a tevékenység nem jelenik meg.
(Több óvodai csoporttal működő óvoda esetében a csoportalakítás elve annak szem
előtt tartása, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányos elosztásban
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vegyenek részt a csoportalakításban. A csoportok között a halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek arányában való eltérés nem több 25%-nál. )
3. Az igazolatlan hiányzások minimalizálása érdekében rendszeres családlátogatást kell
beiktatni azoknál a családoknál, ha az óvodai hiányzás mértéke jelentős.
4. A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása érdekében az óvodák napi
nyitvatartási ideje 10 óra.
Nevelőtestület együttműködése érdekében rendszeressé kell tenni a team munkát valamennyi
munkatárs részvételével, amelyeknek része az esetmegbeszélések és a hospitálások.

Pedagógiai munka kiemelt területei
Az óvodába lépéskor
komplex állapotfelmérést, részletes anamnézist kell készíteni a belépő gyerekről erre az
óvodák által elkészített formanyomtatvány áll rendelkezésre.
Kommunikációs nevelés (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, beszéd észlelés
fejlődésének elősegítése) a nevelési terv alfejezeteiben kapnak helyet.
Érzelmi nevelés, szocializáció
(az intézményes nevelésbe illeszkedés elősegítése, bizalom, elfogadás, együttműködés) a
nevelési terv alfejezeteiben kapnak helyet.
Egészséges életmódra nevelés
(egészségtudat kialakítása, táplálkozás) a nevelési terv alfejezeteiben kapnak helyet.
Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése
a nevelési terv alfejezetében kap helyet.
Korszerű óvodapedagógiai módszerek (a gyermek kezdeményezéseire támaszkodó módszerek,
differenciálás, kooperatív technikák, mozgás, zene felhasználása, szülőkkel való partneri
együttműködés módszerei) a nevelési terv alfejezetében kap helyet.
A foglalkozások célcsoportjai:
tehetséges és felzárkóztató foglalkozást igénylő gyerekek.
A foglalkozások formája:
egyéni és kiscsoportos foglalkozás.
Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos
munka
Egészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése minden, illetve speciális probléma esetén az
arra rászoruló gyermek esetében (a gyermek fejlődésének nyomon követése, regisztrálása,
szükség esetén szakorvosi - fogászat, szemészet, fülészet, ortopédia - vizsgálatának)
kezdeményezése, megszervezése.
Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás rendszeres elvégzése (a szülők számára az
együttműködő partnerekkel kialakított közös programok).
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Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése illetve szervezése (ruhák, játékok,
könyvek gyűjtése, adományozása, kölcsönzése; kirándulások, rendezvények látogatása).
A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés (egyetlen gyermek se maradjon ki
az óvodából a szülők szegénysége, az óvoda által kért természetbeni és pénzbeli
hozzájárulások fedezetének hiányában).
Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, különösen az
alábbiakkal
Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat (a szülők támogatása, erőforrásainak feltárása)
Védőnői hálózat (a gyermekek óvodai beíratásának támogatása; korai
képességgondozással kapcsolatos tanácsadás)
Szakmai szolgáltatók (konzultációk a gyermek fejlődéséről, fejlesztési terv közös
kidolgozása, szolgáltatások biztosításának megtervezése és biztosítása)
Civil szervezetek (a gyermekek óvodai beíratásával, a hiányzás csökkentésével,
iskolaválasztással, szülői programokkal kapcsolatos együttműködés)
Óvoda-iskola átmenet támogatása
Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (a tanulási képességek
megalapozása,
a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának megelőzése, megoldási
késztetés, monotónia tűrés, figyelemkoncentráció, az alkotásvágy szükséges szintjének
kialakítása)
Iskolaválasztás (a kijelölt iskolával, a szabad iskolaválasztással, a halmozottan hátrányos
helyzetűek előnyben részesítésével, a sajátos nevelési igényűvé minősítéssel kapcsolatos
felvilágosítás, tanácsadás) támogatása
Az érintett iskolákkal közös óvoda - iskola átmenetet segítő program kidolgozása (DIFER
mérés 4 éves kortól, hospitálások, esetmegbeszélések, közös programok)
A gyerekek fejlődésének után követése legalább az általános iskola első évében
Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés
Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel.
A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása.
Rendszeres havi tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlesztési napló
bejegyzéseinek megbeszélése, a gyerekek alkotásainak megmutatása, elemzése, szülők
részvételi lehetőségének biztosítása a foglalkozásokon.
Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a család
szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése, a család erőforrásainak eltárása.
Szülői közösségek kialakítása, rendezvények szervezése, pl. Márton-nap, Luca nap,
Mikulás,karácsony, farsang, Patronáló-bál , pünkösdi királyválasztás, anyák
napja,gyermeknap.. stb.
Partnerközpontú működés, szülői igények kiszolgálása.
Intézményi önértékelés, eredményesség
Intézményi önértékelés készítése
az Országos Oktatási Integrációs Hálózat ajánlása alapján
Eredményesség (indikátorok teljesülése: beóvodázási arány, hiányzás csökkenése,
DIFER mérésnél a hozzáadott érték, iskolakezdés megfelelő időben, sajátos nevelési
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igényűvé minősítés csökkenése, normál tantervű, integrált iskolai környezetbe történő
beiskolázás, szabad iskolaválasztás érvényesülése, iskolaérettség elérése) mérése az
Országos Oktatási Integrációs Hálózat indikátortáblát tartalmazó ajánlása alapján.
Személyi feltételek
Az óvodai foglalkozások segítői a szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok és a
megfelelő fejlesztő eszközök.
A megvalósításért felelő személy: óvodavezető, óvodai integrációt segítő team.

A hátrányos, HHH helyzetű gyermek integrációs nevelésének alapelvei
A gyermek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges környezet és
eszközrendszer,
hangulatosan berendezett csoportszoba és udvar,
lehetőségek kuckók kialakítására.
A gyermekek helyes gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése.
Az eltérő egyéni igények kielégítése,
az éhesen érkező gyermekek étkeztetése a folyamatos tízóraiztatással.
A személyes intimitás védelme WC használatkor, és más esetekben, ha a gyermek
igényli.
A különböző családi háttérből érkező gyermekek helyes higiénés és étkezési szokásainak
kialakítása,
személyes gondozottság kialakítása.
Fontos a hátrányos környezetből érkező gyermekek számára ezeken felül a mozgás és
pihenés összhangjának megteremtése, és egy helyes élet, biológiai ritmus kialakítása.
Harmonikus összerendezett nagy és kismozgások fejlesztése
Óvodánkban is előfordulnak viselkedészavaros gyermekek, különösen a veszélyeztetett
és hátrányos helyzetű gyermekek között. Ezek kiszűrését a zavar területeinek
meghatározását minél előbb el kell végezni.
Addig is, és a prevenció érdekében is az alábbi feladataink vannak:
a testtudat kialakítása, ezen belül testkép, testfogalom, és testséma fejlesztés,
az egyes érzékelési területek összehangolt működésének fejlesztése,
a vesztibuláris /egyensúlyérzékelési/ rendszer működésének korrigálása,
a térészlelés fejlesztése,
biztosítsunk teret, időt és lehetőséget a mozgásos, finommotorikát fejlesztő játékoknak.
Testi képességek fejlődésének elősegítése
A testi képességek fejlesztésének
fő célja :
a mozgás megszerettetése,
az egészséges edzettség kialakítása.
A gyermekek mozgásszükséglete befolyásolja optimális terhelhetőségüket.
A fejlesztés legfontosabb színtere az óvoda udvara, melyet minden évszakban
biztosítanunk kell. Az óvoda udvarának játékellátottsága jó.
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Feladataink:
Adjunk minél több lehetőséget, hogy a gyermekek kedvük szerint, kötetlenül
mozoghassanak /kirándulás a rétre/, de alkalmazzunk mozgásos szabályjátékokat is.
Az egyéni eltérésekre épülő, de életkoruknak megfelelő terhelést adjunk a
gyermekeknek.
Fejlődésüket mindig önmagához mérjük, és a kis lépéseket is becsüljük meg, dicsérettel
jelezvén a gyermeknek, hogy sikerélményhez juttassuk.
A különböző ügyességi játékok növelik a szabálytudatukat is, pozitív élményt nyújtanak,
és újabb mozgásra, mozgássorra késztetik őket.
A mozgás során a testi képességek fejlődésén túl, fejlődnek a pszichikai, testi, értelmi és
szociális képességei, szokásukká válik az egészségesebb életmód.
A gyermekek lelki egészségének védelme, edzése
Feladataink:
az óvoda pszichés klímájának folyamatos szinten tartása,
a gyermek szociális biztonságérzetének megteremtése,
a gyermeki viselkedésben jelentkező zavarok kiszűrése, az okok feltárása, és a
segítségadás módjának meghatározása,
az óvodai alkalmazottak empátiás készségének fejlesztése, a személyes autonómia
védelme,
folyamatos preventív feladat: a tárgyi és személyes stressz tényezők csökkentése,
A pszicho-higiénés nevelés megvalósításának alapfeltétele,
hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat, és ez a szeretetteljes, de
következetes neveléssel érhető el.
Emocionális fejlesztés
Óvodáskorban a magatartás megnyilvánulásaiban meghatározó szerepe van az
érzelmeknek.
Elengedhetetlen, hogy az óvodában a gyermeket az érzelmi biztonság, derűs,
szeretetteljes légkör vegye körül.
Az egyén érdekeit szolgálja a helyesen kialakított viselkedéskultúra, amely tartalmazza
az ÉN számára fontos tűrési határokat.
Az óvodapedagógus segíti a kulturális beilleszkedést az által, hogy tolerálja a családok, a
gyermekek, az értékek másságát, és sokszínűségét.
Tanítsuk a gyermekeket az emberek közötti különbségek elfogadására, értékelésére, és
hogy hajlandóak legyenek saját értékeik, előítéleteik őszinte vizsgálatára.
A hátrányos helyzetű gyermekeknek fokozottan szükségük van az empátiára, a féltő,
gondoskodó szeretetre, hogy érezzék, hogy a velük foglalkozó pedagógus elfogadta őket.
Akit megismernek, elfogadnak, ahhoz végérvényesen ragaszkodnak, nemcsak a
gyermekek, hanem a szülők is. Fontos, hogy az óvodapedagógus személyesen adjon példát,
személyes kapcsolata alakuljon ki a gyermekkel.
A bizalom, példaadás, tisztelet, és következetesség elengedhetetlen a hátrányos
helyzetű gyermekek nevelésében. Minden gyermekben van érték, amit felszínre kell hozni,

56

és meg kell erősíteni. Csak kis lépésekkel lehet előre haladni, együttesen jókedvűen - a
másság elfogadásával.
Az anyanyelv fejlesztése
A hátrányos helyzetű családokban a beszéd és kommunikációs készség hiányai nagyon
szembetűnők:
hiányos szókincs,
kiejtési hibák,
rossz névelő használat,
igekötők, ragok, határozószók helytelen használata,
tetszés szerinti szórend,
szavak összeillesztésének rendszertelensége,
gyenge mondatszerkesztés,
egyéni kommunikációs stílus amit a családból hoz, amely sokszor ellentétben áll a
kulturált beszéddel, az óvoda gyakorlatával.
Ezeket az iskolakezdésig feltétlenül korrigálni kell, ezért feltétlenül foglalkoznunk kell
a beszédkészség fejlesztésével, a beszédhibák javításával, hangok kiejtésével, valamint a
kommunikáció fejlesztésével.
Az óvodapedagógus elsődleges feladata
a példaadás,
valamint beszédjavító foglalkozások,
szituációk szervezése.
nyelvi játékok:
beszédkészséget alapozó, fejlesztő játékok, hanganalizálás, mesemondó, folytató,
befejező foglalkozások,
logopédiai játékok,
bábozás,
dramatizálás,
Irodalmi nevelés
Az anyanyelvi nevelésen túl elősegíti
a gyermekek érzelmi nevelését,
empátiakészségének fejlesztését,
a versekhez, mondókákhoz, dramatizálásokhoz kapcsolódó mozgások során a szem - kéz
koordinációját,
intellektuális fejlődését,
szókincsének gyarapodását,
a meséből a gyermek magába szívja a gondolkodásmódot, fejleszti igazságérzetét,
furfangosságát.
Zenei nevelés
A zenei nevelés teljes személyiséget formáló, minden tevékenységben benne rejlő lehetőség. A
beszéd a ritmusérzék fejlesztésén keresztül is kiválóan tökéletesíthető.
Minden gyermekre, de különösen a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre
jellemző a zenei érdeklődés.
Örömmel vesznek részt a dalos játékokban, tudnak és mernek is dalolni, táncolni.
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Ezen keresztül sok- sok sikerélményhez juttathatjuk őket, és közelebb kerülhetünk
hozzájuk a további, más területen való fejlesztés érdekében.
Ábrázoló és kézműves tevékenység
A gyermekek alkotás közben:
manuálisan fejlődnek, érzékszerveik, gondolataik, és érzelmeik, akaratuk és kitartásuk
edződik, szín és formaérzékük, térlátásuk gazdagodik.
Hagyjuk, hogy a kacatok világából csodákat hozzanak létre.
Minél változatosabb technikák alkalmazásával adjunk lehetőséget az önkifejezésre, és
miközben átélik az alkotás örömét, buzdítsuk őket, hogy be is fejezzék a munkát.
Ez sikerélményt ad,
önbizalmuk erősödik és újabb alkotásra serkent.
Ösztönző, motiváló környezetben a gyermekek örömmel tevékenykednek, közben
finommotoros készségük, képzeletük, ábrázolási készségük fejlődik.
Környezeti nevelés
Az a pedagógiai folyamat, amely megalapozza :
a környezettudatos, környezetre figyelő magatartást.
Kialakíthatók azok a szokások, magatartási formák, amelyek a környezettel való
harmonikus együttélést biztosítják majd a későbbiekben.
A falusi gyermekeknek jó a természethez való viszonyuk, hiszen természet-közelben
nőnek fel, ismerik a növényeket, állatokat.
Fontos a minél több, minél sokoldalúbb tapasztalatszerzés.
Nyissuk ki előttük a világ kapuját, sok-sok sétával, kirándulással tegyük színesebbé a
mindennapjaikat.
Ismeretszerzés közben mód nyílik szerepek, magatartásformák elsajátítására, és a
környezeti értékek felismerésére.
A természeti és a társadalmi környezettel kapcsolatos szokások: az élet tisztelete, az
állat és növényvilág védelme.
Alakítsuk ki a környezetükkel kapcsolatos igényszintjüket: környezetesztétika.
Önálló tapasztalatszerzéskor használjuk ki a véleménykérés, kommunikáció lehetőségét.
A családok bevonása az óvoda életébe
Programunkban minden szülői részvételt szívesen fogadunk, nem lehet azonban az óvodai
nevelésben az óvodapedagógus szerepét a segítő szülővel behelyettesíteni.
A szülők felelősségérzete megnő az által, hogyha bevonjuk őket az óvoda életébe,
megtapasztalja az óvodapedagógus felkészültségét, a gyermek fejlesztésére tett
erőfeszítéseket, és hogy családjával szemben nincsenek előítéletek.
Az óvodapedagógus sok- sok információt szerezhet a családokról, a gyermek otthoni
hátteréről. Ez segít abban, hogy jobban megismerhessük a gyermekek egyéni eltéréseit,
adottságait, érdeklődését, erősségeit, valamint a szülők gyermekekkel szemben támasztott
elvárásait.
Az őszinteség, a segítőkész emberi hangnem bizalmat kelt a hátrányos helyzetű
szülőkben, különösen, ha látja, és tapasztalja, hogy gyermekét elfogadják.
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A hátrányos helyzetű családok szokás és értékrendje különböző, ám az a szülő, aki már
maga is járt óvodába, onnan pozitív emlékei vannak, szívesen engedi a saját gyermekét is,
és örömmel fogadja az óvodapedagógus instrukcióit.
Tegyük hát az óvodát olyanná számukra, hogy szívesen fogadják tanácsainkat, azt látván,
hogy mi sem teszünk különbséget, és szívesen és szeretettel neveljük gyermekeiket.
Gyermekvédelem
Óvodánkban a gyermekvédelmi munka egyre fontosabb jelentőségű.
Az utóbbi években nagy volt a fluktuáció a falvakban. A társadalmi, gazdasági viszonyok
változásával magasabb lett a mindennapi gondokkal, megélhetéssel küszködő családok
száma.
A munkanélküliség nőtt és ezzel egyenes arányban a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű
családok száma is emelkedett.

