




































































































Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 

3915 Tarcal, Árpád u.8. 

e-mail: ovodakikelet@gmail.com 
Tel.:06-47-380-212 

 

1 
 

 

A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, 

Konyha és Étkezde 

Házirendje 

2020. 

OM azonosító: 028832 
 

 

 

 

 

Készítette: Kissné Dudás Gabriella  
 



Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 

3915 Tarcal, Árpád u.8. 

e-mail: ovodakikelet@gmail.com 
Tel.:06-47-380-212 

 

2 
 

 

 

Tartalom 
1. A házirend hatálya: ............................................................................................................................... 3 

2. A házirend célja .................................................................................................................................... 4 

3. Törvényi szabályozás ............................................................................................................................ 4 

4. Az intézmény adatai ............................................................................................................................. 5 

5. Az óvodai-bölcsődei gyermekek beiratásának és felvételének eljárásrendje ....................................... 6 

Megszűnik a gyermek bölcsődei elhelyezése (Gyvt.42.§.(4) a,b,) .......................................................... 11 

6. A nevelési év rendje ............................................................................................................................ 12 

7. Az óvoda heti- és napirendje .............................................................................................................. 12 

8. Védő - óvó előírások ........................................................................................................................... 20 

9. A szülők tájékoztatása, a gyermekek értékelésének rendje ................................................................. 22 

10. Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, 

nevelése, oktatása: ..................................................................................................................................... 26 

11. A gyermekek távolmaradására, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések .................. 27 

12. Gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység: .............................................................................. 28 

13. A térítési díj fizetésének szabályai: ................................................................................................. 29 

 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: ..................................................................... 29 

 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek ........................................................................................ 29 

 a három vagy több gyermeket nevelők ........................................................................................... 29 

 Az ingyenesség érvényesítésének feltétele: születési anyakönyvi kivonatok fénymásolata, és az 

intézményben kérhető szülői nyilatkozat kitöltése és aláírása ............................................................. 29 

14. Szolgáltatások: ............................................................................................................................... 30 

15. Hagyományok, ünnepek .................................................................................................................. 30 

16. A család-óvoda együttműködésének lehetőségei: ........................................................................... 30 

17. Egyéb előírások, szabályok: ........................................................................................................... 31 

18. Legitimáció ..................................................................................................................................... 32 

 

 

 



Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 

3915 Tarcal, Árpád u.8. 

e-mail: ovodakikelet@gmail.com 
Tel.:06-47-380-212 

 

3 
 

 

 

„A gyerek számára a legjobb terápia valószínűleg  

az a jóérzésű, stabil felnőtt,  

akinek a szívében  

szeretet és türelem lakozik! " 
L. Ron Hubbard 

 

Köszöntöm Önöket a Kikelet Napköziotthonos Óvodában és Bölcsődében! 

Szeretném figyelmükbe ajánlani intézményünk Házirendjét, amely segíti majd Önöket, az 

intézményünk életében való eligazodásban! 

A Házirend tartalmazza:  

 a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját, 

 a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, 

 az óvodai munkarendet, a tevékenységek rendjét, az óvoda és helyiségei, berendezési 

tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendjét. 

 

Kérem, hogy figyelmesen olvassák végig, a benne foglaltakat a gyermekeik érdekében 

tartsák be! 

1. A házirend hatálya: 
 

Ez a házirend, a Tarcali Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 

intézménybe járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. 

A házirend a gyermek és a szülők jogainak, és kötelességeinek gyakorlásával a gyermek óvodai 

és bölcsődei életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. /továbbiakban intézmény/ 

 

A házirend hatálya az intézménybe érkezéstől az onnan való távozásig, az intézmény egész 

területére érvényes. A házirend személyi hatálya kiterjed az óvodás gyermekre, pedagógusokra, 

egyéb közalkalmazottakra, az intézményben munkát ellátó alkalmazottakra és a gyermekek 

törvényes képviselőire. Az óvoda pedagógiai programja, házirendje a szülő számára szabadon 

megtekinthető és hozzáférhető (nevelői szoba, hirdetőtábla, honlap).  

A házirend kivonatát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az óvodába történő 

beiratkozáskor a szülő megismeri. A gyermekre és a szülőkre vonatkozó szabályokat a nevelési 

év elején az óvónők a szülői értekezleten megbeszélik a szülőkkel. 
 
A Házirend a bölcsődés és az óvodás gyermekekre és szüleikre egyaránt érvényes. 
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2. A házirend célja 
 

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai 

életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. A házirend célja, hogy az óvodába járó 

gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos 

nevelési igénynek megfelelő életrend szerint nevelkedhessenek. A házirend alapja az Óvodai 

Nevelés Országos Alapprogramja, a pedagógiai program és az ide vonatkozó törvények. 

3. Törvényi szabályozás  
 

Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza a hatáskörébe 

utalt kérdéseket. 

 A többször módosított 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: 

Nkt.)  

 A 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról (Nkt.)  

 A többször módosított 1997. XXXI. törvény a gyermekvédelemről és a gyámügyi 

igazgatásról /továbbiakban: Gyvt./  

 A 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés 

kiterjesztése érdekében történő módosításáról (Gyvt.)  

 A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

 A többször módosított 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról /továbbiakban: 

EMMI r./  

 Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól  

 Az 51/1997. (XII.18.) NM. rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe 

vehető, betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 

szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról  

A Házirend összhangban van óvodánk belső dokumentumaival, Szervezeti Működési Szabályzat 

(SZMSZ), Pedagógiai Program. Ezen dokumentumokkal szabályozzuk (Nevelőtestület, Szülők 

Közössége, óvodavezető) az óvodánk törvényes és zökkenőmentes működését. Ezért a Házirend 

betartása az óvoda minden dolgozójának kötelessége. Miután a szülő gyermeke törvényes 

képviselőjeként gyakorol jogokat, illetve teljesít kötelességeket, a házirend a szülők részére is 

kötelező érvényű. 
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Általános elvárások az intézményben  

 Ismerjük meg, és fegyelmezetten tartsuk be a Házirendet, a balesetvédelmi és tűzvédelmi 

szabályokat!  

 Vigyázzunk egymás testi épségére és tulajdonára!  

 Vigyázzunk intézményünk rendjére, tisztaságára!  

 A szándékos rongálással okozott kárt meg kell térítenie a károkozónak!  