Gyermekvédelmi munkánk hosszú távú
célja
a helyi sajátosságok: mentálhigiénés óvodai rendszer kialakítása,
minden óvodás korú gyermekre kiterjedő preventív tevékenység megszervezése,
a speciális segítséget igénylő gyermekek komplex gondozása.
Programunk személyiségelvre épül, enyhíti a szociokulturális ártalmakat, megelőzheti a
magatartási és tanulási zavarok kialakulását.
Feladatai
őrizze meg, enyhítse, elhárítsa azokat a hatásokat, amelyek a gyermekekben károsító
jellegűek, segítse azoknak a hatásoknak az érvényesülését, amelyek hozzájárulhatnak a
gyerekek zavartalan fejlődéséhez.
az óvodai gyermekvédelem magába foglalja a gyermekközösség egészére kiterjedő, ezen
belül minden egyes gyermek harmonikus személyiségfejlesztéséért kifejtett pedagógiai
tevékenységet.
a gyermekekre való fokozott odafigyelés teszi lehetővé, hogy időben fedezhetjük fel a
személyiségfejlődési problémákat (nehezen nevelhetőség, testi, szellemi fejlődésben való
elmaradás).
a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése is csak korai felderítés alapján
lehetséges.
gyermekek zavartalan fejlődéséért, a gyermekek védelméért az óvodai nevelőtestület
együttesen felelős.
A gyermekvédelmi megbízott feladatai
minden tanév elején összegyűjti a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek
adatait,
munkatervet készít, mely tartalmazza a kapcsolattartás formáit,
a feladatokat időrendben rögzíti, segélyezésre javaslatokat tesz, nevelési tanácsadóhoz,
Értelmi Képességet Vizsgáló Bizottsághoz történő irányításban segít; rendszeresen látogatja
a gyermekeket,
segíti a csoport gyermekvédelmi munkáját,
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gyermekvédelmi továbbképzéseken részt vesz, az ott hallottakról tájékoztatja kollégáit.
Az évente készült gyermekvédelmi kimutatás tartalmazza:
óvodások száma.
Ebből veszélyeztetettek száma.
Hátrányos helyzetűek száma.
Három vagy több gyermekes családban élők.
Fogyatékos gyermekek száma.
Csonka családban nevelkedők száma.
Veszélyeztetettség okai.
Speciális feladatok
Az óvodába érkező gyermekeket a háziorvos előzőleg megvizsgálja.
Ha a gyermeknek fejlődési rendellenessége van, vagy speciális fejlesztést igényel,
lehetőség szerint az óvónő megszervezi a fejlesztését óvodán belül vagy a pedagógiai pszichológiai szakszolgálaton keresztül. Logopédiai – fejlesztőpedagógiai – kineziológiai
foglalkozásokon.
Amennyiben a gyermek egészségi problémái, magatartása, viselkedésének zavara
meghaladja az óvodai nevelés lehetőségeit, az óvónő feladata, hogy a gyermeket és
szüleiket megfelelő szakemberhez irányítsa. Ezekben az esetekben az óvónőnek igen nagy
tapintatra van szüksége, legjobb, ha a szülő maga győződik meg a problémáról óvodai
tevékenység közben. Így elérhető, hogy a szülő jogának, szerepének tiszteletben tartásával
a gyermek nevelése, fejlesztése bizalmon alapuló közös üggyé váljon.
Kapcsolataink
Az intézmény fenntartójával
Az egészségügyi szervekkel /orvos, védőnő/
Tiszaújvárosi Pedagógiai Intézettel
IPR fenntarthatósága és mutatói
Célunk azon mutatók meghatározása, amelyek segítségével az IPR fenntartható mivolta
mérhetővé és ezáltal szabályozhatóvá válik.
A fenntarthatóság számunkra nem csak a kizárólag negatív hatást gyakoroló szegregált nevelés
ellentéteként, hanem a vele szembeni optimális alternatívaként jelenik meg.
Mi a fenntarthatóság alatt részben a szegregált nevelés negatív következményeinek elkerülését
értjük, de figyelmet kívánunk fordítani a pozitív hatások elemzésére, illetve ezeknek a
hatásoknak a felerősíthetőségére.
Számunkra az IPR a szegregáció felszámolásának egyik legfontosabb területe.
A fenntarthatóság fogalma
Mindenekelőtt előre kell bocsátani, hogy a tágabb környezetünk kétkedéssel közelíti meg a
fenntarthatóságot, nem feltétlenül hisz annak megvalósíthatóságában és életképességében.
Az első megközelítésünk szerint a fenntarthatóság:
olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy kockáztatná a
jövendő generációk képességét saját szükségleteik kielégítésére.
A második megközelítésünk szerint a fenntarthatóság társadalmi aspektusai
jelentősebbek, mint az egyéb aspektusok, nézetünk szerint kiemelt hangsúlyt a
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fenntartható fejlődésben a helyi lakosság számára keletkező társadalmi hasznoknak és
elégedettségének kell kapniuk.
A fenntarthatóság szempontjából fontos
az összetett szemlélet
a hosszú távú gondolkodásmód,
valamint a megfelelő ellenőrzés, szabályozás és management.
A megfelelő helyismerettel rendelkező szakemberek által alkalmazott management technikák
lehetővé teszik számunkra a fejlesztést és a káros hatások megelőzését.
A fenntarthatóság indikátorai
Kérdés:
melyek azok a mutatók, amelyek hatékonyan alkalmazhatóak a fenntarthatóság
vizsgálatában:
mennyire tartjuk fontosnak az adott mutatót a fenntarthatóság szempontjából,
általánosan alkalmazható-e a mutató a fenntarthatóság mérésére,
számszerűsíthető-e az adott indikátor vagy sem?
Eredményességi mutatók:
beóvodázási arány,
hiányzás csökkenése,
iskolakezdés megfelelő időben,
normál tantervű, integrált iskolai környezetbe történő beiskolázás,
szabad iskolaválasztás érvényesülése,
iskolaérettség elérése
Indikátortáblázat
Mutató megnevezése
(mértékegységgel)

Célérték

A HHH gyerekek beóvodázási mutatójának megtartása, illetve a
100%-os beóvodázás megvalósítása.
A gyerekek rugalmas beszoktatása. Napi kapcsolattartás a szülőkkel.
Kommunikációs délutánok, közös programok szervezése.
Családi napok szervezése.

Az óvoda és a
család
kapcsolatának
szorosabbá tétele.

Az iskola és az óvoda kapcsolattartásának rendszeressé tétele.
Negyedévi rendszerességgel iskolalátogatás a leendő elsőosztályosokkal,
közös foglalkozás az iskolásokkal. Mérés-értékelés. Közös rendezvények.
Nyomonkövetés.

Óvoda-iskola
átmenet
magasabb
szakmaiságának
megvalósulása.

Közös óvoda-iskola átmenetet segítő program: DIFER mérés.
A HHH gyerekek fejlesztésének megalapozása.

A
gyermekek
fejlettségi szintjének
megismerése a HHH
gyerekek
fejlesztésének
megalapozása
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Az iskolások kulturális rendezvényeinek, ünnepségeinek rendszeres Az óvodások iskolai
látogatása a nagycsoportosokkal.
élettel
való
A pedagógusok ismerkedése az iskola leendő tanulóival.
megismertetése
A társadalmi-szakmai környezettel való szoros együttműködés.
Kölcsönös kapcsolat
Fenntartás
fenntartása.

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER) használata
Az iskolák hejőkeresztúri, hejőszalontai és szakáldi óvodából fogadják a gyerekeket.
Az eredményesebb iskolakezdés és a gyerekek hatékonyabb megismerése érdekében a
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER)-T középső és nagycsoportosoknál(4 éves
kortól) alkalmazzuk.
A több évet átfogó mérés lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek fejlődési ütemét figyelemmel
kísérjük, szükség esetén beavatkozzunk, ugyanis minden készség és képesség évekig tartó
fejlődése, vagyis elsajátítási folyamata különböző fejlődési szinteket elérve jut el az optimális
használhatóságig.
A DIFER mérés célja, funkciója,
hogy segítse az eredményes iskolakezdést. Ismeretes, hogy az első tanévek eredményei
döntően meghatározzák a tanulók jövőjét. Az első évfolyamokon elsajátítandó
alapkészségek eredményessége nagymértékben az úgynevezett kritikus
elemi készségek fejlettségétől függ.
Az íráskészség elsajátításának előfeltételét, kritikus elemi készségét az úgynevezett
ÍRÁSMOZGÁS-KOORDINÁCIÓ fejlettsége,
az olvasási készségét a BESZÉDHANGHALLÁS fejlettsége határozza meg.
A nyelvileg közölt információk vételének egyik alapvető feltétele a RELÁCIÓSZÓKINCS
fejlettsége,
a matematikatanításé az ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG fejlettsége,
a tudásszerzés, a tanulás kritikus feltétele pedig többek között a TAPASZTALATI
KÖVETKEZTETÉS és a TAPASZTALATI ÖSSZEFÜGGÉSKEZELÉS képességének fejlettsége.
Az eredményes iskolakezdés döntő feltétele a SZOCIALITÁS
A teszttel legkorábban a kiscsoport végén, a középső csoport elején lehet mérni. A legkevésbé
fejlett ötszázaléknyi gyermek kivételével a második évfolyam fölött a fejlettség olyan szintet ér
el, hogy a tesztek (a tapasztalati következtetés és az összefüggés-kezelés kivételével) már nem
használhatók.
A mérés eredményére épülő tudatos pedagógiai munkának célja a meglévő hiányosságok
leküzdése, a sikeresebb iskolakezdés.
BESZÉDMŰVELÉS, BESZÉDFEJLESZTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ, ILLEM
TEVÉKENYSÉGBLOKK

3-4 ÉV

4-5 ÉV

5-6 ÉV

1. LÉGZÉSTECHNIKA

x

x

x

2. AJAK ARTIKULÁCIÓ

x

x

x

HELYES EJTÉS

3. GYORSASÁGI GYAKORLATOK
4. IDŐTARTAM GYAKORLAT

x
x
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5. BELSŐ HALLÁS FEJLESZTÉSE

x

BESZÉDMŰVELÉS, KOMMUNIKÁCIÓ
1. Köszönés felnőtteknek és gyermekeknek

x

2. Bemutatkozás felnőtteknek és gyermekeknek
3. Megszólítás felnőttek és gyermekek körében

x

x

x

x

x

x

x

4. Vélemény nyilvánítás

x

5. Elbeszélés élmény alapján

x

6. Mesebefejezés meghallgatott meserészek
alapján
7. Leírás kép alapján
emberek
állatok
növények
8. Beszélgetőkör

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

9. Személyi adatok közlése
ILLEM TANÍTÁSA
1.
Az
óvodai
illemszabályok

vonatkozó

x

x

x

2. Az étkezésre, mint helyzetre, valamint az evésre
vonatkozó illemszabályok

x

x

x

3. A jó megjelenés szabályai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.
A
gyalogos
illemszabályok

viselkedésre

közlekedésre

vonatkozó

5. A felnőttekkel szembeni viselkedés szabályai
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OM 201952
I. számú Melléklet

KÖTELEZŐ
ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK
JEGYZÉKE
11/1994.(VI.8.) MKM RENDELET 7.SZ.MELLÉKLETE
ALAPJÁN
HELYISÉGEK
Csoportszoba
Óvoda vezetői
iroda
Nevelőtestületi
szoba
Gyermeköltöző
Gyermek
mosdó WC
Játszóudvar

Előírás
Gyermekcsoportonként 1
Óvodánként 1

Tényleges állapot
megfelelő
nincs

Óvodánként 1

megfelelő

Gyermekcsoportonként 1
Gyermekcsoportonként 1

megfelelő
megfelelő

Óvodánként 1

megfelelő

HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB FELSZERELÉSI
TÁRGYAK
CSOPORTSZOBA
Óvodai fektető
Gyermekszék
Gyermekasztal

Fényvédő függöny
Szőnyeg
csoportszoba
egyharmadának
Játéktartó szekrénysor
Fektető-tároló
Élősarok állvány
Hőmérő
Óvodapedagógusi asztal
Felnőtt szék
Eszköz-előkészítő asztal
Textiltároló szekrény
Edény- és evőeszköz tároló szekrény
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Előírás

Tényleges
állapot

25
25
7
gyermeklétszám
figyelembe
vételével
1
ablakonként
4

megfelelő
megfelelő
megfelelő

1
1
1
1
1
2
1
1
1
konyhán megoldva

megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő

megfelelő
megfelelő

Szeméttartó

1

megfelelő

JÁTSZÓUDVAR
Kerti asztal
Kerti pad
Babaház
Udvari
homokozó
Takaróháló

Előírás
1
1
1
1

Tényleges állapot
beszerzés alatt
megfelelő
megfelelő
megfelelő

1

megfelelő

ÓVODAVEZETŐI IRODA
NEVELŐTESTÜLETI SZOBA
Íróasztal
Tárgyalóasztal
Szék

Előírás

Tényleges állapot

1
1
2
Pedagógus létszám szerint
1
1

megfelelő
megfelelő
megfelelő

1
1

megfelelő
megfelelő

1
1

megfelelő
megfelelő

GYERMEKÖLTÖZŐ
Öltözőrész,
ruhatároló, fogas
Öltözőpad

Előírás
Gyermeklétszám figyelembe
vételével
Gyermeklétszám figyelembe
vételével

Tényleges állapot
megfelelő

GYERMEKMOSDÓ, WC
Törülközőtartó,
fogmosó tartó
Falitükör
Hőmérő
Rekeszes fali
polc(fogmosó
tartó)

Előírás
Gyermeklétszám figyelembe
vételével
Mosdókagylóként 1
Helyiségenként 1
Gyermeklétszám figyelembe
vételével

Tényleges állapot
megfelelő

Telefon
Könyves
szekrény
Irat szekrény
Számítógép,
nyomtató
Fax
Tükör
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megfelelő
megfelelő

Csoportonként 1

beszerzés alatt
megfelelő
megfelelő

TISZTÁLKODÁSI ÉS
EGYÉB
FELSZERELÉSEK
Egyéni
tisztálkodó szerek
Tisztálkodó
felszerelések
Fésűtartó
Törülköző
Abrosz

Előírás

Tényleges állapot

Felnőtt és gyermek létszám
szerint
Mosdókagylóként1 ruhakefe,
körömkefe, szappantartó
Csoportonként 1
Felnőtt és gyermek létszám
szerint 3-3
Asztalonként 3

Pótlásuk folyamatosan
szükséges minden évben
Pótlásuk folyamatosan
szükséges minden évben
megfelelő
Pótlásuk folyamatosan
szükséges minden évben
Pótlásuk folyamatosan
szükséges minden évben
megfelelő
Pótlásuk folyamatosan
szükséges minden évben

Takaró
Ágyneműhuzat,
lepedő

Gyermeklétszám szerint 1
Gyermeklétszám szerint 3-3

HELYISÉGEK
Csoportszoba
Óvoda vezetői
iroda
Nevelőtestületi
szoba
Gyermeköltöző
Gyermek
mosdó WC
Játszóudvar

Előírás
Gyermekcsoportonként 1
Óvodánként 1

Tényleges állapot
megfelelő
nincs

Óvodánként 1

megfelelő

Gyermekcsoportonként 1
Gyermekcsoportonként 1

megfelelő
megfelelő

Óvodánként 1

megfelelő

A FELNŐTTEK
MUNKAVÉGZÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Szennyes ruha
tároló
Mosott ruha
tároló
Mosógép
Vasaló
Vasalóállvány
Szárítóállvány
Takarítóeszközök
Kerti munka
eszköz,
szerszámok
Porszívó

Előírás

Tényleges állapot

Óvodánként 1

megfelelő

Óvodánként 1

megfelelő

Óvodánként 1
Óvodánként 1
Óvodánként 1
Óvodánként 1
Óvodánként
Óvodánként / ásó, kapa,
gereblye, kerti locsoló
kanna/
Óvodánként 1

megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
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megfelelő

A NEVELŐ MUNKÁT
ELŐSEGÍTŐ JÁTÉKOK
ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK
JÁTÉKOK,
JÁTÉKESZKÖZÖK
(MENNYISÉG ESZKÖZ
FAJTÁNKÉNT)
1. Különféle játék
formák (mozgásos
játékok,szerepjáték
ok, építőkonstruáló
játékok,szabályjátékok,
dramatizálás,
bábozás ,barkácsolás
eszközei
2. Mozgáskultúrát,
mozgásfejlődést
segítő,
mozgásigényt
kielégítő eszközök
3. Ének, zene
énekes játékok
eszközei
Az anyanyelv
fejlesztésének, a
kommunikációs
képességek
fejlesztésének
eszközei

5. Értelmi
képességeket
(érzékelés, észlelés,
emlékezet,
figyelem, képzelet,
gondolkodás) és a
kreativitást
fejlesztő anyagok,
eszközök
6. Ábrázoló
tevékenységet