 Az intézmény területén, és a bejárattól számított 5 méteres körön belül dohányozni 

TILOS!  

 Társas életünkben tartsuk be a kulturált viselkedés szabályait! 

 

4. Az intézmény adatai 
 

A költségvetési szerv hivatalos neve: Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, 

Konyha és Étkezde 

A rövidített neve Kikelet Óvoda 

Az intézmény OM azonosítója 028832 

Törzskönyvi azonosító szám:  637060 

A költségvetési szerv székhelye 3915 Tarcal, Árpád u.8. 

A költségvetési szerv, alapító szerve Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal 

3915 Tarcal, Fő u.61. 

A költségvetési szerv fenntartója Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal 

3915 Tarcal, Fő u.61. 

A költségvetési szerv, irányító szerve Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal 

3915 Tarcal, Fő u.61. 

Telephely I. Óvoda és Bölcsőde, 3915 TARCAL, Árpád út 8. 

Telephely II. Konyha és Étkezde, 3915 TARCAL, Fő út 97. 

Alapító okirat kelte, száma: Tarcal Község Önkormányzat 

Képviselőtestülete   

Kelte: 2016. Január 26.                           

Szám: 237-4/2016     

Alapításának éve: 2005. 10.11. 

Módosító okirat: Szám: 1306/2016.   

55/2016. (V.24. )határozat alapján 

                              

Kelte: 2016. május 24. 
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Engedélyezett férőhelyek száma  Óvoda : 75 fő /3 csoport/ 

Bölcsőde : 24 fő /2 csoport/ 

A költségvetési szerv 

jogszabályban meghatározott 

közfeladata 

 A Nemzeti Köznev.szóló 2011. évi CXC.tv. 

alapján: 

Óvodai nevelés  

 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének , ellátásának 

szakmai feladatai 

 Nemzetiségi óvodai nevelés , ellátás 

szakmai feladatai 

Az intézmény gazdálkodási besorolása Önállóan működő költségvetési szerv 

Az intézmény típusa Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 

Az Intézmény adószáma  16678978-2-05 

KSH statisztikai számjel:  16678978-8510-322-05 

Törzskönyvi azonosító szám:  

  

637060 

Gazdálkodási jogköre Önállóan működő jogi személy 

Fő tevékenysége államháztartási 

szakágazati besorolása 
 Óvodai nevelés : 851020 

 
Az Óvoda elérhetősége + 36 -47 – 380 – 212 

Az Intézmény vezetője Kissné Dudás Gabriella 

Az intézmény honlapja: http://kikeletovi-tarcal.hu/ 

 

5. Az óvodai-bölcsődei gyermekek beiratásának és felvételének 

eljárásrendje 
 

A gyermekek óvodai felvétele: 

 

Nkt. 8.§ (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség 

kezdetéig nevelő intézmény. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 

kérelme teljesíthető. 

NKt. 8.§ (2) „ 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 szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem 

előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét 

betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (felmentést engedélyező szerv) felmentheti az 

http://kikeletovi-tarcal.hu/
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óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete 

indokolja.  

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, 

és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.” 

A  kormány a 3. életévét betöltött gyermekek óvodai kötelezettség alóli felmentésének 

engedélyezésére a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben a Kormányhivatalokat jelölte ki. 

 

A beiratkozás rendje: 

 

20/2012. /VIII.31/ EMMI rendelet  

20. § (1) *  Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A 

fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról 

a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. 

 

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján 
 
 

(1a) *  A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 

 az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, 

 az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 

 a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 

  az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható 

jogkövetkezményekről, 

 az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a 

nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 

 az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok 

elérhetőségéről, 

 az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 

 az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb 

a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, valamint a jogorvoslati eljárás 

szabályait. 

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda 

honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.  

A beiratkozáshoz a szülőnek magával kell hozni:  

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

 lakcímkártyát,  

 Taj kártyát,  

 gyermekvédelmi támogatás igénybevételét igazoló érvényes határozatot. 

 

 A beiratási időszakot követően a felvételt nyert gyermekek fogadása szeptember 01-től 

folyamatosan történik.  Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési 

évben folyamatosan történik. 

 A beiratkozás során a szülőt röviden szóban és írott bemutatkozó anyag formájában 

ismertetjük meg óvodánk pedagógiai munkájával. 

 A beiratkozást követően a gyermekek és a szülők lehetőséget kapnak arra, hogy 

közvetlen betekintést nyerjenek az óvoda életébe. Közös gyermeknap, a nyár folyamán 
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nyitott óvoda. 

 A beiratás tényét az Felvételi Előjegyzési naplóban kell rögzíteni. 

 Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja felvehető gyermekek számát a fenntartó az 

óvodavezetővel együtt bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

 Az óvodában való felvételről az óvoda vezetője dönt, írásban értesíti a szülőt.  
 

Kötelező felvenni azt a gyermeket, aki az adott évben a harmadik életévét betölti. Az óvoda 

nem tagadhatja meg a harmadik életévét betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek a 

felvételét, valamint annak, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

41. § alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a 

felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. A szabad férőhelyek betöltéséről az intézményvezető 

dönt.  
 

A gyermek bölcsődei felvétele: 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról: 

 

42. § (1) A bölcsődei ellátás keretében – ha e törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli 

gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. 

 

         (3) Bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai 

fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető. 

 

(5) A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. 

 

42/A. § (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható 

 

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig, 

 

b) a a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, 

 

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét 

 

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, 

 

cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a 

szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az 

időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. 

 

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján 

még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei 

ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő 

augusztus 31-éig. 

 

43. §  (1) A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni 

ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban 
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meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt 

szakszerű gondozást és nevelést. 
 

(3) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni 

 

a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 

napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll – 

 

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 

 

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, 

 

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és 

 

b) a védelembe vett gyermeket. 

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló rendelet alapján: 

 

36. § Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni 

kívánó szülő legkésőbb, a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a 

bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy 

bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, 

megjelölve annak kezdő időpontját is. 

 

(5) A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. 

 

42/A. § (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható 

 

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig, 

 

b) a a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, 

 

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét 

 

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, 

 

cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a 

szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az 

időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. 

 

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján 

még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei 

ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő 

augusztus 31-éig. 
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43. §  (1) A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni 

ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban 

meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt 

szakszerű gondozást és nevelést. 

 

(3) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni 

 

a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 

napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll – 

 

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 

 

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, 

 

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és 

 

b) a védelembe vett gyermeket. 

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló rendelet alapján: 
 

36. § Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni 

kívánó szülő legkésőbb, a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a 

bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy 

bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, 

megjelölve annak kezdő időpontját is. 

 

37. § (1) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a fenntartó által meghatározott napi 

nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermek bölcsődei ellátását 

 

42. § (1) A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával 

 

 a körzeti védőnő, 

 a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, 

 a család- és gyermekjóléti szolgálat, 

 a gyámhatóság is kezdeményezheti. 
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A bölcsődei beiratkozás időpontja: 

 

Az adott év május második hete- hétköznapokon 8 – 15 óra között 

 

 

Beiratkozás helye: 

 

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde  

3915 Tarcal, Árpád u.8.  

 

A beiratkozáshoz a szülőnek magával kell hozni:  

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy személyi azonosító) 

 lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya) 

 a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó kártyát (Taj kártya) 

 Gyermekegészségügyi kiskönyvét 

 a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő bölcsődei való jelentkezéshez a szakértői 

és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. 

 Gyermekvédelmi kedvezményre jogosító jegyzői határozatot- a hátrányos helyzet 

igazolására. 

 a szülő személyi azonosító igazolványát. 

 

A Bölcsőde szakmai vezetője a felvételi kérelmek elbírálásáról írásban értesíti a szülőket, a 

beiratkozás utolsó napjától számított 15 munkanapon belül.  
 

Jogorvoslati tájékoztatás: 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. 

 

A gyermek jogviszonyának megszűnése az intézménynél 

 

Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése (2011. évi CXC. törvény 53. § (1)) 

 
a) a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján 
b) a kormányhivatal a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő 

kimaradására 
c) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján 

d) az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort 

 

A jogviszony megszűnéséről a vezető írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye szerinti 

illetékes jegyzőt, és kijelenti a KIR-ből. 

 

Megszűnik a gyermek bölcsődei elhelyezése (Gyvt.42.§.(4) a,b,) 

 

a) a bölcsődei nevelési év (aug.31.) végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte 

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján 

még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei 

ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő 
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augusztus 31-éig. 

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. 

napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti. 

(4) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény 

alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható. 

 

b) ha a gyermek testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 

nevelésre a 4. évének betöltését követő augusztus 31-én, illetve fogyatékos gyermekek 

esetében Nktv. 4. § 25. pontja szerint a gyermek legfeljebb hatéves koráig. 

 

6. A nevelési év rendje 
 

A nevelési év:  

 
Szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart.  

A nevelés nélküli munkanapok száma 5 alkalom lehet, melyet értekezletek, továbbképzések 

megtartására vesznek igénybe az óvoda dolgozói. Ezek időpontját az éves munkaterv 

tartalmazza. A nevelés nélküli napokon kérjük gyermekük elhelyezéséről gondoskodni 

szíveskedjenek. A részletes, éves ütemtervet az óvoda honlapján tesszük közzé, valamint a zárt 

facebook csoportban, de a programokról egyenként a hirdető táblán is, zárt csoportban is előre 

tájékoztatást adunk. 

Nyári karbantartási, takarítási szünet általában augusztus hónapban van, a rendkívüli 

veszélyhelyzet miatt azonban a fenntartó rendelkezése szerint nincs zárva tartás. 

Téli zárás időpontja megegyezik a helyi iskolai téli szünet időpontjával. 

 

7. Az óvoda heti- és napirendje  

 
Napi nyitva tartás:  

Hétfőtől – péntekig reggel 6.30 – délután 16.30 óráig. Kérjük a szülőket a gyermekeket 

legkésőbb 8.30-ig hozzák be az óvodába, bölcsődébe, hogy ne zavarják a nevelő munkát.  

Az óvoda udvarát 16.30- óráig kérjük elhagyni. 
 

Az intézmény kaputelefonnal van ellátva. A dolgozók napközben csak indokolt esetben 

engedhetnek be kívülállókat. A kapunyitásra vonatkozó szabályokat a Házirend tartalmazza, 

attól eltérni csak különösen indokolt esetben lehet. A gyermekeknek a bölcsődébe és az óvodába 

8.30 óráig be kell érkezni. (gyülekezés).  A napirend betartására a nevelő-oktató munka 

zavartalan biztosítása érdekében kérjük a szülőket. Az ebéd után hazajáró gyermekekért a szülők 

12 óra 30 perctől, 13 óráig jöhetnek, délután 15 órától vihetik haza a gyermekeket. A közbe eső 

időben az óvoda kapuja a gyermekek biztonsága és a nevelő-oktató munka zavartalan biztosítása 

érdekében zárva tart. Kérjük, hogy a kapu beléptető csengőjét, csak indokolt esetben használják. 

 A gyermeket a szülő az óvodába érkezéskor személyesen adja át az óvónőnek, mert ha 

nem tudnak jelenlétéről, úgy felelősséget sem vállalhatnak érte. 

 Kivételt képeznek azok az alkalmak, amikor az intézmény teljes alkalmazotti köre, illetve 

minden óvodása, bölcsődése az intézményen kívüli programon vesz részt. 

Vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani nyitvatartási idő alatt is az üresen hagyott 
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csoportszobákat, és egyéb zárható helyiségeket. 

 Az intézményt utoljára elhagyó kulcsal rendelkező alkalmazott felelős azért, hogy az 

épület bejárati ajtaja, kapuja a nyitvatartási időn túl zárva legyen, hogy illetéktelen 

személyek azon át ne juthassanak az intézmény területére. 

 Az intézmény dolgozóinak az óvoda udvarán baleset megelőzés szempontjából 

mobiltelefon használata tilos. A csoportszobában és az óvoda épületén belül a 

gyermekek között nem, de gyermekfelügyelet biztosítása esetén a csoportot elhagyva rövid 

időre (2-3 perc) engedélyezett. 
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Napirend:  

Szeptember 01-Május 31 

6.30- 7.30 Közös játék, együttes tevékenység az összevont 

csoportban 

7.30-12.00  A szabad játék feltételeinek megteremtése (hely, 

idő, eszköz, légkör) és a nevelés és fejlesztés 

különböző élményszerzési lehetőségeinek 

biztosítása, irányított és szabadon választott 

tevékenységek. 