Előírás

Tényleges állapot

Gyermekcsoportonként a
gyermekek 30%-ának
megfelelő
mennyiségben
Csoportszobai és
udvari eszközök külön-külön

megfelelő

Gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám figyelembe
vételével Csoportszobai és
udvari
eszközök külön-külön
Gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám figyelembe
vételével
Gyermekcsoportonként a
gyermekek 30 %-ának
megfelelő
mennyiségben Az óvoda
nevelési
programja szerint,
képeskönyvekből, képes
mesekönyvekből
gyermekcsoportonként
legalább
15 féle 3-3 példányban
Gyermekcsoportonként a
gyermek 30%-ának
megfelelő
mennyiségben Az óvoda
nevelési
programja szerint

megfelelő

Gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám

megfelelő
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megfelelő

megfelelő

megfelelő

fejlesztő (rajzolás,
festés, mintázás,
építés, képalakítás,
kézimunka)
anyagok, eszközök
7. A természeti emberitárgyi
környezet
megismerését
elősegítő eszközök,
8. Munka jellegű
tevékenységek
eszközei

9. A nevelőmunkát
segítő eszközök
videó (lejátszó)
10. Televízió
11. Magnetofon
12. Diavetítő
13. Vetítővászon
14. Hangszer
pedagógusoknak

15. Hangszer
gyerekeknek
1. Mentőláda

2. Gyógyszerszekrény

3. Munkaruha

4.Védőruha

figyelembevételével Az
óvoda
nevelési programja szerint

Gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám
figyelembevételével Az
óvoda
nevelési programja szerint
Gyermekcsoportonként a
gyermek 30%-ának
megfelelőmennyiségben Az óvoda
nevelési
programja szerint
Óvodánként 1

megfelelő

Óvodánként 1
Óvodánként 1
Óvodánként 1

megfelelő
megfelelő
megfelelő

Gyermekcsoportonként a
gyermekek 30%-ának
megfelelő
mennyiségben. Az óvoda
nevelési programja szerint

megfelelő

megfelelő

megfelelő

megfelelő
Óvodánként 1 A
közegészségügyi előírások
szerint
Óvodánként 1 A
közegészségügyi előírások
szerint
A Munka Törvénykönyve,
valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1993. Évi
XXXIII. Törvény és
végrehajtási
rendeletei alapján, az óvodai
kollektív szerződés szerint
A munkavédelemről szóló
1993.
Évi CXIII. Törvény és
végrehajtási rendeletei
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megfelelő

Beszerzése
szükséges
Folyamatos
pótlás

Folyamatos
pótlás

5. Tűzoltó készülék

alapján, az
óvodai munkavédelmi
szabályzat
szerint
Az érvényes tűzvédelmi
szabályok szerint
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megfelelő

SZAKÁLDI MANÓCSKÁK ÓVODA
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II.MELLÉKLET
PROGRAMKÉSZITÉS MÓDSZERTANI SEGÉDANYAGAI
Dr Pereszlényi Éva: Az óvodák szakmai fejlesztése Budapesti Tanítóképző Főiskola
1994.
Honi György: A pedagógiai program Raabe Könyvkiadó Kft 1994. Korszerű iskolavezetés
közoktatási kézikönyv
Nagy Jenőné: Óvodai programkészítés, de hogyan? !Munkáltató könyv a helyi nevel si
program készítéséhez NAT-TAN sorozat OKI, OKKER Bp. 1996.
Nagy Jenőné: Segédlet az óvodák nevelési programjának elkészítéséhez. JNSZ Megyei
Pedagógiai Intézet 1996.
Nagy Jenőné: Helyzetelemzés, önmeghatározás, döntés ! Az óvodai nevelési program
előkészítő szakasza. OKKER Bp. 1997.
Dr. Füle Sándor: A helyi pedagógiai programok kidolgozása /OKKER Oktatási Iroda 1995.
Nagyné Jánosi Éva: Pedagógiai programkészítés az óvodában. Módszertani
segédanyagok Debrecen 1996.
Dr. Pereszlényi Éva: A Helyi Óvodai Nevelési Program szakmai feltételrendszere /Alcius
Bt Bp. 1997.
FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM
Dr. Deliné Dr. Fráter Katalin: Integrált személyiségfejlesztés osztatlan óvodai
csoportban. /Óvónőképző Főiskola gyakorló óvoda Hajdúböszömény 1993.
Villányi Györgyné: Játék a matematika? Matematikai játékok gyűjteménye
óvodapedagógusoknak !Tárogató Kiadó Bp. 1993.
Perlai Rezsőné: A matematikai nevelés módszertana. /Nemzeti Tankönyvkiadó 1997.
Balázsné Szűcs Judit: Az EMBER, aki óvodás /Bp. 1997. Litograph Kft
Jávorszky Edit: Fejlődéspszichológia /Edutech Kiadó 1995.
Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában /Alex-Typo Kiadó Bp.
1992.
Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel /JNSZ Megyei Pedagógiai
Intézet, Szolnok, 1997.
Epochális rendszerű tanulási folyamat az óvodában /Lehel úti Óvoda Debrecen, 1999.
Atkinson: Pszichológia /OSIRIS, Bp. 1995.
Porkolábné Dr. Balogh Katalin — Dr. Páli Judit: Komplex prevenciós óvodai program
/Adatbank OKI 1996.
Bakonyi Anna: Irányzatok, alternatívák az óvodai nevelés területén /Tárogató Kiadó
Bp. 1995.
Kun Istvánné: Az egészséges életmódra nevelés a folyamatosság kereti között.
Nevelőmunka az óvodában. /Pedagógiai füzetek Miskolc 1989.
Dr. Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok. /Nemzeti
Tankönykiadó, Bp. 1995.
Dr. Gósy Mária: Beszéd és óvoda /Nikol Gmk 1997.
Mérei Ferenc-V. Binet Ágnes: Gyermeklélektan /Gondolat Kiadó Bp. 1985.
Keresztúri Ferencné — Csipes Zoltánné: Mályva integráló — differenciáló óvodai
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program /Adatbank OKI 1997.
Villányi Györgyné: A saját nevelési program készítésének útjai /Óvodai Élet 1996/5.
W Mikó Magdolna: Alternatív Óvodapedagógiai törekvések Magyarországon /Óvodai
nevelés 1996/8.
Dr. G. Glauss — Dr. H. Hielsch: Gyermekpszichológia /Akadémiai Kiadó Bp. 1989.
Vekerdy Tamás: Az óvoda és az első iskolai évek a pszichológus szemével
/Tarikönyvkiadó 1989. A Napsugár Óvoda pedagógiai programja 66
Forrai Katalin : Ének az óvodában Bp, Zeneműkiadó, 1974.
Zilahi Józsefné: Mese, vers az óvodában I. /Nemzeti Tankönyvkiadó 1994.
Dr.Tótszöllősyné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában
Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz
bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez Módszertani Gyermekjóléti
Szolgálatok Országos Egyesülete Budapest 2006
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
26. § (1) A nevelő és oktató munka az óvodában, …pedagógiai program szerint folyik.
pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá.
pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra,
működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.
pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.
A Módosított Programot
1. Elfogadta
2017.augusztus 15.

……………………………………………………
Nevelőtestület

2. Jóváhagyta
2017. november 16.

……………………………………………………
Óvodavezető

3.Fenntartó, a működtető egyetértése
2017. november 16.

…………………………………………………..
Fenntartó, a működtető

Érvényességi nyilatkozat
2017. november 16 - tól visszavonásig.
5. Felülvizsgálat, értékelés időpontja: 5 évente
6. Módosítás előírásai
Törvényi változás esetén
intézmény átszervezés, jogutódlás
Feladatváltozás esetén
A nevelőtestület kezdeményezése alapján, dönt a módosítás elfogadásáról.
Írásbeli előterjesztés nevelőtestületnek, óvoda vezetőjének
7. Nyilvánosságra hozatala:
„A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.”
A fenntartó és a partnereink által megtekinthető :
-a vezetői irodában,
-a Szakáld honlap-on
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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2013

Az intézmény neve :
Szakáldi Manócskák Óvoda
Székhelye
:
3596 Szakáld, Kossuth Lajos utca 1.sz.
OM azonosítója
:
201952
Az irat aláírójának neve: Sóváriné Paksy Ildikó
Beosztása
:
intézményvezető
E-mail
:
sovarinepaksy@freemail.hu
Honlap elérhetősége: Szakáld ,.Szakáld, Óvoda
Körbélyegző lenyomata

Érvényesség megállapítását segítő dátum: fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé
2017.
visszavonásig
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14 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési
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20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 4. §) alapján került meghatározásra.
Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján történik.

Javaslattételi jog: szülői közösség
Véleményezési jog: szülői közösség
(az óvodai közalkalmazotti tanácsot minden dokumentum tekintetében általános
véleményezési jog illeti meg)
Egyetértési jog:fenntartó, működtető,
Elfogadás:
nevelőtestület
Jóváhagyás: intézményvezető
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §- ában foglalt
felhatalmazás alapján történik.

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
Meghatározni: a köznevelési intézmény működését, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket . A köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre
vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Továbbá az intézmény jogszerű működésének biztosítását, a zavartalan működés
garantálását, a gyermeki jogok érvényesülését a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti
kapcsolat erősítését, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálását.

2. Az SZMSZ hatálya
Az SZMSZ időbeli hatálya: az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés
napján és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a 2010.-es számon, a
fenntartó által jóváhagyott SZMSZ.
 Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed:
 Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.
 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát
végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.
 A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).
 Az SZMSZ területi hatálya kiterjed:
 Az óvoda területére.
 Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán
kívüli programokra.
 Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.


3. Az SZMSZ hatályba lépése:




A Szervezeti és Működési Szabályzatot:
a nevelőtestület fogadja el ,
a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol,
a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
Fenntartói ellenőrzés, jóváhagyás:
Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető
egyetértése szükséges.

4.Az SZMSZ felülvizsgálati rendje
 ha az óvoda működési rendjében változás történik,
 ha a jogszabály előírja.
 Nyilvánosság
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 Az SZMSZ-t -ról az első szülői értekezleten a szülőknek tájékoztatást kell adni.
 A nevelési-oktatási intézmény honlapján,(Szakáld honlap) annak hiányában a
helyben szokásos módon (óvodavezetői iroda –faliújság)nyilvánosságra kell hozni.

5. Az SZMSZ jogszabályi alapja
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai:
A köznevelésről szóló Nkt. 25.§ (1) A köznevelési intézmény működésére, belső és külső
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat
határozza meg.
Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján történik.
A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati
rendszerét tartalmazza.
Törvények,kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.)
368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
(Ámr.)
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt)
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről.
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről

6.Az óvoda tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok
1 Alapító Okirat
2 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)(jelen dokumentum)
20/2012. (VIII.31.). EMMI r. 3§
 Pedagógiai Program
mely tartalmazza (20/2012. (VIII.31.). EMMI r. 5§
 Az óvoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit.
 Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek
személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését.
 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeket.
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A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységét.
A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit,
Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket.
A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket.
A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket.
A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő
eszközök és felszerelések jegyzékét.
Házirend
mely tartalmazza (20/2012. (VIII.31.). EMMI r. 4§
 a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának,
késésének igazolására vonatkozó előírásokat,
 a térítési díj, befizetésére, visszafizetésére
vonatkozó rendelkezéseket,
 a szociális támogatás megállapításának
és felosztásának elveit,
 a gyermekek, tanulók jutalmazásának elveit és
formáit,
 a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának
elveit,
Munkaterv
mely tartalmazza 20/2012. (VIII.31.). EMMI r. 2§
 óvodai nevelési év, helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez
az intézményvezető kikéri a fenntartó,az óvodai,szülői szervezet, közösség,
az intézményi tanács, véleményét is.
 az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
 a szünetek időtartamát,
 a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március
15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek ,
 az óvodai kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,
 az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek,
fogadóórák időpontját,
 az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai
célú óvodai, nyílt nap tervezett időpontját,
 minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek
ítélt kérdést.
 Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési
évben az öt napot nem haladhatja meg.
 Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, – a szülő igénye esetén –
az óvoda, ellátja a gyermek felügyeletét.
Az óvodában a napirendet Így kell kialakítani,
a házirendben meghatározottak szerint,
gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása
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nélkül behozhassák és hazavihessék.
Az óvoda zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig,
a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal
zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.
A nevelési-oktatási intézményben folyó – a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 4. § (4) bekezdésében
szabályozott – fakultatív hit- és vallásoktatás idejének
és helyének meghatározásához be kell szerezni az óvodai szülői szervezet, közösség
véleményét.
II. Alapító Okirat
Az óvodai intézmény alapításának leglényegesebb kelléke az Alapító Okirat kiadása,
mely tartalmazza :
az intézmény nyilvántartásba vételét,
jogszerű működését.(Nkt.21.§ (3).
A nyilvántartásba vétellel válik a közoktatási intézmény önálló jogi személlyé, amely
ettől kezdődően saját nevében eljárhat, jogok és kötelezettségek illetik meg.
Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete
606/2017.(V.31.) ktsz. határozattal a következő ALAPÍTÓ OKIRATOT hagyta jóvá,
amely 2017. július 21.-én lépett hatályba.
Az államháztartásról szóló törvény 2011.CXCV.104§(1) bekezdés alapján a Magyar
Államkincstár törzskönyvi bejegyzés hatályos dátuma. 2017.07.21.
Az intézmény hivatalos neve:
Szakáldi Manócskák Óvoda
Jogelődjének megnevezése:
IV. Béla Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
3597 Hejőkeresztúr Petőfi S. út 111.sz.
Az alapító neve és székhelye:
Szakáld Község Önkormányzata
3596 Szakáld, Aradi út 4 sz.
Irányító neve:
Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3596 Szakáld, Aradi út 4 sz.
Fenntartó neve, székhelye:
Szakáld Község Önkormányzata
3596 Szakáld, Aradi út 4 sz.
Az intézmény önálló jogi személyiség,
képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott óvodavezető látja el.
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje
Az intézmény vezetője, Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete által kerül
kinevezésre, az érvényes jogszabályoknak megfelelően.
Az intézmény képviseletére jogosultak:
7

Szakáldi Manócskák Óvoda

3596. Szakáld, Kossuth utca 1.sz.
Az óvoda vezetője
Az intézményben aláírási joggal rendelkező.
Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Nemesbikki Közös Önkormányzati
Hivatal
Az intézmény típusa:
óvoda
Az intézmény feladat ellátási helye:
Szakáld, Kossuth Lajos utca 1. sz.
Székhely:
Szakáld, Kossuth Lajos utca 1. sz.
Alapfeladatának megnevezése:
Óvodai nevelés
Illetékessége, működési köre:
Szakáld község közigazgatási területe
Államháztartási szakágazati besorolás:
851020 Óvodai nevelés
Feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek létszám
20 fő
Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése
091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
107051 Szociális étkeztetés
Jogszabály: 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
137/1996. évi kormányrendelet Az óvodai nevelés alapprogramja
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
Pedagógiai Program
Törzskönyvi azonosító: 806011
KSH statisztikai számjel: 15806015-8510-322-05
Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata
Hosszú bélyegző
Körbélyegző
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
az óvodavezető minden ügyben,akadályoztatása esetén az óvodapedagógus.
Az intézményből továbbított iratok, dokumentumok, valamint az intézményre
érvényes dokumentumok hitelesítésére használhatók.
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Zárva tartásuk kötelező! Kezelésükre vonatkozó előírásokat az iratkezelési szabályzat
rendezi.
Az intézmény gazdálkodásának jellemzői
Gazdálkodási jogköre
Az intézmény, a fenntartó Szakáld Község Önkormányzata által megállapított
költségvetés alapján önállóan működő jogkörrel rendelkezik.
Az intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait
a székhelyén a Fenntartó látja el, aki jóváhagyott költségvetési kereten belül
önálló bérgazdálkodást folytat.
-Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a
tulajdonos jogokat a Szakáld Község Önkormányzata gyakorolja.
Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az
intézmény vezetője rendelkezik.
Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az
ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a Fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti
meg, nem adhatja bérbe.
Az intézmény igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról évente
beszámolót ad a Fenntartónak.
Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása
Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Szakáld Község Önkormányzata
gazdasági ügyintézője látja el.
Az intézmény nem rendelkezik önállóan a költségvetés kiemelt
előirányzatai felett – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi
kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások – vonatkoztatásában.
Az intézmény fenntartójának döntése és a munkavállalói munkaköri leírásában
meghatározottak alapján az Önkormányzat gazdasági ügyintéző érvényesítésre, szakmai
teljesítés igazolására jogosult, Az intézmény vezetője házipénztár kezelésére jogosult,
kötelezettségvállalási joggal rendelkezik.
Ellenjegyzésre a Szakáld Község Önkormányzata polgármestere jogosult. Ellenjegyzés
jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés
gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet
rendelkezésre áll.