 Folyamatos tízórai.  

 Mindennapos testmozgás. 

 Délelőtti teázós, beszélgetős félóra. 

 Differenciált egyéni fejlesztés. 

 Levegőzés, udvari, mozgásos játékok, séták 

szervezése. 

 Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 Verselés, mesélés 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 Mozgás 

 A külső világ tevékeny megismerése 

 Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése 

 

 

12-00-15.00 Testápolási és munkajellegű tevékenységek elvégzése.  

 Ebéd, 

 Mese  

 Pihenés 

15.00-15.30 Testápolási és munkajellegű tevékenységek elvégzése.  

Uzsonna. 

15.30-16.30 Játék, kreatív, kézműves tevékenységek kezdeményezése. 

Gyermektánc, néptánc, idegen nyelv  

Differenciált egyéni fejlesztés.   

Az időjárástól függően a szabad levegőn való játék, 

mozgás. 

A délelőtti időben megkezdett tevékenységek 

folytatásának lehetősége. 

 

 

Napirend:  

Május 31.-Augusztus 21 

6.30- 7.30 Közös játék, együttes tevékenység lehetőség szerint az 

udvaron. 
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7.30-12.00 A szabad játék feltételeinek megteremtése. Folyamatos 

tízórai. 

Mozgásos játékok, óvodapedagógus által

 szervezett tevékenységek, programok. 

12-00-15.00 Testápolási és munkajellegű tevékenységek elvégzése.  

 Ebéd,  

 Mese 

 Pihenés. 

15.00-15.30 Testápolási és munkajellegű tevékenységek elvégzése.  

Uzsonna. 

15.30-16.30 Játék, szabad levegőn való tartózkodás. 
 

Bölcsődei napirend 

 

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek 

kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit biztosítja. Megteremti a 

biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A nevelés - 

gondozás folyamatában az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, játék, alvás) a 

gyermekek jó közérzetét is megteremtik. Az optimális napirenden belül az egyes gyermekek 

igényeit a kisgyermeknevelő úgy tudja kielégíteni, hogy közben a csoportok életében is 

áttekinthető a rendszer, a gyermekek tájékozódhatnak a várható eseményekről, miközben 

kiiktatódik a várakozási idő. Ez egyben a csoportok belső nyugalmát is biztosítja.  

A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de 

befolyásolják az évszakok, a csoportlétszám és egyéb tényezők (pl.: bölcsőde nyitása, zárása) 

is. Kialakításának további feltételei a személyi állandóság (saját kisgyermeknevelő rendszer), 

a tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a kisegítő személyzet összehangolt munkája, a 

gyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembevétele. A jó 

napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti belső 

arányok kialakítása, és az hogy a napirendet a gyermekcsoport kisgyermeknevelői alakítsák 

ki. A bölcsődei nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését 

különböző, a bölcsődei kisgyermeknevelők által készített feljegyzések, és dokumentumok 

szolgálják (pl.: csoportprogramok). Napirend kialakításánál szem előtt kell tartani, hogy a 

legtöbb időt a játékra fordítsák, figyelembe véve a játékba integrált tevékenységekkel 

elsajátítható ismereteket. A csoport kisgyermeknevelői maguk dönthetnek arról, hogy egy-egy 

napon mely tevékenység kap nagyobb hangsúlyt.  

 

 

A Napirend igazodik:  

 a gyermekcsoport életkori összetételéhez - fejlettségéhez - szükségleteihez  

 befolyásolják az évszakok, az időjárás  

 a gyermek otthoni életének, életritmusának figyelembe vétele 
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Tavaszi Napirend 

 
6.30-8.00 Gyermekek folyamatos átvétele, közben 

szabad játékos tevékenység 

8.00-8.15 Előkészület a reggelihez, bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás 

8.15- 8.45 Reggeli 

8.45- 10.00 Játék a csoportban  

(tornázunk, énekelünk, mondókázunk, 

alkotunk) 

10.00 Tízórai elfogyasztása 

10.00- 11.15  Szabad játékos tevékenység időjárástól 

függően a szabadban, udvaron (kis 

motor, homokozó játékok), teraszon, 

illetve a csoportszobában, tornaszobában 

Só szoba használata 

11.15- 11.30 Előkészület az ebédhez, bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás 

11.30- 12.00 Ebéd, majd folyamatos fogápolás, 

tisztálkodás, előkészület a pihenéshez 

12.00- 14.30 Pihenő idő 

14.30- 14.45 Ébredés sorrendjében bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás, előkészület az uzsonnához 

14.45- 15.00 Uzsonna 

15.00- 16.30 A gyermekek hazaadása, közben 

folyamatos szabad játéktevékenység 

16.30 Bölcsőde zárása 
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Nyári Napirend 

 
6.30-8.00 Gyermekek folyamatos átvétele, közben 

szabad játékos tevékenység, időjárástól 

függően gyülekező az udvaron 

8.00-8.15 Előkészület a reggelihez, bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás 

8.15- 8.45 Reggeli 

8.45- 10.00 Játék a csoportban vagy időjárástól 

függően az udvaron  

10.00 Tízórai elfogyasztása (időjárástól 

függően az udvaron vagy a csoportban) 

10.00- 11.15  Szabad játékos tevékenység időjárástól 

függően a szabadban, udvaron (bicikli, 

homokozó játékok, labda), teraszon, 

illetve a csoportszobában 

11.15- 11.30 Előkészület az ebédhez, bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás 

11.30- 12.00 Ebéd, majd folyamatos fogápolás, 

tisztálkodás, előkészület a pihenéshez 

12.00- 14.30 Pihenő idő 

14.30- 14.45 Ébredés sorrendjében bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás, előkészület az uzsonnához 

14.45- 15.00 Uzsonna 

15.00- 16.30 A gyermekek hazaadása, közben 

folyamatos szabad játéktevékenység 

16.30 Bölcsőde zárása 
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Őszi Napirend 

 

 
6.30-8.00 Gyermekek folyamatos átvétele, közben 

szabad játékos tevékenység 

8.00-8.15 Előkészület a reggelihez, bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás 