III. Az intézmény szervezeti felépítése, struktúrája
Az intézmény élén a nevelőtestület vezetőjeként a magasabb vezető beosztású
óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse. Az óvodavezető közvetlen
munkatársai, az óvodapedagógus, a nevelő-pedagógiai munkát segítő dajka,
a konyhai dolgozók(élelmezésvezető, szakács).
Az intézmény szervezeti felépítése
1.A köznevelési intézmény vezetője
 felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért,
 gyakorolja a munkáltatói jogokat,
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 dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,
 felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
 jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
 képviseli az intézményt.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel
 a pedagógiai munkáért,
 a nevelőtestület vezetéséért,
 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű
megszervezéséért és ellenőrzéséért,
 a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,
 a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
 szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért,
 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért,
 a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
 A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében
szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes
alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából.
 A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége
a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan
kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az
intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés
eredményét is figyelembe veszi.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli
időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási
intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása
jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell
szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót
haladéktalanul értesítenie kell.
A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére.
Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyettesére, vagy az
intézmény óvodapedagógus munkavállalójára átruházhatja.
Az intézményvezető - a köznevelési törvénynek megfelelően egy személyben felelős.
Ellátja a jogszabályok maradéktalan figyelembevételével a jogszabályokból és a jelen
Szabályzatból rá háruló, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat.
Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti
és döntési jogkörét elsődlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei
határozzák meg.
Az intézményvezető kizárólagos jog és hatásköre,
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felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre.
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé.
Képviseleti joga:
Az intézmény, mint jogi személy teljes körű képviselete.
A magasabb vezető, a hozzá rendelt munkatársak, munkatársi közösségek
tekintetében utasítási joggal rendelkeznek. Az utasítási és intézkedési jogkör
kiterjedését minden dolgozó esetében világosan meg kell határozni a munkaköri
leírásban.
A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel is adhat utasítási és intézkedési jogot.
A kiadmányozás eljárásrendje:
A óvodavezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében :
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZben meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási
jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog
jogosultja az óvoda vezetője.
Az átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem
ruházható. A kiadmányozási jog átruházása nem érinti a hatáskör jogosultjának
személyét és személyes felelősségét. Az óvoda vezetője külön utasításban vagy
szabályzatban kiadmányozási jogot biztosíthat ügyintézőnek és vezetőnek is.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
az óvodavezető minden ügyben, az óvodapedagógus - a munkaköri leírásukban szereplő
ügyekben.
2. Alkalmazotti közösség
az alkalmazott
 rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel,
 büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.
 Az alkalmazotti közösség jogai
- Részvételi jog
- Egyetértési jog
- Döntési jog
Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos
kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény
szabályozza. Az alkalmazottak egy része nevelő-oktató munkát végző óvodapedagógus,
a többi dolgozó a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más
közalkalmazott. Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi
közalkalmazott tagja.
Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben –
testületi jogkör esetén a testület egyszerű többség (50%+1fő) alapján dönt. A testület
akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van.
3.A nevelőtestület
Szabályozási területek:
A nevelőtestület tagjai az óvodapedagógusok:
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munkaköri leírás : mellékletben
A pedagógus kötelességei és jogai:
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, nevelése, óvodában a
gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése,sajátos nevelési
igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel
összefüggésben kötelessége különösen, hogy
nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének
fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden
tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait,
fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét,
a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség
szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más
szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, felzárkózását
elősegítse,
előmozdítsa a gyermek, erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási
szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,
egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és
megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra,
hazaszeretetre nevelje a gyermekeket,
a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg
minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások
betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő –
és szükség esetén más szakemberek – bevonásával,
a gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon,
részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze
magát,
a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse,
pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az
óvodai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,
határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket,
megőrizze a hivatali titkot,
hivatásához méltó magatartást tanúsítson,
a gyermek, érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.
A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban
meghatározottak szerint – továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető –
munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az
alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a pedagógusnak a
munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem
vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első
minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus,
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aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a
pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.
Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony,
munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú
végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottak közössége alkotja.
A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal
rendelkező testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb
tanácskozó és döntéshozó szerve, törvényben továbbá az e szabályzatban
meghatározott kérdésekben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben
döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Munkaidő :Heti : 40 óra (kötelező óraszám:32 óra)
Feladata A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése,
oktatása, óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti
nevelése. (lásd:munkaköri leírás)
Adminisztratív teendők ellátása:
a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse.
Felelőssége: a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló
feladatokra, illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki.
Beszámolási kötelezettsége: Év végén az egész éves teljesítményét kell értékelnie
írásban a nevelőtestületnek.
Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben elfogadó
jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak.
4.A nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók közössége:
Dajka:
Munkaidő: heti :40 óra
Feladata,Szakmai követelmények,Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban
található feladatkörre,(lásd. munkaköri leírás) továbbá a csoport textíliáival,
evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol.
Beszámolási kötelezettsége szóban nevelési évzáró értekezleten.
Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja.
Közvetlen felettese az óvodapedagógus.
Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben
véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak.
5. Konyhai alkalmazottak:
- Élelmezésvezető
Munkaidő: heti :40 óra
Feladata,Szakmai követelmények,Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található
feladatkörre,(lásd. munkaköri leírás)
Beszámolási kötelezettsége az éves beszámoló részét képezi.
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Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja.
Közvetlen felettese az óvodavezető.
Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben
véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak.
- Szakács
Munkaidő: heti :40 óra
Feladata,Szakmai követelmények,Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található
feladatkörre,(lásd.munkaköri leírás)
Beszámolási kötelezettsége szóban az éves alkalmazotti értekezleten.
Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja.
Közvetlen felettese az élelmezésvezető.
Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben
véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak.

IV.A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1.A működés rendje , ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az
alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való
benntartózkodásának rendje.
A. Az óvoda munkarendje
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon hogy a teljes nyitva tartás ideje
alatt a csoportban a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik,
óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési
idővel.
o A nevelési év szeptember 1.-től - augusztus 31.-ig tart, mely két részből áll.
a,) Nevelési-oktatási év (IX. 1.-V. 31-ig),
mely időszak alatt a gyermekek részére a Pedagógiai Program
szabályozásának megfelelve foglalkozásokat szerveznek.
b. ) Nyári időszak (VI. 1.-VIII. 31-ig), mely idő alatt
Az óvodai csoport szervezett foglalkozások nélkül működik.
Az óvoda bezár.(5hét) Ekkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása,
karbantartása, valamint a nagytakarítás. A zárás időtartamát a fenntartó
határozza meg.
A nyári zárás időtartamáról a szülőket legkésőbb minden év 02.15-ig a
faliújságon keresztül értesítjük.
A zárva tartás ideje alatt hetente egy alkalommal – a fenntartó által
meghatározott időpontban - ügyeletet kell tartani. Az ügyelet helyszíne:
óvoda: óvodavezető
Az óvoda 5 napos (hétfőtől-péntekig) munkarenddel üzemel.
50 órás nyitva tartási idővel, melynek pontos időpontja a mindenkori éves
munkatervben - a szülői igényeknek megfelelően - kerül meghatározásra:
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A szülők igényeinek jelzésére az intézmény vezetője a fenntartó felé
kezdeményezheti a nyitvatartási idő megváltoztatását.
Rendezvények alkalmával a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető
engedélyezi.
Az óvodát reggel a munkarend szerint érkező dajka nyitja.
A bejárati ajtók nyitva illetve zárva tartását a csoportok napirendje határozza
meg, melyet minden nevelési év elején az éves Munkatervben rögzítünk és a
szülőkkel az első szülői értekezleten illetve a szülői hirdető táblán ismertetünk.
A hivatalos ügyek intézése a vezetői irodában történik.
Az alkalmazottak munkarendje a mindenkori éves munkatervben kerül szabályozásra.
Az alkalmazottak munkaidejük nyilvántartását a jelenléti íven vezetik, melyet heti
rendszerességgel és/vagy spontán módon, dokumentáltan ellenőriz az óvoda vezetője.
Az alkalmazottak munkavégzésére vonatkozó szabályokat a munkaköri leírások
tartalmazzák ( ezen szabályzat melléklete!)
Az óvodapedagógusok munkaidejének foglalkozással lekötött része a mindenkori
jogszabályban meghatározott kötelező óraszám, ezen felül a heti 40 órás törvényi
munkaidő keretet figyelembe véve az alábbi feladatokat látja az óvodában és/vagy az
óvodán kívül:
továbbképzéseken való részvétel
hospitálások
reszort feladatok
munkatervben meghatározott egyéb megbízatások
az óvoda vezetőjétől kapott egyéb, az óvodai nevelő-fejlesztő munkával
összefüggő, írásban kapott megbízások.
Nevelésnélküli munkanapok(5 nap)
Időpontját és felhasználását az éves munkaterv tartalmazza, melyről minden év
szeptemberében tájékoztatást adunk a szülői közösségnek.
A nevelésnélküli munkanapok éves felhasználása során figyelembe vesszük:
- a jogszabályi kötelezettséget,
- az óvodába járó szülők munkahelyi leterheltségét.
A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról minimum 7 nappal korábban értesítjük:
- a teljes szülői kört és
- fenntartót .
A nevelés nélküli munkanapokon: szakmai továbbképzést, alkalmazotti értekezletet
tartunk.
B. Az óvoda működési rendje
Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.
Az óvodák működési rendjére vonatkozó szabályozást az óvoda Házirendje
tartalmazza:
a.)Az intézmény gazdálkodásának jellemzői
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Gazdálkodási jogköre
Az intézmény a fenntartó Szakáld Községi Önkormányzat által megállapított
költségvetés alapján önállóan működő jogkörrel nem rendelkezik.
Az intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az
intézmény a székhelyén a Fenntartó látja el, aki jóváhagyott költségvetési kerete
belül önálló bérgazdálkodást folytat.
Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat
a Szakáld Községi Önkormányzata gyakorolja.
Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az
intézmény vezetője rendelkezik..
Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az
ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a Fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti
meg, nem adhatja bérbe.
Az intézmény igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót ad a
Fenntartónak.
Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása
Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Szakáld Községi Önkormányzat
gazdasági ügyintézője látja el.
Az intézmény nem rendelkezik önállóan a költségvetés kiemelt előirányzatai felett
– személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások,
felhalmozási, felújítási kiadások – vonatkoztatásában.
Az intézmény fenntartójának döntése és a munkavállalói munkaköri leírásában
meghatározottak alapján az Önkormányzat gazdasági ügyintéző érvényesítésre, szakmai
teljesítés igazolására jogosult.
Az intézmény vezetője házipénztár kezelésére jogosult,kötelezettségvállalási joggal
rendelkezik.
Ellenjegyzésre a Szakáld Községi Önkormányzat polgármestere jogosult. Ellenjegyzési
jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés
gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet
rendelkezésre áll.
b.)A létesítmény és helyiségeinek használati rendje
Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó
köteles:
A közös tulajdont védeni.
A berendezéseket rendeltetésszerűen használni.
Az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni.
Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni.
Tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni.
A munka és egészségvédelmi szabályokat betartani.
Az óvoda épületét címtáblával és nemzeti színű lobogóval kell ellátni.
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Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót.
Az óvodai nemzeti színű zászlók tisztántartása és cseréje a törvényi
rendelkezéseknek megfelelően a vezető felelős.
Óvodás gyermek az óvoda helyiségeiben csakis felügyelet mellett tartózkodhat.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni
csak az óvodavezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Vagyonvédelmi intézkedés: az óvoda zárásáért a mindenkori dajka a felelős.
Az óvoda helyiségeit - az Alapító Okiratnak megfelelően - más, nem nevelési célra
átengedni csak a gyermekek távollétében lehet.
A gyerekek az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel
használhatják. A csoportszoba használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó belső
szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása a gyermekek és a pedagógusok számára
kötelező.
A munkáltatót a terheli a felelősség terheli a munkavállaló munkahelyre bevitt
tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért.
A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a
munkáltató engedélyével vihetők be. E szabályok megsértése esetén a munkáltató a
bekövetkezett kárért csak szándékos károkozása esetén felel.
Pedagógus a védő, óvó előírások figyelembe vételével viheti be az óvodai
foglalkozásokra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket.
A dohányzással kapcsolatos előírások
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
Nem jelölhető ki dohányzóhely:
óvodákban;
óvodákban;az udvaron sem lehet dohányozni.
A bejárat 5 méteres körzetében tilos a dohányzás!
c). Óvodai felvétel, átvétel, óvodai elhelyezés rendje
A gyermekek óvodai felvétele 20/2012. (VIII.31.). EMMI r. 7§
Az óvoda, a családi nevelés kiegészítője.
Óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése
A települési önkormányzat az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a
jogorvoslat határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos
módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett
gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy
hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre
kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon
belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt.
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Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést
megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt,
továbbá indoklás nélkül az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele
esetén az előző óvoda vezetőjét is.
A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdés szerint
kapott nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába
nem íratták be.
Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel, vagy
vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási
intézmény körzetében van.
A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a megyei
kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az
óvodába nem íratták be.
Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat,
további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján, az átvevő óvoda feladata. Az
óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek ellátása a (2)
bekezdés szerint megszűnt.
A beiratkozást követően a gyermekek és a szülők lehetőséget kapnak arra, hogy
közvetlen betekintést nyerjenek az óvoda életéről: „Ovicsali-Csibenap”
d.)A tankötelezettség megállapítása
A tankötelezettség megkezdésének feltétele a:
gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.
Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek
fejlettségével kapcsolatban:
a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt
igazolja,
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való
további részvételéről,
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez
szükséges fejlettségének megállapítása céljából, ha
ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el
a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok
alapján,
cb) a gyermek nem járt óvodába,
cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont
szerinti döntéssel,
vagy
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d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez
szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy
az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai
nevelésben.
(3) A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a
szülő is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot.
(4) Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének
megállapítása céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti,ha
a) a szülő nem ért egyet az óvodai igazolással vagy a döntéssel, és arról az iskola
igazgatója tudomást szerez, feltéve hogy a kérdésben a szakértői bizottság korábban
nem hozott döntést,
b) szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben oktatásban való részvételéről
dönteni és arra az óvoda javaslatot tesz, vagy a szülő kéri, és e kérdésben
e.)A gyermek, a tanuló mulasztásával
kapcsolatos szabályok
A beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a
nevelési-oktatási intézményt.
Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi
gyermektől való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek esetén a lehető legrövidebb időn
belül értesíti a gyermek szüleit.
Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási
intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia.
Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos
időtartamát is.
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad,mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha.
- a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,
- a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
- a gyermek, a hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják,a mulasztás igazolatlan:
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy
nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt az óvoda vezetője- a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben foglaltakkal összhangban
- értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a
gyermekjóléti szolgálatot.
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda haladéktalanul intézkedési
tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a
gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet
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megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával teljesítésével kapcsolatos, továbbá a
gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és
az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda
vezetője a mulasztásról - tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda
vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes gyámhatóságot.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás
megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen
a) az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén
tizenegy nap
f.) Az óvodai elhelyezés, megszűnése
Az óvodai elhelyezés a szülő kérelmére, másik óvodába történő átvétellel megszűnik.
A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek
állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzőjét.
Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony megszűnésével
egyidejűleg az óvoda nyilvántartásából törölni kell.
Nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok
Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is:
kirándulás, séta
sport programok
iskolalátogatás stb.
A szülők a nevelési év kezdetén írásban nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy
gyermekük az óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen. Ezt a dokumentumot
át kell adni az irattár részére.
Az óvodapedagógusok feladatai:
A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, indulási és érkezési
időpontjáról, a közlekedési eszközről.
Az óvodavezetőt előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi
formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedés
eszköz, indulás és várható érkezés, útvonalterv) kitöltésével írásban.
Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel ismertetni kell
az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a különböző
veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat. Az ismertetés tényét a
pedagógus a csoportnaplóban köteles dokumentálni.
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A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető írásban
ellenjegyezte.
Különleges előírások:
A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani.
Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő - de
minimum 2 fő.
Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő.

g.)A gyermek napirendje
A csoportok napi és heti rendjét a Pedagógiai Program szabályozásának
megfelelően, a gyermekek életkori sajátosságainak függvényében a nevelési év elején
alakítjuk ki, melyet az első – nevelési év nyitó- szülői értekezleten ismertetünk a
szülőkkel. A nevelési év során szervezett óvodai programok esetében a napirendek
rugalmasan változhatnak.
Az óvodába érkezés és távozás rendjét
Fenntartó által jóváhagyott Házirend tartalmazza,szabályozza a megfelelő
jogszabályok figyelembe vételével.
Gyermekek étkeztetését, térítési díjak befizetését, visszafizetését a fenntartó által
jóváhagyott Házirend szabályozza a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével.
A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése, és biztosítása (szülői
igénynek megfelelően) az óvoda feladata.
Az étkezések:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
A térítési és étkezési térítési díjak befizetése minden hónapban az óvoda épületében
az előzetesen kijelölt napon és helyen, a fenntartó által meghatározottak alapján és
meghatározott időn belül az óvoda által meghatározott időpontban történik.
A térítési és étkezési térítési díjakkal kapcsolatos észrevételeket az óvoda vezetőjével,
vagy az általa megbízott személlyel lehet egyeztetni.
Ingyenes étkezés
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
jogszabály alapján:
151. § (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív
kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)
a óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
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ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130%-át, vagy
ae) nevelésbe vették;
(5b) Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.
(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
(9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek nem
állami fenntartású nevelési intézményben részesül étkezésben - a nevelési intézmény
vezetője - a nem állami fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a
gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat
meg.
(10) A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell
figyelembe venni
- a tizennyolc éven aluli,
- a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban
részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és
- életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint
a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban
részesülő fiatal felnőttet.
(10a) Az (5) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a
kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő családtagként kell
figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező
- szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
- (10) bekezdés szerinti gyermeket,
- az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő
vagy házastársa által eltartott rokont.
(10b) A családba fogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében
is kérheti az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapítását, ha
az (5) vagy (5a) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében
fennállnak. Az (5) bekezdés a) pont ac) alpontja és az (5a) bekezdés b) pontja szerinti
esetben a családba fogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló
gyermekeknek a számát össze kell adni. A (10a) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a
családba fogadó gyámot is érteni kell.
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i.)Gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása
Az Óvoda gyermekvédelmi feladatait a Pedagógiai Program rögzíti, mely
meghatározza az óvoda:
gyermekvédelmi rendszerét,
a gyermekvédelem célját, feladatait, a tevékenység sikerkritériumait.
Az óvoda Házirendje szabályozza a gyermekvédelem rendjét.
Az óvoda gyermekvédelmi feladatait a gyermekvédelmi felelős tevékenységén
keresztül érvényesíti. A gyermekvédelmi munka megszervezéséért, ellátásáért a
óvodavezető felel.
A nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos
munkák elősegítése, a gyermekvédelmi tevékenység folyamatos fejlesztése a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzésében, megszüntetésében.
Az óvodavezető feladata:
Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyerekek óvodai felvételének biztosítása,
támogatások biztosítása, a támogatáshoz jutás segítése,
Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyermekvédelmi rendszer szakembereivel való
kapcsolattartás, együttműködés,
Gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változások figyelemmel kísérése,
átadása.
Az óvodapedagógus feladata:
Problémák, tünetek felismerése,
szakember, szakszolgálati segítség igénylése,
rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése,
támogatások biztosítása, a támogatáshoz jutás segítése,
Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyermekvédelmi rendszer szakembereivel való
kapcsolattartás, együttműködés.
Gyermekvédelmi felelős feladata:
Pedagógusok, szülők jelzése alapján megismert veszélyeztetett gyermeknél – az okok
feltárása érdekében – családlátogatások kezdeményezése,
gyermekbántalmazás, vagy egyéb veszélyeztető tényező megléte esetén a
Gyermekjóléti Szolgálat értesítése,
egészségnevelési, családi programok ajánlása,
szükség esetén intézkedés kezdeményezése, tájékoztatás nyújtása a szülők és
pedagógusok részére,
kapcsolattartás a gyermekjóléti intézményekkel, Családgondozó Központtal,
a csoportban dolgozó óvónők gyermekvédelmi tevékenységének segítése.
A szülők tájékoztatása
Az intézményi és a csoportok faliújságjain, a Házirendben szabályozott módon
történik,
a szülők tájékoztatása, információ átadás a gyermekvédelemmel összefüggő
elérhetőségekről, illetve az óvodai gyermekvédelmi felelős elérhetőségéről,
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a csoportok szülői értekezletein, és a faliújságjaikon keresztül, a Házirend átadásával
történik a szülők tájékoztatása az étkezéssel összefüggő kedvezményekről, az igénylés
módjáról, lehetőségéről.

j.)Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a
munkavégzés általános szabályai
Az óvodában csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező munkavállaló
dolgozhat.
Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos!
A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és oly módon
használják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő tevékenységet, és az intézmény
egyéb feladatainak ellátását.
Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túl igénybe kívánja venni az óvoda
helyiségeit, ezt az intézmény igazgatójától írásban kell kérvényeznie, a használat
céljának és időpontjának megjelölésével.
Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden
személy köteles:
- a közös tulajdont védeni,
- a berendezéseket rendeltetésszerűen használni,
- az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni,
- az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni,
- tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni,
- a munka és egészségvédelmi szabályokat betartani,
Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények,
fogadóórák, gyermekek értékelése, szülős családokkal történő programok stb.) a
pedagógus a kötelező órájának letöltése után, illetve pihenőnapon is berendelhető a
40 órás munkaidejének terhére.
A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy
nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az
intézményvezetőnek hogy a helyettesítésről intézkedhessen.
Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői
engedéllyel hagyhatják el az intézményt.
A pedagógus munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a
csere lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el.
Munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a
munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni.
A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete
előtt legalább 10-15 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban,
annak érdekében, hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá munkaidejének
letelte utáni 15 percben az aznap használt eszközeit a szertári rendnek megfelelően
elhelyezze.
Mt.52. § (1) A munkavállaló kötelessége
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A munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni.
Munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató
rendelkezésére állni.
Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszámát 2013. 09. 01.-ig a Kt.1. számú
melléklete alapján, 2013. 09. 01.-től a 2011. évi CXC a nemzeti köznevelésről szóló
törvény 95. §-nak megfelelően a 2. és 3. számú melléklete alapján kell meghatározni.
Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő,
valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama.
Előkészítő vagy befejező tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet a
munkavállaló munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön
utasítás nélkül köteles elvégezni.
Nem munkaidő:
-a munkaközi szünet,
-a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére,
valamint a munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás
tartama.
A teljes napi munkaidő napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő).
A munkaközi szünet A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő
a hat órát meghaladja, húsz perc,munkaközi szünetet kell biztosítani.
A munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell kiadni
A munkaközi szünetet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően
kell kiadni.

2.A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
Belső kontroll rendszer
A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó:
gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat,
szakmai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatokat.
A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a
tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a
célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat:
-a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás
elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre,
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,
- megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak,
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű
használattól.
A belső ellenőrzés általános elvi követelményei:
Biztosítsa az intézmény felelős vezetője számára az információt az intézményben
folyó nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról.
Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az
intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését.
Fogja át a pedagógiai munka egészét.
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Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos
óvodai program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését.
A fenntartó
Ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét,
hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben
továbbá a gyermekvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése
érdekében tett intézkedéseket;
A köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás
visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt
korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési
intézményvezetője felett,
Értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott
feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
Ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.
Az óvodavezető,
Az ellenőrzési ütemterv alapján, a pedagógiai munka eredményessége és az
intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli az alkalmazottak
munkáját.
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység
hatékonyságának mérése.
Az óvoda vezetője minden nevelési év elején elkészíti a részletes belső ellenőrzési
tervet .
- az ellenőrzésre jogosult személyeket,
- az ellenőrzés célját,
- az ellenőrzés területeit,
- az ellenőrzés idejét, határidejét.
Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni..
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:
- az óvodavezető
- a szülői szervezet is
Az ellenőrzés kiterjed:
- a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére,
- a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre.
Az ellenőrzés területei:
- pedagógiai, szervezési, tanügyigazgatási feladatok ellenőrzése,
- időszakos, állandó, kiemelt és speciális ellenőrzések,
- foglalkozások, írásos dokumentumok, foglalkozáson kívüli tevékenységek ellenőrzése,
- program megvalósulásának szintje a csoportokban és az óvoda életében,
- gazdasági jellegű ellenőrzések ( élelmezés, térítési díj, vagyon- védelem ),
munka és tűzvédelmi ellenőrzések.
Az ellenőrzés formái:
- tervszerű, előre megbeszélt szempontok alapján,
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- spontán, alkalomszerű ellenőrzések.
Az ellenőrzése tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra
írásban észrevételt tehet.
Az általános tapasztalatokat a nevelőtestülettel ismertetni kell, megállapítva az
eredményeket és az esetleges hiányosságok megszüntetésére tett, szükséges
intézkedéseket.

3.Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban az intézménnyel
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a
következők szerint történhet:
Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó
és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely
- A gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetéséhez és óvónőnek felügyeletre
átadásához, valamint a kísérő távozásához szükséges.
- A gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételéhez, átöltöztetéséhez,
valamint a távozáshoz szükséges.
Ezekben az időpontokban, az intézmény dolgozói meghatározott rend szerint
tartanak ügyeletet.
Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben
-A gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az
intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe,
valamint minden más személy.
A külön engedélyt az óvodavezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli
engedély, és szükség szerint, egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben
tartózkodni.
Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni:
-A szülőnek, a gondviselőnek az óvoda által tartott értekezletekre, meghívott
programokra való érkezésekor.
-A meghívottaknak az óvoda valamely rendezvényén való tartózkodásakor.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése, benntartózkodása, a
következők szerint történhet:
- Az óvodába érkezőt fogadó alkalmazott az illetőt az óvodavezetői szobába kíséri,
aki belépéséhez kapcsolódóan rendezi, intézi kérését.
Az óvodapedagógus a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső
személyeket az óvodavezetőnek jelenti be.
A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezető
-vel való egyeztetés szerint történik.
Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az
óvodavezető engedélyezi.
Ügynökök, üzletkötők, kereskedők belépésének, benntartózkodásának szabályai:
Belépésüket kötelező módon jelezni kell az óvodavezetőnek.
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Benntartózkodásuk, tevékenységük vezetői engedélyhez kötött, aki döntése
meghozatalában kötelező módon veszi figyelembe az intézmény jellegét.
Az intézmény vezetője engedélyezheti kereskedők belépését, benntartózkodását:
- jótékonysági programokon,
- gyerekek részére szervezett programokon,
- az óvodai játszónapokon,
- ünnepkörökhöz kötődő gyermekkönyv terjesztésekor.
Az óvodavezető ügynökök, üzletkötők belépését, benntartózkodását engedélyezheti:
- Az óvoda dologi beszerzéseihez kötődő ajánlatok megismerésekor (játék,
tisztítószer, könyv…)
-A benntartózkodás az óvodavezető által jelölt helyiségben történik.
-A belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett
időpontban, megfelelő információk beszerzését követően történhet.
Alkalmi ügynökök, kereskedők belépése, benntartózkodása minden más esetben
TILOS!
Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások
A tiltott és megengedett reklámtevékenység a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX
törvény 122.§ (12) bekezdése értelmében a következő:
Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek
szól,és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti
tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze.
A reklámtevékenység engedélyeztetése
A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az óvodavezető
engedélyével lehetséges.
Az óvodavezető az engedély visszavonására bármikor jogosult.
Az óvodavezető köteles
a pedagógusoktól
a szülőktől
a gyermekektől érkező,
az intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt
megvizsgálni.
Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái
- újságok terjesztése
- szórólapok
- plakátok
- szóbeli tájékoztatás
Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az óvodavezető által
kiadott engedély határozza meg.
Az intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem
működhet!
A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a
gyermekek részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló
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2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem
árusítható.
A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a
gyermekek, részére szervezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem
fogyasztható.

4.Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje
A vezető benntartózkodásának rendje:
Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos
ellátását. Ennek érdekében a vezetők intézményben való tartózkodásának rendje az
alábbiak szerint kerülhet meghatározásra:
Az óvodaigazgatónak teljes nyitva tartás ideje alatt az intézményben kell
tartózkodnia. 20/2012. (VIII:31.) EMMI r. 188.§ (2);
A nevelési-oktatási intézményben biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását az
alatt az időszak alatt, amelyben a gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak, a
következők szerint:
Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt a
óvodapedagógus helyettesíti.
Az intézményvezető akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését
teljes felelősséggel az óvodában az óvodapedagógus látja el, az azonnali döntést nem
igénylő, a vezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével.
Az intézményvezető, tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós
távollétnek az egy hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör
gyakorlására vonatkozó megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozók
tudomására kell hozni a közoktatási intézmény óvodapedagógus közalkalmazott felel a
nevelési-oktatási intézmény biztonságos működéséért. A közalkalmazott felelőssége,
intézkedési jogköre - a szervezeti és működési szabályzat eltérő rendelkezésének vagy a
munkáltató eltérő írásbeli intézkedésének hiányában - az intézmény működésével, a
gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő
ügyekre terjed ki.
A helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó
intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető helyett.
A nyitva tartás reggeli és délutáni ügyeleti idő tartamában, valamint a vezetők
érkezése előtt, illetve távozása után a munkabeosztás szerinti ügyeletes pedagógus
helyettesíti a vezetőt, jelen SZMSZ a vezető helyettesítésére vonatkozó szabályozása
alapján.

5.A vezető és az óvodai szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás
formája,rendje
Az Óvoda szülői szervezettel való együttműködés szervezése az intézményvezető
feladata. Az intézmény igazgató és a szülői szervezet elnöke az együttműködés
tartalmát és formáját az éves munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának
29

Szakáldi Manócskák Óvoda

3596. Szakáld, Kossuth utca 1.sz.
egyeztetésével állapítják meg. A szülői szervezet működésének feltételeiről az
intézményvezető gondoskodik.
A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi
pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van.
Ha a szülői szervezet az intézmény működésével kapcsolatosan véleményt
nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a
vélemény és a javaslat előterjesztéséről 8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi
értekezlet összehívásával az óvodaigazgató gondoskodik.
Az intézmény igazgatója a szülői szervezet elnökét legalább félévente tájékoztatja az
intézményben folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről.
A szülői szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő jogok:
Véleményezési jog:
-az óvodai SZMSZ kialakításában
a házirend kialakításában,
az éves munkaterv és beszámoló elkészítésekor,
az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben,
a szülőket anyagilag is érintő ügyekben,
a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában,
az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában,
a gyermekvédelmi -az adatkezelési szabályzat gyermekek adatainak kezelésével
kapcsolatban
Képviseli a szülőket és a gyermekeket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítéséhez.
Figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a
nevelőtestületet, a fenntartót és az óvodavezetőt.
A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a
nevelési intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor, a gyermekek
nagyobb csoportjának meghatározása a Házirendben található.
Képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.
Az óvodaigazgatói pályázatról véleményt nyilváníthat melyet, írásba foglal és az
előkészítő bizottság elnökének, átad.
Az együttműködés és kapcsolattartás során a vezető feladata, hogy az óvodai Szülői
Szervezet jogainak gyakorlásához szükséges:
- Információs bázis megadása (az intézmény nyilvános dokumentumai, az
intézmény működésével kapcsolatos irat), a hozzáférés biztosítása.
- Közvetlenül rendelkezésre kell bocsátani azokat a dokumentumokat, melyek az
óvoda Szülői Szervezet jogainak gyakorlásához szükségesek.
- Óvodán belül megfelelőhelység, szükséges berendezés biztosítása.
Az óvodai Szülői Szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály, és az óvoda belső
szabályzataiban megadott jogosítványaival, jogainak gyakorlásával,:
segítse az intézmény hatékony működését,
- támogassa a vezető irányítási, döntési tevékenységét.
Véleményezési jogának gyakorlásához a Pedagógiai Program elfogadásakor:
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- az óvoda vezetője, köteles tájékoztatást adni a programról.
A Szülői Szervezet joga, hogy a Házirend elfogadásakor a nevelőtestület összehívását
kezdeményezze. E kezdeményezésről a nevelőtestület dönt.
Az óvodai Szülői Szervezet és vezetők kapcsolattartási formái
- személyes megbeszélés
- értekezlet
- írásbeli tájékoztatók
- Szülői Szervezet nevére szóló levelek átadása
- dokumentumok, iratok nyilvánossága

6. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a
feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit:
Döntési jogkörét:
a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése;
a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadása;
a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása;
a házirend elfogadása;
az intézményvezetői, pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény kialakítása;
jogszabályban meghatározott más ügyek.
Véleménynyilvánítási jogkörét:
a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,
az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,
a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló
pénzeszközök felhasználásának megszervezésében,
a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában,
más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben.
Javaslattételi jogkörét :
A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos – valamennyi kérdésben.
Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az
ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.