8.15- 8.45 Reggeli 

8.45- 10.00 Játék a csoportban (tornázunk, 

énekelünk, mondókázunk) 

10.00 Tízórai elfogyasztása  

Teázós délelőtt- beszélgető kör alakítása-

meghitt percek, lelki egészségvédelem, 

kötetlen formában 

10.00- 11.15  Szabad játékos tevékenység időjárástól 

függően a szabadban, udvaron (bicikli, 

homokozó játékok, labda), teraszon, 

illetve a csoportszobában, tornaszobában  

Só szoba használata 

11.15- 11.30 Előkészület az ebédhez, bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás 

11.30- 12.00 Ebéd, majd folyamatos fogápolás, 

tisztálkodás, előkészület a pihenéshez 

12.00- 14.30 Pihenő idő 

14.30- 14.45 Ébredés sorrendjében bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás, előkészület az uzsonnához 

14.45- 15.00 Uzsonna 

15.00- 16.30 A gyermekek hazaadása, közben 

folyamatos szabad játéktevékenység 

16.30 Bölcsőde zárása 
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Téli Napirend 

 

 
6.30-8.00 Gyermekek folyamatos átvétele, közben 

szabad játékos tevékenység 

8.00-8.15 Előkészület a reggelihez, bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás 

8.15- 8.45 Reggeli 

8.45- 10.00 Játék a csoportban (tornázunk, 

énekelünk, mondókázunk) 

10.00 Tízórai elfogyasztása  

Teázós délelőtt- beszélgető kör alakítása-

meghitt percek, lelki egészségvédelem, 

kötetlen formában 

10.15- 11.15  Időjárástól függően mozgás a szabadban, 

udvaron, teraszon, illetve a 

tornaszobában, tornaszer használata 

Só szoba használata 

11.15- 11.30 Előkészület az ebédhez, bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás 

11.30- 12.00 Ebéd, majd folyamatos fogápolás, 

tisztálkodás, előkészület a pihenéshez 

12.00- 14.30 Pihenő idő 

14.30- 14.45 Ébredés sorrendjében bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás, előkészület az uzsonnához 

14.45- 15.00 Uzsonna 

15.00- 16.30 A gyermekek hazaadása, közben 

folyamatos szabad játéktevékenység 

16.30 Bölcsőde zárása 
 

A bölcsődében a gondozási teendők folyamatosan, az egész nap folyamán érvényesülnek. 

A két kisgyermeknevelő feladata: A bölcsődei csoportba járó gyermekek beszoktatása, teljes 

körű ellátása, gondozása, korukhoz és egyéni sajátosságaikhoz igazodó fejlesztése. 

Adminisztrációs feladatok elvégzése, aktív kapcsolattartás a szülőkkel. 

A bölcsődébe való beszoktatás ideje kb. két hét. Módszerben az anyás beszoktatást 

preferáljuk a gyermekek érdekében, és saját kisgyermeknevelői rendszer működik. 

 

A bölcsődében a kisgyermeknevelők napi, a gyermekcsoportban, közvetlenül a gyermekek 

gondozására fordított munkaideje 7 óra. A fennmaradó napi 1 óra munkaidőt helyettesítésre, 

írásbeli feladatok elvégzésére, eszközkészítésre, „Egészséghét”, és egyéb rendezvények 

megszervezésére fordítják. 
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A kisgyermeknevelők helyettesítését az óvodában dolgozó csecsemő és kisgyermekgondozó 

végzettségű dajkával oldjuk meg. 

A bölcsődében az alapellátáson túl, egyéb szolgáltatást nem biztosítunk. 

 

8. Védő - óvó előírások 

 

Felhívjuk a figyelmet, ha hazamenetelkor átvette valaki a gyermekét az óvónőtől, a 

továbbiakban már a gyermek testi épségéért a felelősség a szülőt terheli az épületben és az 

udvaron. A szülők a lehető legrövidebb ideig tartózkodjanak az óvodában, ezzel ne 

akadályoztassák a gyermekek felügyeletét. Az udvaron gyermek csak óvodapedagógus 

felügyeletével tartózkodhat. Óvodapedagógust szülő nem helyettesítheti. Azokon a 

rendezvényeken, amelyeken a szülők is hivatalosak a szülő köteles a gyermeke biztonságáról 

gondoskodni, és az óvoda szabályait betartani. A gyermeket óvodába érkezésekor a szülő 

minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, mert csak így vállalhat felelősséget érte. 

Távozáskor jelezze az óvodapedagógusoknak, hogy a gyermekét elvitte, köszönjenek el a 

pedagógustól. A félnapos gyermeket ebéd után a szülőnek adja át az óvónő. A gyermeket a 

szülőkön kívül csak az általuk írásban rögzített személy viheti el az óvodából. Elvált vagy 

válófélben lévő szülők esetén csak a bírói ítélet, vagy ideiglenes bírósági intézkedés szerint 

megállapított, szülői felügyeletet gyakorló anya vagy apa viheti el a gyermeket. Amennyiben 

nincs ilyen döntés, mindkét szülő bármikor élhet ezzel a jogával. A zárásig haza nem vitt 

gyermekről a 16.30 órás óvónő gondoskodik. Ő értesíti telefonon a szülőket. A csoportok 

megfelelő időjárási viszonyok mellett naponta legalább 1 óra hosszat levegőznek délelőtt, és 

lehetőség szerint délután is. -5 fok alatt, ködben, illetve nagy szélben, esőben nem viszik ki a 

pedagógusok a gyermekeket. Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. 

Beteg, lázas, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek 

biztonságos gyógyulása, és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem 

lehetséges. Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap 

folyamán! Kivéve allergia (pipa) és magas láz csillapítására szolgáló készítmények, egyéni 

szükségletre orvos által felírt gyógyszer. Betegség után csak orvosi igazolással jöhet újra a 

gyermek közösségbe. Mivel kötelező az óvoda 3 éves kortól, ezért csak igazolással maradhat 

távol a gyermek. Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő azonnal értesíti a szülőt, 

hogy minél hamarabb vigye el a gyermeket, és az ő utasításai szerint gondoskodik az 

ellátásáról addig, amíg ide nem ér. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen 

esetben is csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába a gyermek. Ha a gyermeknek fertőző 

betegsége van, kérjük a szülőket, haladéktalanul értesítsék az óvodát. A további 

megbetegedések elkerülése érdekében azonnal megkezdjük a fertőtlenítést.  