7. A külső kapcsolatok rendszere: formája és módja beleértve a pedagógiai
szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti
szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi
szolgáltatóval való kapcsolattartást
Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az
óvodaigazgató képviselik. Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a
nevelőtestület is kapcsolatot tart a különböző társintézményekkel.
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1.A fenntartó és az óvoda kapcsolata
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, mely kiterjed:
az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására ,
az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére, elfogadására,
az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére,
az intézménygazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére,
az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka
értékelésére.
Az intézmény az óvodavezetőn keresztül tart kapcsolatot az
- Önkormányzattal.
A kapcsolattartás formái
szóbeli tájékoztatás,
beszámolók, jelentések,
egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,
a fenntartó rendelkezéseinek átvétele, végrehajtása,
speciális információ szolgáltatás az intézmény működéséhez,gazdálkodásához,
szakmai munkájához kapcsolódóan.
statisztikai adatszolgáltatás
az intézmény működésének és tartalmi munkájának értékelése.
2.Általános Iskola és óvoda kapcsolata
Az óvoda vezetője, óvodapedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak a
lakókörzet szerinti iskola igazgatójával, pedagógusaival.
A kapcsolattartás célja :
az iskolába menő gyermekek beilleszkedését megkönnyítő
együttműködés kialakítása.
A kapcsolattartó pedagógus személye az évenkénti munkatervben kerül
meghatározásra, feladatait megbízás alapján látja el.
A nevelési év kezdetén együttműködési terv kialakítása, kölcsönös elfogadása.
- pedagógusok szakmai programjaira,
- óvodások iskolával való ismerkedésére,
- ünnepélyeken, szakmai programokon való kölcsönös részvételre
értekezletekre,
- volt óvodásokkal kapcsolatos után követéses vizsgálatra.
- kölcsönös, vagy egyoldalú meghívással.
3.Nevelési Tanácsadó és az óvoda kapcsolata
Az óvoda Nevelési Tanácsadói feladatait a Tiszaújvárosi Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat, Mérei Ferenc Pedagógiai Szakszolgálat
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12/A. alkalmazottai biztosítják.
A kapcsolattartás formája elsősorban eseti, -rendszeres,mely kiterjed
-a gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény
megkérésére,
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- az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására,
- a gyerekek Nevelési Tanácsadóban,óvodában történő logopédiai, fejlesztőpedagógiai
fejlesztésére, foglalkozására.
Az óvodaigazgató, konzultációs kapcsolatot tarthat a Nevelési Tanácsadóval a
vizsgálatra küldött, vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekekkel kapcsolatban.
- az óvodában fejlesztőpedagógus szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógus
végzi a szülők számára ingyenes,pedagógia szakszolgálat által biztosított fejlesztő
foglalkozásokat.
Az intézmény az integrációs nevelésben részt vevő gyerekek esélyegyenlőségének
javítása érdekében fejlesztő pedagógust alkalmazással-megbízással.
A fejlesztő pedagógus a munkáját az óvodás gyermekek körében
végzi.
Feladata:
• segíteni az óvodapedagógusok munkáját a gyermekek egyéni fejlődésében lévő
lemaradások, magatartászavar okozta tanulási nehézségek leküzdésében,
• segíti a fejlesztésre szoruló gyermekek mentális és szociális kultúrájának fejlesztését,
• segítséget nyújt a részképesség zavarokkal küzdő tanulóknak.
a.)Logopédiai Szolgálat és az óvoda kapcsolata
Az óvoda,szülők számára ingyenes logopédiai szolgáltatását a pedagógia szakszolgálat
logopédusai biztosítják, a fenntartó a gyermekek utaztatását biztosítva.
A logopédus rendszeres kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal.
- konzultáció
- információ átadás
- a logopédiai ellátás eredményessége, értékelése a nevelési év végén.
4.Tanulási képességeket vizsgáló bizottságok és az óvoda kapcsolata
A sajátos nevelési igénylő gyermekek vizsgálataival összefüggő kapcsolattartásra az
óvodavezető jogosult.
Feladata
- A vizsgálatok kérelme.
-A szakértői véleménnyel felvett óvodás szakvéleménye szerinti kapcsolatfelvétel
kezdeményezése.
-A szakértői véleményben rögzített kontroll vizsgálatok határidő szerinti kérelme.
-A gyermek érdekében szükségesnek ítélt vizsgálatok kezdeményezése, kérelme.
5.Gyermekjóléti szolgálat és az óvoda kapcsolata
Az óvoda gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti
szolgálattal, amelyről a óvodavezetőnek rendszeresen beszámol.
A kapcsolattartást
vezetői szinten a óvodavezető gyakorolja, felügyeli, óvodapedagógus gondozza.
A kapcsolattartás kiterjed a gyermekvédelmi rendszerekhez kapcsolódó feladatot
ellátó más
- személyekkel,
- intézményekkel,
- hatóságokkal való kapcsolatokra.
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A kapcsolattartás lehetséges módja
- értesítés,
- esetmegbeszélés,
- konzultálás,
- előadásra, rendezvényre meghívás.
6. Egyházak és óvoda kapcsolata (2013. 09.01.)
A történelmi egyházak képviselőivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot.
Vallásgyakorlással összefüggő jogok, kötelezettségek megállapítása az
alkalmazottakra a Nkt.-ben foglaltak megtartásával történik.
Az óvodás gyermekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan, szülői igény
szerint, szakképzett hitoktatóval szervezhető, akit az egyház és szülők bíznak meg.
Az óvoda biztosítja a vallási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket.
A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni a
szülői szervezet véleményét.
Az óvodában szervezett hitoktatás szabályait a Házirend tartalmazza
7.Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás az óvodaigazgató feladata.
A kapcsolattartás tartalma
- A PSZ éves munkatervének, továbbképzési tervének, havi programterveinek
megismerése, az érdeklődés szerinti részvétel biztosítása.
-A PSZ könyvtárának, médiatárának használata.
Megjelenő igény szerint szakmai segítség kérése.
- Szaktanácsadó
- Pszichológus
- Egyéb munkatárs
8.Egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás
Háziorvosi –gyermekorvosi szolgáltatás:
Évente 2x vizsgálja a gyerekeket, iskolába készülőket szakorvosi vizsgálatra küldi, az
iskolaérettségi vizsgálatokat elvégzi. Szükség esetén bármikor hívható.
Védőnői szolgáltatás:
Hetente látogatja az óvodát, vezeti az egészségügyi lapokat, tisztasági vizsgálatot
végez.
Fogászati ellátás:
A körzeti gyermek fogász évente egyszer átnézi az összes óvodás fogait, majd
ismerteti a szülővel, akinél problémát talált.
Az egészségügyi szolgáltatóval:- házi orvos,- gyermek orvos-védőnő- való
kapcsolattartás az óvodavezető feladata,
mely kiterjed
- A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét biztosító szolgáltatásra.
- Az iskolába készülő gyermekek általános belgyógyászati, szemészeti és
hallásvizsgálatára.
- Az alkalmazottak alkalmassági vizsgálatát végző szolgáltatásra,
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- munkába állás előtti orvosi vizsgálat megszervezése,
- időszakos orvosi vizsgálatok.
9.Egyéb intézmények, közösségek és az óvoda kapcsolata
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás
„Szakáld Jövőéért Alapítvány”:
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai,
hogy:
-A támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről,
a támogatással megvalósítandó elképzeléséről és annak előnyeiről.
- Az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást
vezessen, hogy abból megállapítható legyen a támogatás felhasználásának módja,
célszerűsége, valamint a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető
legyen.
- Az intézményigazgató és az óvodapedagógus feladata, hogy az óvoda számára minél
több támogatót szerezzen, s azokat megtartsa.

8. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával
kapcsolatos feladatok
Ünnepélyek, megemlékezések rendje
Óvodai ünnepek
A hagyományok ünnepek, ápolása elválaszthatatlan a gyermekek sokoldalú
személyiség fejlesztésétől érzelmi életük gazdagításától. Megalapozzák a szűkebb és
tágabb környezethez fűződő pozitív viszony alakulását, a népi kultúra ápolását.
A felnőtt közösségekben hozzájárulnak az összetartozás, a kölcsönös megbecsülés
értékeinek erősítéséhez.
Az óvodai ünnepeket, hagyományait a gyerekek közösségére vonatkozóan az óvoda
Pedagógiai Programja tartalmazza.
Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos
felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.
A felelősök a rendezvényekre vonatkozó feladatterveiket a munkatervben jelölt
határidőre elkészítik, és tartalmuk szerint szervezik meg az ünnepséget. Az óvoda
Házirendje szabályozza az óvodai ünnepek, megemlékezések rendjét.
Hagyományok
A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának
feladata.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének
megőrzése, növelése.
A hagyományápolás az óvoda feladata, mely tagjai közreműködése révén
gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak.
A hagyományápolás eszközei:
Ünnepségek, rendezvények,
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Egyéb eszközök .
Az intézmény hagyományai érintik
Az intézmény ellátottjait,
a felnőtt dolgozókat,
a szülőket.
A hagyományápolás érvényesülhet az intézmény
jelkép használatával,
gyermekek, felnőttek ünnepi viseletével,
az intézmény belső dekorációjával,
Az óvoda nevét jelképező, logo megjelenítésének formái
Dokumentumon,
pólón,
zászlón,
leveleken,
meghívókon,
A rendezvényeken, kirándulásokon, közös óvodai ünnepeken a logo használatát
szorgalmazzuk.
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb
hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok
ápolásáról, megőrzéséről is.
Az intézmény konkrét jelképe:

Az ünnepségek megrendezésének alapelvei:
• Feleljen meg az életkori sajátosságoknak,
• Magas érzelmi tartalma legyen,
• Gondosan megtervezett és megvalósított formai jegyeket tartalmazzon.
A karácsony , a farsang,az anyák napja,gyermeknap, valamint a ballagás-tanévzáró,az
iskolába menők búcsúztatása nyilvános. Ezekre a szülők meghívást kapnak, akik más
vendéget is hozhatnak.
A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában:
• Luca-nap
Mikulás
Karácsony
Farsang
• Húsvét
• Gyermeknap
• Tanévzáró-ballagás
A népi hagyományok ápolása körében történik:
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• A jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése
• Népi kézműves technikákkal való ismerkedés.
A különböző Világnapokról (madarak és fák napja, Víz-világnapja, Földnapja, stb.) való
megemlékezés,
Nemzeti ünnepeinkről életkoruknak megfelelően megemlékezünk és bekapcsolódunk
a községi rendezvényekbe.
A csoporton belül közös megünneplés történik a gyermekek név-és születésnapjáról.
Felnőtt közösségek hagyományai
Szakmai napok, továbbképzések, bemutató foglalkozások
Felnőtt közösségek „csapatépítő” éves kirándulások.
Támogató bál.
Egyéb ünnepek, hagyományok az óvodák hagyományai szerint:
A nyugdíjba vonuló dolgozók köszöntése, közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetésekor.
Lobogózás
A 2000. évi XXXVIII.tv. módosított l995. évi LXXVIII .tv., valamint a
végrehajtása tárgyában 2000. VII. 20-án hatályba lépett 132/2000. (VII.14.)
kormányrendelet értelmében „A nemzeti lobogót állandóan kitűzve kell tartani.”

9. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben
eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét,
egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény
mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.
A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan
folyamat,amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben
végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a
gyermek, a tanuló és a szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy
befolyásolják, hogy az a gyermek, a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú
változását idézze elő.
Ezen Szabályozás egységet alkot a fenntartó által jóváhagyott Házirend megfelelő
fejezeteivel.
A fenntartó és/vagy az óvodavezető megállapodást köt a gyermekorvossal,
védőnőkkel az orvosi ellátás érdekében. Az orvos, valamint a védőnő a Megállapodásban
megjelölt módon és rendszerességgel látja el az óvodás gyermekeket.
Az óvoda vezetője gondoskodik arról, hogy az orvos és védőnő munkájához a
szükséges feltételeket biztosítsa: vizsgálati hely, idő, óvónői felügyelet.
A védőoltások az óvodában nem adhatók be.
A Nevelési év során meghatározott időpontban és szükség szerint a védőnő látogatja
az óvodát.
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Nevelési évenként minden gyermek - a szülő írásbeli beleegyezésével - egy
alkalommal részt vesz:
- Fogászati
- Szemészeti
- Hallásvizsgálaton
Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálattal
meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani: fertőtlenítés, takarítás, mosogatás
és mosás során.
Az óvodát csak teljesen egészséges gyermek látogathatja, a gyermekek esetleges
gyógyszerérzékenységéről, allergiás és más krónikus betegségeiről a szülő tájékoztatja a
csoportos óvónőt.
Az óvodában megbetegedett, lázas gyermeket azonnal el kell látni megfelelő
gyógyszerrel és a szülőt értesíteni kell, a gyermek mielőbbi orvoshoz való juttatása a fő
cél.
Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát nem látogathatja.
A gyermek betegségét követően csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát.
Fertőző megbetegedések esetén az óvoda helyiségeinek fertőtlenítésére különös
hangsúlyt kell fektetni.
Az óvoda egész területén a dohányzás szigorúan tilos.
Az óvoda konyhájába illetve, melegítő konyhájába csakis a konyhai dolgozók
léphetnek be,vagy az a látogató, aki érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezik,
A csoportszobában szülő csak egészségesen tartózkodhat.
Az intézmény valamennyi alkalmazottjára kötelező az évente megtartott foglalkozás
egészségügyi vizsgálaton való részvétel, ennek szabályozása az intézményi
munkavédelmi szabályzatban található.

10. Az intézményi védő, óvó előírások
Intézményi védő, óvó előírások.
Az óvoda dolgozóinak feladatai a balesetek megelőzésében és balesetek esetén
A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek,
tanulók felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira.
A baleset-megelőzés főbb feladatai a nevelési-oktatási intézményekben:
olyan környezetet kell teremteni a nevelési-oktatási intézményben, amely alkalmas a
baleset-biztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására,
foglalkozások során a nevelési-oktatási intézmény sajátosságaira figyelemmel ki kell
alakítani a tanulókban a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét,
a baleset-megelőzési ismeretek elsajátítását a főbb közúti közlekedési balesetek, a
mérgezés, fulladás veszélyei, az égés és áramütés valamint az esés témakörében,
fejleszteni kell a gyermek, a tanuló biztonságra törekvő viselkedését.
Az óvoda vezetője felelős az óvodában a nevelőmunka egészséges és biztonságos
feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért. A feltétel
rendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó vezetői feladat.
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Az óvodában alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi
épségének megóvása.
Minden pedagógus feladatát képezi, hogy a rábízott gyermekek részére az
egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja és ezek
elsajátításáról meggyőződjék, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved,
vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye.
Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi
utasítása Tűzriadó terv és a Házirend rendelkezéseit. (Aláírásukkal igazolják)
Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell
megszervezni a gyermekek tevékenységét. (Védő, - óvóelőírások figyelembe vételével.)
Az óvónőnek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a
kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor
követendő magatartásra – mindezeket dokumentálja a csoportnaplóban.
Különösen fontos ez, ha:
- az udvaron tartózkodnak,
- ha különböző közlekedési eszközzel közlekednek ,
- ha az utcán közlekednek
- ha valamilyen rendezvényen vesznek részt,
- és egyéb esetekben.
A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék)
idejét, az ellenőrzésbe bevont személyeket.
Az óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott játékokat vásárol.
A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket
nyilván kell tartani.
Az óvodapedagógus feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy
rosszullét esetén a szükséges intézkedéseket meg kell tenni:
- a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni,
ha szükséges, orvost kell hívni,
- ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni,
- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni,
- a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvoda vezetőjének,
Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha
bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni.
Az orvos megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani.
Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni.
Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló
esetek megelőzésére.
A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket
nyilván kell tartani.
A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket
haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható
személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezekről a balesetekről az oktatásért felelős
miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő internet alapú
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jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt
átmenetileg nincs lehetőség jegyzőkönyvet kell felvenni. Az elektronikus úton kitöltött
jegyzőkönyvek kivételével, a jegyzőkönyvek egy-egy példányát a kivizsgálás
befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni
a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát,
továbbá a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak; gyermek és
kiskorú esetén a szülőnek, illetve a jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási
intézményében meg kell őrizni.
Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás
határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.
Amennyiben feltételezhető, hogy a baleset súlyosnak minősül, a nevelési-oktatási
intézménynek – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal be kell
jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény fenntartójának. A súlyos
baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező
személyt kell bevonni.
Súlyos az a gyermekbaleset, amely
- a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított
90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét
vesztette),
- valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű
károsodását,
- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását,
- súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének
elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
- a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, bénulását, illetve elmezavarát
okozza.
- Amennyiben a baleset a pedagógiai szakszolgálat által tartott foglalkozás alatt
következik be, úgy a jelentési kötelezettség a foglalkozást tartó intézmény kötelessége.
- A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni a szülői szervezet (közösség) és
képviselője részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában.
- Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló
esetek megelőzésére.

11. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők.
Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda
gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény
épületét, felszerelését veszélyezteti.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő
intézkedéseket léptetjük életbe.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
- a természeti katasztrófa (pl: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb.)
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- a tűz
- a robbanással történő fenyegetés.
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének azonnal/haladéktalanul jelenteni.
Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről.
Akadályoztatása esetén az SZMSZ – ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell
eljárni.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
- az intézmény fenntartóját,
- tűz esetén a tűzoltóságot,
- robbanással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
- személyi sérülés esetén a mentőket,
Egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve
- katasztrófa elhárító szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja.
A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportnak a Tűzriadó terv és a
Bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
- Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó
óvodapedagógusnak a termen kívül (pl: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is
gondolnia kell!
A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell!
A helyszínt és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó óvodapedagógus
hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt – e esetlegesen
valamelyik gyermek az épületben.
A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor az óvónőnek meg kell számolnia!
Az épület kiürítése a Tűzriadó terv szerint történik.
A gyermekek elhelyezése a körzetileg legközelebb eső közösségi helyre történik:
Kultúrház-Iskola
Az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg –
felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodni kell az alábbi feladatokról:
-a kiürített tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
- a vízszerelési helyek szabaddá tételéről,
- az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
- a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság,
- tűzszerészek stb. ) fogadásáról.
Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az óvoda
vezetőjének,vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:
- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, a veszélyeztetett épület
jellemzőiről, helyrajzáról,
- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről)
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- a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,
- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
- az épület kiürítéséről.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell
eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény
minden dolgozója köteles betartani!
Tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c.
óvodavezetői utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges
teendők részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv” robbantással való
fenyegetés esetére (bombariadó terv) c. utasítás tartalmazza (Házirend).
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a dolgozókkal történő
megismertetéséért,valamint évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős.
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési
terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat
megszervezéséért az óvodavezető a felelős.
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden
dolgozójára kötelező érvényűek.
A tűzriadó tervet lezárt borítékban kijelölt helyen, kell elhelyezni.
Bombariadó esetére meghatározott szabályok
Az intézményben a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti, menekülő
útvonalakat állandóan akadálymentesen kell hagyni.
A váratlan eseményekre való szakszerű intézkedés és viselkedés érdekében a
menekülést az intézmény épületében évente legalább egyszer el kell gyakorolni.
Bomba, vagy ismeretlen eredetű, gyanús idegen tárgy észlelése esetén az óvoda
épületét minden bent tartózkodónak azonnal el kell hagynia.
A bombariadóval kapcsolatos teendőket a helyszínen tartózkodó vezető köteles
irányítani.
A bombariadót a vezető a rendőrségnek az alábbi adatok közlésével jelenti:
- az intézmény neve, pontos címe
- emberélet van-e veszélyben
- a vélt bomba által veszélyeztetett épületek,
- a bejelentő neve, lakcíme, telefonszáma és a bejelentés időpontja.
-A bombariadóról minden esetben értesíteni kell a fenntartót
A dolgozók védő- és munkaruhával való ellátásának rendje:
munkakör munkaruha
óvodapedagógus fehér köpeny
12hónap
dajka
színes köpeny vagy fehér köpeny 12hónap
élelmezésvezető
szakács
színes köpeny fehér köpeny
12 hónap
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12. Annak meghatározása, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást
kérni a pedagógiai programról
Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával és a tájékoztatási kötelezettséggel
kapcsolatos rendelkezések:
Működési alapdokumentumok
Az Alapító Okirat elhelyezése az óvodavezető irodában.
Tájékoztatás éves munkatervről:
Az intézmény hivatalos dokumentuma, a nevelőtestület készíti el, elfogadására a
nevelőtestületi értekezleten kerül sor. A nevelési év helyi rendje a munkaterv részét
képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet véleményét., fenntartó
egyetértését.
A munkaterv egy példánya a nevelőtestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét
az intézmény weblapján(Szakáld honlap) és az óvodai hirdetőtáblán is el kell helyezni.
Tájékoztatás a Pedagógiai Programról
Az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
alapján pedagógiai programot készít, vagy az ily módon készített pedagógiai programok
közül választ.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá.
A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető
egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni: az intézmény
weblapján(Szakáld honlap), Az intézmény közzétételi listája-ként.
Tájékoztatás a Házirendről-SZMSZ-ről
a nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-t, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét az
óvodában a nevelőtestület, a szülői szervezet véleményének kikérésével fogadja el. Az
SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető
egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános. az intézmény
weblapján(Szakáld honlap), Az intézmény közzétételi listája-ként:
Az óvodavezető irodájában.
A csoport faliújságján kifüggesztve.
A nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánossága
Az óvoda a pedagógiai programjának legalább egy példányát oly módon köteles
elhelyezni, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék.
Az óvoda vezetője köteles a szülők részére tájékoztatást adni a pedagógiai
programról.
Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot
a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon
nyilvánosságra kell hozni.
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A házirend egy példányát az óvodába
- történő beiratkozáskor a szülőnek, át kell adni, továbbá annak érdemi változása
esetén arról a szülőt, tájékoztatni kell.

13. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok
hitelesítésének rendje
A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni. Az
intézményben rögzített, tárolt, továbbított adatok kezelését a 2011 évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről 41.-43.§-ai valamint a belső iratkezelési szabályzat tartalmazza.
Kiemelt figyelmet igénylő területek:
A pedagógust és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársakat titoktartási
kötelezettség terheli, a gyermekekkel és családjukkal kapcsolatos minden olyan tényt,
adatot, információt illetően, amelyről a hivatásuk ellátása során szereztek tudomást. E
kötelezettség határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik
arra az esetre, melyre a szülő írásban felmentést adott. A titoktartási kötelezettség nem
terjed ki a nevelőtestületi értekezletre, a nevelőtestület tagjainak egymásközti, a
gyermekek érdekében történő megbeszélésére.
A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az
adatközlése súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi, erkölcsi fejlődését.
A gyermekek személyes adatai csak pedagógiai, gyermekvédelemi valamint
egészségügyi célból adhatók ki.
Az intézmény vezetője köteles a gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha
a gyermek súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. Ebben az esetben az
adattovábbításhoz a szülő beleegyezése nem szükséges.
Az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással kapcsolatos, állampolgári
jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, a célnak
megfelelő mértékben és célhoz kötötten lehet nyilvánosságra hozni.
Az adattovábbításra az intézményvezetője, akadályoztatása esetén, az
általa meghatalmazottak jogosultak.
Az intézményvezetője nem rendelkezik hitelesített elektronikus aláírással, így a papír
alapon elküldött (aláírt, lepecsételt) iratok felelnek meg a hitelesség kritériumainak.
Az intézmény nem használ elektronikus naplót.

14. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumok kezelési rendje
Az egyes iratkezelési feladatok ellátása az óvodavezető és az óvodapedagógus között
megosztottan történik.
Az iratkezelést úgy szervezzük meg, és az adatokat úgy rögzítjük hogy
az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen,
szolgálja az óvoda és annak valamennyi szervezeti egysége rendeltetésszerű
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működését, feladatainak eredményes és gyors megoldását az irattári tervben
meghatározott ideig biztosítjuk az iratok épségben és használható állapotban való
őrzését és a maradandó értékű iratok levéltári átadását.
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR)
révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően.
A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az
intézmény vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus
rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az
alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések,
a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével
és az intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem
szükséges.
A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai hálózatában
egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az
informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által
felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.
A köznevelés információs rendszere, a KIR központi nyilvántartás keretében a
nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási,
gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés
tekintetében az adatkezelő a hivatal.
A köznevelési feladatokat ellátó intézmény adatokat szolgáltatnak a KIR-be.
A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak,
- aki óvodai jogviszonyban áll,
- akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,
- akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,
Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet.
Az óvodai nyilvántartás tartalmazza a gyermek,
 nevét,
 nemét,
 születési helyét és idejét,
 társadalombiztosítási azonosító jelét,
 oktatási azonosító számát,
 anyja nevét,
 lakóhelyét, tartózkodási helyét,
 állampolgárságát,
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 sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
 diákigazolványának számát,
 jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya
szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
 jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,
 nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
 jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
 nevelésének, oktatásának helyét,
 tanulmányai várható befejezésének idejét,
 évfolyamát
Az alkalmazotti nyilvántartás) tartalmazza az alkalmazott
nevét, anyja nevét,
születési helyét és idejét,
oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény
nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség,
szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, megszerzésének idejét,
munkaköre megnevezését,
munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
munkavégzésének helyét,
jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
vezetői beosztását,
besorolását,
jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
munkaidejének mértékét,
tartós távollétének időtartamát.
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VI.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület módosíthatja
a fenntartó és a szülői munkaközösség véleményének kikérésével.
Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további
rendelkezéseket – mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés,
bizonylatolás rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok
tartalmazzák. E szabályzatok, mint óvodavezetői utasítások jelen SZMSZ változtatása
nélkül módosíthatók.
A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda 2013. évi Szervezeti és
működési szabályzata. A hatályba léptetett szervezeti és működési szabályzatot meg kell
ismertetni:
Az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal,
akik kapcsolatba kerülnek az óvodával és meghatározott körben használják helyiségeit.
Az SZMSZ -ban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára
kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.
A fenti –módosításokkal egybeszerkesztett Szervezeti és Működési Szabályzatot a
Szakáldi Manócskák Óvoda nevelőtestülete a 2017.augusztus.15 - én megtartott
határozatképes alkalmazotti értekezletén 100 %-os szavazat aránnyal elfogadta.
Ezt a tényt az óvodavezető és a választott jegyzőkönyvvezetők aláírásukkal tanúsítják.
Szakáld, 2017 .augusztus. 15.
………………………………………………….
óvodavezető

…………………………………………………..
jegyzőkönyv-hitelesítő

…………………………………………………..
jegyzőkönyv -hitelesítő
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VII. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
Az SZMSZ –t készítette: Az intézmény nevelőtestülete
---Az óvoda SZMSZ - ében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított
általános véleményezési jogával élve a dokumentumról a nevelőtestületi elfogadás előtt a
jogszabályban biztosított határidő betartásával véleményt alkotott. A dokumentummal
kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.
Az óvoda közalkalmazotti közössége:
2017.augusztus 15.
………………………………………………..
dátum
Nevelőtestület nevében
aláírás
2017.augusztus 15.
dátum

……………………………………………….
Közalkalmazottak képviselője
aláírás

--- A szülői képviselet, a Szakáldi Manócskák Óvoda SZMSZ-ének elfogadásához magasabb
jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok
nyilvánosságának biztosítása, az intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a
gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a
jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal
kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.”
Az óvodában működő Szülői Szervezet
2017. augusztus 15.
dátum

.……………………..............................
Szülői Szervezet elnöke
aláírás

---A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát
korlátozás nélkül a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta és
megadta a települési önkormányzat, ezzel érvényessé vált a jelen SZMSZ.
2017. november 16.
dátum

.

…………….........................................
Fenntartó,működtető képviselője
aláírás

Az óvoda /2017.( .) sz. számú határozatával elfogadott SZMSZ -t a nevelőtestület
képviseletében döntési hatáskörében ……………… számú határozatával jóváhagyta az
intézmény vezetője.
2017. november 16.

..…………………………………………………..
Intézmény vezető
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Iktatási szám: 98 /2017

HÁZIREND

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a SZAKÁLDI MANÓCSKÁK ÓVODA – ban!
Az elkövetkező 3-4 évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése
során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne,
melyben valódi nevelőpartnerek lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes
és hosszabb távon sikeres legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét
meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. Bízunk benne, hogy ezzel segítjük az
eligazodásban, a megértésben, és a gyermeki valamint szülői jogok és kötelességek
megismerésében.

Érvényes : 2017. 11.16. - tól
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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Sorszám Megnevezés

Adat

1.

Intézmény neve:

Szakáldi Manócskák Óvoda

2.

Intézmény székhelye

Szakáld

3.

Intézmény feladatellátási helye

3596 Szakáld, Kossuth utca 1.sz.

4.

Intézmény telefonszáma:

06/70 3826294

5.

Intézmény alapító szerve:

Szakáld Község Önkormányzata

6.

Intézmény fenntartója:

Szakáld Község Önkormányzata

7.

Az intézmény képviseletére jogosult
intézményvezetője

Sóváriné Paksy Ildikó

8.

Intézmény telefonszáma

06/70 3826294

9.

E-mail

sovarinepaksy@freemail.hu

10.

Honlap elérhetősége:

Szakáld honlap-Szakáld Óvoda
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2. AZ INTÉZMÉNY(Óvoda) HELYE A KÖZNEVELÉSBEN,
A NEVELÉSI ÉV RENDJE

Az óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és
addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen,…. lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz
részt.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig
az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére
szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt
megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
A tankötelezettség kezdetéről

az óvoda vezetője,

ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői
bizottság,

az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi
vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.
A jegyző gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról, a
nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára.
A járási hivatal gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból
rendszeresen adatot közöl az állami intézményfenntartó központ, és tanuló lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára,
továbbá hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői
vizsgálatokon való megjelenést.
A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási
hivatal ellátja az igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által
feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.
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A települési önkormányzat jegyzője az óvodás gyermekekről vezetett nyilvántartást
megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának.
A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megléte, annak igazolása.
A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés
országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.
Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban
amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja,
dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további
részvételéről,szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez
szükséges fejlettségének megállapítása céljából, ha

a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a
gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,

a gyermek nem járt óvodába,

a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont
szerinti döntéssel, vagy

szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik
életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.
A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is
kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot.
Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása
céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti, ha

a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással vagy a döntéssel, és arról az iskola
igazgatója tudomást szerez, feltéve hogy a kérdésben a szakértői bizottság korábban nem
hozott döntést,

szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételéről dönteni
és arra az óvoda javaslatot tesz,

vagy a szülő kéri, és e kérdésben a szakértői bizottság korábban nem hozott döntést.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a
gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és
csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel.
A nevelési év minden év szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-ig, tartó időszak.
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3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE
Az intézmény hétfőtől-péntekig az e tárgykörben kibocsátott és mindenkor hatályos
fenntartói határozatnak megfelelően tart nyitva.


Nyitva tartás: 06:30 – 16:30

4. NYILT NAP ÉS NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját
az éves munkaterv a tartalmazza, amelyről a tájékoztatást az óvodában jól látható helyen ki
kell függeszteni a faliújságon.

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem
haladhatja meg.

Az óvodai csoport napirendjét úgy kell kialakítani, hogy a szülők a gyermeküket az
óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék.

Az óvodai nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást
megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.
5. A NYÁRI ZÁRVA TARTÁS RENDJE
Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a szülőket tájékoztatni
kell.


A nyári zárás időpontja: július 17-től augusztus 18-ig.

6. AZ ÓVODAI FELVÉTEL KELETKEZÉSE
Az óvoda működési/felvételi körzete :
- Szakáld község
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.



Az óvodába a gyermek – Köznevelési törvényben foglalt kivétellel - harmadik
életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét
bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.

Az óvoda a fenntartó határozata alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai
jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően
legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé az óvoda honlapján és a
helyben szokásos módon.
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A közlemény, hirdetmény tartalmazza

az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év
meghatározásáról,

az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,

a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,

az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezményekről,

az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,

az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint

a jogorvoslati eljárás szabályait.
A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva
tartásának rendjét.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda
körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
Az óvodába felvett gyermekek korcsoportba való beosztásáról a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
A fenntartó

dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról,

az óvodai felvételi időpontról,

az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,

meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését,

továbbá a kérhető térítési díj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható
kedvezmények feltételeit.
A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március elsejéig megküldi a
kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére.
A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy
felvétele elutasításra került.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét
köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben
vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
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határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvoda vezetője



az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
a kérelem elutasítására vonatkozó döntését- határozati formában,
közli a szülővel.
 Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda
vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött
nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták
be.
Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át,
akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési intézmény felvételi
körzetében van.
A nem települési önkormányzati fenntartású óvoda a gyermek felvételétől számított nyolc
napon belül megküldi a felvett gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, anyja
nevét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek.
E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a nem települési önkormányzati fenntartású óvoda
fenntartója arról döntött, hogy felmenti a gyermeket a kötelező óvodai nevelésben való
részvételi kötelezettsége alól.
A jegyző a gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvételi kötelezettsége alóli
felmentés tárgyában hozott határozatáról, annak jogerőre emelkedésétől számított nyolc
napon belül értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.
A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata
alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.
Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja.
Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az
átvevő óvoda feladata.
Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai
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jogviszonya a jogszabály szerint megszűnt.
Az óvoda írásban értesíti a szülőt, ha a gyermeket törölte a nyilvántartásából.
Az óvodai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni.
A nevelési intézmény a döntését határozatba foglalja,

ha a jelentkezést, a kérelmet részben vagy egészben elutasítja,

vagy kérelem hiányában hoz a gyermekre hátrányos döntést,

vagy a szülő kéri a döntés határozatba foglalását.
Az óvoda döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt:
döntés) ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt
napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést

a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére
hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá

az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre
hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.
A fenntartó a jogszabályban meghatározott eljárásban a kérelmet elutasíthatja,
a döntést

megváltoztathatja, vagy

megsemmisítheti,
és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet - a fenntartó hatáskörébe tartozó
kérelmek kivételével – a szülői közösség és nevelőtestület tagjaiból álló, legalább három tagú
bizottság vizsgálja meg.
A vizsgálat eredményeképpen a bizottság

a kérelmet elutasítja,

a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,

a hozott döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új döntés meghozatalára utasítja.
A kérelem benyújtásával kapcsolatos határidő számítására, a mulasztásra, a kérelem
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az
érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntésének bírósági
felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre
hivatkozással.
A nevelési intézmény döntése jogerős, ha a jogszabályban meghatározott határidőn belül
nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem
9

benyújtásáról lemondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. A közlésre a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A jogerős döntés végrehajtható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték. A másodfokú
döntés azonnali végrehajtását rendelheti el a döntéshozó, ha azt a nevelési-oktatási
intézménybe járó többi tanuló nyomós érdeke indokolja.