Az óvodában az óvónők és a védőnők rendszeresen tisztasági ellenőrzést tartanak. 

Fejtetvesség esetén a gyermek addig nem látogathatja az óvodát, amíg a szülő körültekintően 

meg nem szüntette a fertőzést, a továbbterjedés megelőzése érdekében. Az óvónő a gyermek 
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tetvessége után, a védőnők által ellenőrzötten és általuk kiadott igazolás átadása után veszi be 

az óvodába gyermeket. 

Ha észleljük, hogy tetűvel fertőzött egy, vagy több gyermek, azonnal értesítjük a védőnőt, és 

tájékoztatjuk a szülőt. Jogunkban áll lekezelni a gyermek fejét, vagy a szülő vállalja, hogy 

megteszi ezt, és írásban nyilatkozatot tesz róla. A törvény szerint előírt nyomtatványt az 

óvoda biztosítja, csak védőnői ellenőrzés után, tünetmentesen látogathatja az óvodát.  

Az intézménybe babakocsit betolni a tisztaság megőrzése érdekében tilos! 

A védőnő hetente ellenőrzi az óvodában a gyerekeket a kezelést követően, egészen addig, míg 

háromszor nem lesz negatív az eredmény. Addig a kisgyermek otthoni játékot nem hozhat az 

újrafertőződés kialakulása miatt az óvodába. Az óvodában előforduló balesetek esetén történő 

eljárás:  

 A gyermeket azonnali elsősegélyben részesítjük.  

 Az esetet azonnal jelenteni kell az óvodavezetőnek.  

 A sérülés súlyosságától függően azonnal értesítjük a szülőt, mentőt, orvost hívunk.  

 A súlyos baleseteket azonnal jelentjük a fenntartónak, telefonon, e-mailen, vagy 

személyesen  

 A 8 napon túl gyógyuló sérüléseket nyilván tartjuk a köznevelés információs 

rendszerében (KIR)  

 Az így készült Baleseti Jegyzőkönyv egy példányát átadjuk a szülőnek, a másik 

példányt az óvoda megőrzi a baleseti nyilvántartáshoz csatolva  

 Minden gyermekbalesetet nyilvántartunk, de a 8 napon belüli sérüléseket az 

elektronikus rendszerben nem rögzítjük. A szülőktől elvárjuk, hogy a gyermeket tiszta 

alsó és felső ruházatban, rendszeresen fürdetve, ápoltan hozzák óvodába. A gyerekek 

öltöztetése, a napi várható időjárásnak megfelelően történjen. Javasoljuk, hogy 

kényelmes, réteges öltözetet biztosítsanak gyermekeik számára. Minden gyermek 

zsákjában legyen váltóruha (alsónemű, zokni, póló, felsőruházat). 

Az óvoda kérései: benti (váltó) cipő, váltóruha, esőkabát, öltözői zsák, tornazsák, fogmosó 

felszerelés, fésű, papír zsebkendő. Valamennyi személyes holmit kérünk jellel ellátni! Kérjük, 

vigyázzanak egymás személyes tárgyaira, a gyerekeket is erre neveljük. A gyermekek a 

csoportos óvónők tájékoztatása szerinti játékokat nem hozhatnak az óvodába. Kivételt képez a 

mesekönyveket, illetve alvás könnyítése céljából használt plüss játékokat. Tilos az óvodába 

olyan eszközöket hozni, amely a gyermekek testi épségét veszélyezteti (szúró-, vágó 

eszközök, rágógumi). Az óvodában kerékpárokat, rollereket csak az óvónő által kijelölt 

helyen és időben lehet használni. Az otthonról behozott járművek épségéért az intézmény nem 

tud felelősséget vállalni. A gyermekek értéktárgyakat nem hozhatnak magukkal az óvodába. 

A gyermekek napi többszöri táplálkozásának megszervezése az Intézmény feladata, / 

élelmezésvezető/, mely élelmiszerekből ételmintát köteles/ konyhai dolgozó/ 48 órán át a 

hűtőben megőrizni. Elvárt a szülőktől, hogy tekintettel legyenek a többi kicsire, és csokoládét, 

cukrot, rágcsálni valót az óvodán kívül adják oda a saját gyermeküknek. 
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Az óvodánkba járó gyermekek csak az óvodapedagógusok felügyeletével használhatják az 

óvoda helyiségeit, udvarát és felszereléseit. A szülők az óvoda kiszolgáló helyiségeit nem 

használhatják. Az óvoda területére állatokat behozni nem lehet, kivéve ismeretterjesztés 

céljára, az intézményvezető engedélyével. Az óvoda egész területén a dohányzás és az 

alkohol fogyasztása tilos! Tűzriadó és bombariadó esetén a Tűzriadó tervben megfogalmazott 

teendőket kell alkalmazni. 

9. A szülők tájékoztatása, a gyermekek értékelésének rendje 
 

A gyermekek jogai:  

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. 

 

 A gyermeknek joga van arra, hogy biztonságos és egészséges környezetben neveljék, 

oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki. Biztonsága 

érdekében az óvodában tartózkodási ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll.  

 A gyermek emberi méltóságát és személyiségét tiszteletben tartjuk. Nem érheti 

közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés.  

 A gyermeknek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljön.  

 Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartjuk.  

 A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, 

mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell 

megvalósítani.  

 A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda 

nem korlátozhatja, de a gyermek-e jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti 

saját, ill. társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem 

akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéséhez való jogát.  

 Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben 

részesülhet.  

 A gyermek az intézmény eszközeit, berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de 

rendeltetésszerűen használhatja.  

 Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben 

megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt 

játékok, eszközök rendben, tartásában. 
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A gyermekek jutalmazásának elvei és formái:  

A gyermekek jutalmazásánál az egyenlő bánásmód elvének figyelembe vételével járunk el. 

Formái:  

 pozitív megerősítés (metakommunikáció, kommunikáció)  

 szóbeli és írásbeli dicséret (emléklap, oklevél)  

 Mindannyiszor figyelembe vesszük a gyermek önmagához képest való teljesítését 

erőfeszítését.  

 Nem az elért teljesítményt, hanem a bele fektetett energiát ismerjük el, vigyázva arra, 

hogy önértékelésében senki ne sérüljön.  