7. AZ ÓVODAI BEÍRATÁSHOZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A gyermek születési anyakönyvi kivonatát

A gyermek TAJ kártyáját

8. KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉS
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól,

ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja.
Az óvodai nevelés jogszabály szerinti finanszírozott időkerete magába foglalja

a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet,

továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek
fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét.
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.
A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik
életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban
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az esetben,

ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az Nkt. 3.
mellékletben az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel,

és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában
foglalt követelményeket.

9. AZ ÓVODAI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek
állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzőjét.
Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony megszűnésével
egyidejűleg az óvoda nyilvántartásából törölni kell.
Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha
 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
 a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő
kimaradására,
 a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,
 az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

10. GYERMEKEK NEVELÉSE AZ ÓVODÁBAN

Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők gyermeküket az óvodai
tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék.

Az óvodai foglalkozásokat az óvoda helyiségeiben, a foglalkozás megtartására
alkalmas helyen kell megszervezni.

Az óvodán kívül akkor szervezhető foglalkozás, ha a gyermekek intézményi felügyelete
a külső helyszínen, továbbá az oda- és visszajutás közben biztosított. Az óvodán kívül
szervezett foglalkozásról a szülőt előzetesen tájékoztatni kell.
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11. A GYERMEK ÉRKEZÉSE ÉS TÁVOZÁSA
A gyermek megérkezését és távozását minden esetben jelezni kell a gyermek nevelését
ellátó óvodapedagógusnak.

A gyermekek napirendjének megzavarása érdekében minden gyermeknek meg kell
érkeznie 8:00- ig az óvodába!
Abban az esetben, ha nem a szülő, gondviselő viszi haza a gyermekeket az óvodából,

a gyermek, csak a szülő (gondviselő) írásbeli kérelme alapján adható ki.
A szülő írásbeli kérelme szükséges ahhoz is, hogy

a gyermek az óvodából egyedül mehessen haza.
A gyermek érkezésekor és távozásakor a szülő, hozzátartozó a gyermek öltöztetéséhez
szükséges helyiségeket rendeltetésszerűen használhatja.

A nyitvatartási időn túl, az óvodában maradt gyermekek elhelyezése:

A szülő (gondviselő) köteles gyermekét az óvoda nyitva tartási idején belül, legkésőbb
a zárás kezdetének időpontjáig elvinni.

Az óvoda nyitvatartási idejét meghaladóan, - egy óra időtartamig, - a gyermek
felügyeletét az óvodában óvodapedagógus és dajka együttesen biztosítja.

Amennyiben a szülőt (gondviselőt) az óvoda dolgozója telefonon nem éri el és a szülő
(gondviselő), bármilyen okból nem viszi el gyermekét, a gyermek felügyeletét biztosító
óvodapedagógus, az illetékes Rendőrkapitányság ügyeletét értesíti.
12. A GYERMEK JOGA AZ ÓVODÁBAN
A gyermeknek joga, hogy

képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön,
képességeit figyelembe véve – a jogszabályban meghatározott jogát szabadon érvényesítve,

a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai
életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség
biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,

személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való
jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való
jogát a nevelési intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat
másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és
társai, a nevelési intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a
művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását.
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állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, - részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat
intézményéhez forduljon segítségért,

az oktatási jogok biztosához forduljon.
13. A GYERMEKEK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI
A gyermekek jutalmazásánál az egyenlő bánásmód elvének figyelembevételével járunk el.
A gyermeket tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az intézményben az alábbiak szerint
jutalmazni kell.
A jutalmazásnál a pedagógus figyelembe veszi a gyermek fejlettségét, fejlődésének ütemét,
egyéni képességeit!
A jutalom fajták

Ösztönző
Az ösztönző jutalom a biztatás! Bízunk a gyermekben, hogy a teljesítménye sikeres lesz!
A bíztatás a tevékenység végzése alatt történik, hogy a megoldásban a gyermek jó úton
halad!

Értékelő-minősítő jutalom
Értékelő-minősítő- a tevékenységet követőn történik, az elvégzett feladat elismerését jelenti.
A jutalmazás, a jó teljesítményt követő visszajelzés!
A visszajelzés fajtái

dicséret, simogatás, pozitív kiemelés a csoport előtt, megtapsolás, jutalom
megbízatás.
14. A GYERMEKEK ÖLTÖZTETÉSE (RUHÁZATA)
A gyermek öltöztetése, ruházatának biztosítása a szülők (gondviselők) feladata, oly módon,
hogy az, az egészségügyi és kényelmi szempontoknak megfeleljen.

15. A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE
A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése, és biztosítása (szülői igénynek
megfelelően) az óvoda feladata.
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Az étkezések:

tízórai

ebéd

uzsonna
A térítési és étkezési térítési díjak befizetése minden hónapban az óvoda épületében az
előzetesen kijelölt napon és helyen, a fenntartó által meghatározottak alapján és
meghatározott időn belül az óvoda által meghatározott időpontban történik.
A térítési és étkezési térítési díjakkal kapcsolatos észrevételeket az óvoda vezetőjével, vagy az
általa megbízott személlyel lehet egyeztetni.
Ingyenes étkezés
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról jogszabály
alapján:
151. § (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív
kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)
a óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130%-át, vagy

ae) nevelésbe vették;

(5b) Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben
foglaltak szerint kell igazolni.
(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
(9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek nem állami
fenntartású nevelési intézményben részesül étkezésben - a nevelési intézmény vezetője - a
nem állami fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni
rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.
(10) A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe
venni
 a tizennyolc éven aluli,
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 a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű
oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és
 életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a
nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő
fiatal felnőttet.
(10a) Az (5) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a kérelem
benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az
egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,

(10) bekezdés szerinti gyermeket,

az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a
szülő vagy házastársa által eltartott rokont.
(10b) A családba fogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is
kérheti az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapítását, ha az (5)
vagy (5a) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében
fennállnak. Az (5) bekezdés a) pont ac) alpontja és az (5a) bekezdés b) pontja szerinti esetben
a családba fogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát
össze kell adni. A (10a) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családba fogadó gyámot is
érteni kell.

16. TÁVOLLÉT AZ ÓVODÁBÓL
A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési
intézményt.

Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől
való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit.

Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési intézményt,
részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia.

Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos
időtartamát is.
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
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a szülő írásbeli kérelmére, amit legkésőbb a hiányzást megelőző napon átad a
gyermeket nevelő óvodapedagógusnak az óvoda által használt (Házirend 1. sz. mellékelte)
nyomtatványon ás az intézményvezető engedélyt kapott a távolmaradásra,

a gyermek beteg volt, a jogszabály szerinti tartalommal rendelkező orvosi igazolást
átadta a gyermeket nevelő óvodapedagógusnak a felgyógyulást követő első óvodai ellátás
napján.

a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
Ha a gyermek, távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy
nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt az óvoda vezetője- a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal
összhangban
- értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a
gyermekjóléti szolgálatot.
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda haladéktalanul intézkedési tervet
készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket
veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek
óvodába járásával teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló
feladatokat.


Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a
mulasztásról
- tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.


Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője
haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
gyámhatóságot.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához
szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen
a)

az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén
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tizenegy nap

17. A GYERMEKEK ÁLTAL AZ ÓVODÁBA BEVIHETŐ TÁRGYAK
A gyermekek a csoportot vezető óvodapedagógussal történő egyeztetést követően az óvodai
pihenéshez behozhatják játékukat, ha annak használata sem egészségügyi sem baleseti
szempontból veszélyt nem jelent.
A behozott tárgyak meglétéért, épségéért az óvoda felelősséget nem vállal.
Balesetveszélyes, vagy tűzveszélyes tárgyakat, értéktárgyakat (ékszer stb) az óvodába bevinni
tilos!
A gyermeknél lévő értéktárgyak (aranylánc, fülbevaló, karóra stb.) megőrzéséért
(megrongálódás, eltűnés, stb.), vagy az ezek használata miatt bekövetkező balesetekért
(sérülésekért) az óvoda semminemű felelősséget nem vállal.

18. BETEGSÉG ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
Amennyiben az óvodában jelentkezik a gyermeknél betegségre utaló tünet, a pedagógus
haladéktalanul értesíti a szülőt, aki köteles gyermeke mielőbbi orvosi ellátásáról
gondoskodni.
A gyermeknek gyógyszert és egyéb gyógyszertári készítményt az óvoda dolgozói nem
adhatnak be, kivéve, ha a gyermek speciális ellátásra szorul (Pl. asztma, allergia,
cukorbetegség).
Ebben az esetben az szakorvosi igazolás mellett a szülő külön írásbeli kérelme alapján
történhet a gyógyszerezés akként, hogy az óvodapedagógus csak címkével ellátott
gyógyszeres dobozt, üveget, flakont stb. vehet át a szülőtől, mely címkén szerepelnie kell a
gyermek nevének, adagolási útmutatónak, dátumnak és a szülő aláírásának.

19. A GYERMEKEK FEJLETTSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE
Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti.
Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.
Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt
az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek nem
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megfelelő teljesítéséből eredő következményekről, valamint az Nkt. 72. § (4) bekezdésében
foglalt jogokról.
Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az óvoda
vezetője az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében foglaltak alapján
a szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti a gyermek lakóhelye
szerint illetékes kormányhivatalt.
Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti.
Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat.

20. SZÜLŐK (GONDVISELŐK) JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI.
A szülő kötelessége, hogy

gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez
minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje
gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét,

biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét,

tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát
és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási,
világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat
óvodát.
A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat
intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson,
továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő
foglalkozásokon való részvételét.
Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal
kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.
A szülő joga különösen, hogy

megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást
kapjon az abban foglaltakról,

gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen
részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,

kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői
képviselők megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen,
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írásbeli javaslatát a nevelési intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus
megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül legkésőbb a tizenötödik
napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,

a nevelési intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a
foglalkozásokon,

személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,

az oktatási jogok biztosához forduljon.
21. FOGADÓ ÓRÁK RENDJE
Az óvodában dolgozó óvodapedagógusok a szülővel történt előre egyeztetett időpontban –
nyitvatartási időn belül - bármikor, fogadóórát tartanak, A fogadóóra időpontját a szülők
számára jól látható helyen ki kell függeszteni az óvoda épületében.

22. INTÉZMÉNYI ÓVÓ-VÉDŐ ELŐÍRÁSOK
Tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás az intézményben, valamint az intézményen kívül a
gyermekek részére szervezett rendezvényeken.
Az intézményben, valamint az intézményen kívül a gyermekek részére szervezett
rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá
tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható.
Intézményi védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek az óvodában be kell tartaniuk:

Az óvoda épületét csak a szülővel együtt szabad elhagyni és előtte be kell jelenteni a
gyermek felügyeletét ellátó óvodapedagógusnak.

Az óvoda bejárati ajtaját az óvodába lépést követően be kell csukni.

Az óvoda épületében az ajtókat óvatosan kell becsukni. (Becsapni nem szabad!)

Az óvoda épületében a futva közlekedni tilos!

Csúszós, sáros időben minden esetben az óvodába belépés előtt a cipő talpát le kell
törölni a lábtörlőn.

Az óvoda csoportszobai és udvari játékait az óvodapedagógus által ismertetett
szabályok betartásával kell használni.

Az óvodába bevitt tárgyat minden esetben meg kell mutatni az óvodapedagógusnak.

Az óvoda helyiségeit az óvodapedagógus által ismertetett szabályok betartásával
lehet használni.
23. RENKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni. A rendkívüli eseményről az intézményvezető értesíti a fenntartót. Az
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intézményvezető vagy az óvodavezető helyettes akadályoztatása (távolléte) esetén az éves
munkatervben rögzített helyettesítési rend szerinti ügyeletes vezetőnek kell eljárni, az óvodai
csoportot érintő esetben, a csoportot vezető óvodapedagógust intézkedési kötelezettség
terheli.
Rendkívüli esemény (bombariadó, tűz, természeti katasztrófa) esetén az épület kiürítése a
tűzriadó terv szerinti útvonalon történik a rendőrség egyidejű értesítésével.
A gyermekek a dolgozók vezetésével hagyják el az épületet. Az épületben senki sem
maradhat, és a rendőrség érkezéséig, oda senki nem léphet be. Az épület kiürítésének
időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja
alapján az intézményvezető vagy akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy
dönt, a rendőrség egyidejű értesítése mellett.
A bombariadóról és az egyéb rendkívüli eseményről, illetve a hozott intézkedésekről
haladéktalanul értesíteni kell a fenntartót.
A gyermekek biztonságos, ideiglenes elhelyezéséről, a fenntartó egyidejű értesítése mellett,
az óvodavezető, vagy az óvodavezető helyettes illetve akadályoztatásuk esetén az
intézkedéssel megbízott személy gondoskodik.
Amennyiben az intézmény csoportszobáiban a műszaki, működési feltételek tartós hiánya
miatt a hőmérséklet legalább két egymást követő nevelési, napon nem éri el a húsz Celsiusfokot, az intézményvezető a fenntartó, egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel
el, és a rendkívüli szünet elrendeléséről tájékoztatja a szülőket. A rendkívüli szünet
időtartama alatt az intézmény fenntartója gondoskodik, a szülők kérésére a gyermekek,
felügyeletéről és étkeztetésük megszervezéséről.
24. A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ELVEI
A gyermek

személyiségét,

emberi méltóságát és

jogait tiszteletben kell tartani,

és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben.
A gyermek nem vethető alá





testi és lelki fenyítésnek,
kínzásnak, kegyetlen,
embertelen,
megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

25. A FAKULTATÍV HIT ÉS VALLÁS OKTATTÁS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA
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Az óvoda biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak
által szervezett fakultatív hit-és vallásoktatást. Ehhez szükséges az óvoda és az egyház között
létrejött együttműködési megállapodás, az egyház által biztosított hitoktató.

Az óvodával kötött megállapodás alapján a hitoktatás nem zavarhatja az óvodai
életet, a nevelés folyamatát. Az óvoda biztosítja a tevékenységhez szükséges feltételeket.

Az óvodában, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak lelkiismereti
és vallásszabadságát.

A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához írásban ki kell kérni a
szülői szervezet véleményét.

26. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A házirend nyilvános, valamennyi szülő (érdekelt) az óvodában a kijelölt helyen (gyermek
öltöző, - honlap)megtekintheti.
Az óvodai beiratkozáskor a házirend egy példányát a szülő (gondviselő) részére át kell adni.
A házirendet az intézmény vezetője jogszabályváltozás, vagy egyéb szükséges ok esetén
felülvizsgálja.
A házirend elfogadásakor, illetve annak módosításakor a Szülői Szervezetnek
véleményezési joga van.
Dátum: Szakáld, 2017. augusztus 15 .
…………………………………………………..
óvodavezető
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

A Szakáldi Manócskák Óvoda irattárában ....../2017.iktatási számú jegyzőkönyv található,
mely igazolja, hogy a szülők megismerték és véleményezték a
Szakáldi Manócskák Óvoda (jogszabály változások miatt módosított) házirendjét.
A jegyzőkönyvet a Szülői Szervezet nevében és felhatalmazása alapján írta alá
Reményiné Dr. Balog Andrea a szülői szervezet elnöke.

Kelt: Szakáld, 2017. augusztus 15.

…………………………………………….

Szülői szervezet elnöke
A Szakáldi Manócskák Óvoda nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2017.08.15-én kelt
nevelőtestületi határozata alapján
a Szakáldi Manócskák Óvoda házirendjét elfogadta.

Kelt: Szakáld, 2017. augusztus 15.
……………………………………………….
PH

Sóváriné Paksy Ildikó
óvodavezető

A Szakáldi Manócskák Óvoda házirendjével a Szakáld Község Önkormányzata ,
a fenntartó ………… számú határozatával egyetért.
Kelt: Szakáld, 2017. november 16.
…………………..…………………………..
fenntartó képviselője
PH
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Érvényes: 2017. november 16 – tól visszavonásig.
A házirend hatályba lépése:
A Házirend az elfogadás napján, illetve a módosításokat követően minden nevelési év
kezdetekor.
A házirend nyilvánosságra hozatala:
Megtekinthető a folyosó faliújságján valamint az önkormányzat honlapján (www.szakald.hu)
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