 A jutalmazás eszmei formája mindennapi életünkben naponta jelen levő nevelési 

módszer. Többféle formája van verbális és nonverbális egyaránt.  

 Tekintetváltás, elismerő mosoly, érintés, simogatás, dicséret, buzdítás, elismerés mind 

a gyermeki viselkedés pozitívumainak megerősítésére szolgálnak. 

 

 A gyermekekkel kapcsolatos fegyelmező intézkedések elvei és formái  

 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, mint legfőbb dokumentum kimondja: az 

óvodai nevelés feladata az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. Az óvodás 

korú gyermekek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége.  

 A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös 

tevékenységek gyakorlása.  

 

Az óvodai életet úgy szervezzük, hogy a gyermek erkölcsi tulajdonságai:  

 az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség,  

 

Akarati tulajdonságai:  

 önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat kialakulását elősegítsük 
 

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű a felnőttek, szülők, 

óvodapedagógusok, nevelést segítő személyek viselkedése. A szülő együttműködését, 

segítségét kérjük, a tapasztalt probléma megoldása érdekében. 

 

A gyermeket érő negatív környezeti hatások azonban időnként hibás viselkedési programokat 

is beindítanak.  

 

A hibás viselkedési programok megelőzése: 

  

 A hibás viselkedési programok olyan magatartászavarok, amelyek egymás meg nem 

értéséből, antiszociális viselkedésmódokból fakadnak, és a cselekvőt idegrendszeri 

feszültségben tartják.  

 Legfőbb megnyilvánulásai a gyermeki félelem, harag és az agresszió.  

 A félelem, a szorongás számos vegetatív tünetet kiválthat, mely testi tünetekben és 

viselkedéstorzulásban is megjelenhet. Az óvodában ezért félelemmentes légkört 

biztosítanunk és igyekszünk megismerni és feloldani a szorongás okát.  
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Az agresszív viselkedést könnyebb megelőzni, mint megszüntetni. Kiváltó oka a kudarc. Az 

agresszió megelőzését a kudarc megelőzésével valósítjuk meg.  

 

Arra törekszünk, hogy a gyermek tevékenységeiben sikerélményhez jusson. Minél több 

tilalommal, utasítással találja szembe magát a gyermek, annál gyakoribb az agresszió.  

 

Nevelési feladatunk, hogy az antiszociális irányból a társakat segítő, érdekeiket védő irányba 

fordítsuk a gyermeket. Erre alkalmas tevékenységek: a közösségért vállalt megbízatások, 

játékos vetélkedők, testneveléshez kapcsolódó erőösszemérések. 

 

A gyermekek rendszeres tájékoztatásának rendje és formái  

 Az óvodába, bölcsődébe járó gyermeket személyes, szóbeli közléssel tájékoztatjuk az őket 

érintő kérdésekről. Ezek elsősorban a napi programokhoz kapcsolódnak.  

 Nagyobb eseményekről való tájékoztatásnak - ünnep, kirándulás, szünet, vendégek, 

látogatók érkezése, gyermeknapi program, színházlátogatás, új gyermek érkezése - általában 

az eseményt megelőző hetekben kerül sor.  

 Távlatokat az évente rendszeresen ismétlődő események kapcsán állítunk fel az óvodai, 

bölcsődei előrehaladással, óvodai csoportváltással, iskolakezdéssel kapcsolatban. 

 

A szülők kötelességei, együttműködés a szülőkkel: 

Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint nevelje az 

intézmény, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, őszinteségre. Komolyabb 

probléma, konfliktus, ellentét esetén kérjük a szülőket, mindenképpen keressék fel az óvónőt, 

ill. az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülők 

gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőitől vagy az 

óvodavezetőtől kérjenek, lehetőleg a nevelés-oktatás zavarása nélkül. Információt az 

óvónőktől szükség esetén előre megbeszélt időpontban kaphatnak a szülők a gyermekről. A 

gyermekek fejlődéséről, haladásáról az óvodapedagógusok fogadóórákon, szülői 

értekezleteken adnak tájékoztatást a szülők számára. A csoportokban évi két fogadóra kerül 

megszervezésre. A szülőknek lehetőségük van az óvodában folyó pedagógiai munka 

kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt venni, ötleteikkel segíteni a közös 

gondolkozást. 

A Szülő joga, hogy 

  

 megismerje az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az 

abban foglaltakról,  

 gyermeke fejlődéséről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez 

tanácsokat, segítséget kapjon,  

 kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában részt vegyen,  

 írásbeli javaslatát az intézmény vezetője, a nevelőtestület, a szülői szervezet 

megvizsgálja és arra a megkereséstől tizenöt napon belül érdemi választ kapjon.  
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 személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,  

 az oktatási jogok biztosához forduljon. A gyermek fejlődéséről, személyiségéről 

tájékoztatást csak a gyermek óvónői adhatnak. Az óvónőkkel való közvetlen napi 

kapcsolattartást biztosítjuk a szülők számára, de kérjük, hogy hosszabb beszélgetéssel 

ne vonják el az óvónő figyelmét a gyermekről. 

 

A gyermeki fejlődés mérésének, értékelésének rendje, szülők tájékoztatása  

 

 A gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk. Az óvodapedagógusok a 

gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlődésének eredményét – szükség szerint, de 

legalább nevelési évenként kétszer – a gyermekfejlődési naplóban rögzítik.  

 A mérő-értékelő munkánk a különböző tevékenységekben való megfigyelés 

módszerén alapul, melyet félévente végzünk több területen, sajátos mérőrendszerünk 

alapján. Az eredményekről, fogadó órákon, megbeszélések alkalmával tájékoztatják a 

szülőket.  

 Az iskolaérettség megítéléséhez a logopédus és fejlesztő pedagógus a gyermekek 

képességfelmérő szűrővizsgálatát (5 éves és tanköteles korba lépés előtti 

szeptemberben) - a szülő (gondviselő) beleegyező nyilatkozata alapján – elvégzik (a 

logopédus logopédiai vizsgálatot, a fejlesztő pedagógus szűrővizsgálatot végez).  

 

A vizsgálatok eredményével kapcsolatban fogadó órát biztosítanak a szülők részére. 

 

Az együttműködésre, tájékoztatásra alkalmas fórumok:  

 Szülői értekezletek  

 Nyílt napok  

 Fogadó órák  

 Közös rendezvények  

 Családi délutánok  

 A csoportban dolgozó felnőttekkel történő rövid, esetenkénti megbeszélések 

 Családlátogatás  

 Faliújság  

 Az óvoda honlapja  

 Zárt facebook csoportok  

 

A Szülő kötelessége, hogy 

  

 Tiszteletben tartsa a közfeladatot ellátó óvodai dolgozók jogait, emberi méltóságát.  

 A nevelőknek a szülőktől elvárható tiszteletét az a jogi helyzet alapozza meg miszerint 

óvodapedagógusok (közalkalmazottak) a nevelői munkájuk ellátása közben – büntetőjogi 

védelem szempontjából – közfeladatot ellátó személynek minősülnek.  
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Az óvoda, bölcsőde által szervezett rendezvényeken elvárható szülői magatartás, helységek 

használatának szabályozása  

 Őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje gyermeke óvodai nevelés, 

illetve oktatás során használt eszközeit.  

 Tartsa be az óvodai foglalkoztatók, helységek és az óvodához tartozó területek 

használati rendjét:  

 egészségügyi okok és a tisztaság megőrzése érdekében a mosdókba és a 

csoportszobákba csak gyermek és óvodai dolgozó léphet, (kivéve az óvodai 

rendezvényeket),  

 érkezéskor-távozáskor a szülő minimális ideig tartózkodhat az óvoda területén, és a 

neki átadott gyermek testi épségéről gondoskodni köteles.  

 

 

Az óvodában nagyobb csoportnak tekinthető az azonos életkorú gyermekek csoportja, óvónői 

hovatartozástól, függetlenül, ill. a külön foglalkozásokon, szakkörökön részvevő gyermekek 

csoportja. A gyermekek fejlődésének nyomon követésére használt dokumentumok kiterjednek 

a gyermek megismerésére, a folyamatok megfigyelésére, a fejlődés rögzítésére, a gyermekek 

aktuális fejlettségi állapotának meghatározására.  

 

Alkalmazott dokumentumaink: felvételi előjegyzési napló, csoportnapló, fejlődési napló, 

felvételi és mulasztási napló, étkezés nyilvántartás, étkezési díjak kedvezményre jogosító 

nyilatkozatai, adatvédelmi nyilatkozatok, gyermekmunkák, munka- és feladatlapok és 

pedagógiai szakszolgálatok vizsgálati eredményei, sülői nyilatkozatok. 

10. Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, nevelése, oktatása:  

 
A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának 

megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól 

kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő 

ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.  

A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, óvodai csoportban azonos korú 

gyermekekkel együtt, közös – nevelésében és oktatásában történhet. 
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11. A gyermekek távolmaradására, mulasztásának igazolására 

vonatkozó rendelkezések 

 

Az óvodaköteles gyermeknek legalább napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell 

részesülnie. 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztást 

akkor kell igazoltnak tekinteni, ha: A szülő - a házirendben meghatározottak szerint - 

engedélyt kapott a távolmaradásra, és igazolta azt. 

Az eljárásrend: Az előre nem látható távolmaradást a hiányzás napján kérjük bejelenteni 

telefonon, vagy személyesen minden nap 8.30 óráig. Két hétnél hosszabb távollét esetén a 

szülő a vezetőtől előre, írásban kér engedélyt. Ehhez nyomtatványt az óvoda biztosít. Az 

engedély megadható amennyiben a gyermek rendszeresen jár óvodába illetve a gyermek 

hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodalátogatási 

kötelezettségének eleget tenni. 

Az egészséges gyermek hiányzását a csoportokban található nyomtatványon kell a szülőnek 

igazolni. Ez lehetőség szerint ne haladja meg az Oktatási Hivatal ajánlása szerinti 10 napot. 

Az igazoláson kérjük feltüntetni a hiányzás időpontját és okát. Amennyiben a távolmaradást a 

fenti módokon nem igazolják, a hiányzás igazolatlan. 

20/2012.EMMI rendelet  

51. § (6) bekezdése alapján 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 az Nkt. 8. § 

(2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap. Vagyis, ha 

egy gyermek 11 napot hiányzik igazolatlanul, akkor szabálysértési tényállás valósul meg, 

amelyet az óvodának jelenteni kell a rendőrségen.  

Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolta, akkor a mulasztás igazolatlan.  

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 15. § (1) 

bekezdése értelmében amennyiben az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett, továbbá a 

tanköteles, vagy már nem tanköteles, de nevelési-oktatási intézményben tanulmányokat 

folytató gyermek az óvodai nevelésben való kötelezettségét megszegi, vagy a kötelező tanórai 

foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, a családi pótlék folyósításának 

szüneteltetését kell kezdeményezni.  

 Az óvoda köteles a szülőt értesíteni, ha a gyermeke igazolatlanul mulaszt.  

 Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. 

 A családi pótlék szüneteltetésének kezdeményezését megelőzően az 5 igazolatlan óvodai 

nevelési nap hiányzás után az intézményvezető írásban tájékoztatja a családi pótlékban 

részesülő szülőt arról, hogy a 20 igazolatlan óvodai nevelési nap mulasztás elérésekor milyen 

jogkövetkezményekre számíthat.  

 A mennyiben az igazolatlan óvodai nevelési napok száma eléri a 20 igazolatlan napot az 

óvoda vezetője kezdeményezi a családi pótlék szüneteltetését az illetékes Kormányhivatal 

Családtámogatási osztályán.  
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 Azon gyermek hiányzása esetén, akik nevelőszülőknél vagy gyermekotthonban, vagy 

szociális intézményben helyeztek el, továbbá aki gyermekvédelmi gondoskodás alatt áll, a 

családi pótlék szüneteltetése iránti kérelmet mellőzni kell. 

 

12. Gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység:  
 

Gyermekvédelmünk a gyermek testi, szellemi, erkölcsi, anyagi érdekeit előmozdító szociális, 

jogi, egészségügyi, pedagógiai intézkedések összessége.  

A gyermekvédelmi felelős feladatait mindig a hatályban lévő rendelet határozza meg.  

Ezek szerint:  

 a veszélyeztetett gyermek, otthoni és családi környezetének megismerése  

 a gyermekbántalmazás, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 

veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezni, hogy az óvoda vezetője 

értesítse a Gyermekjóléti Szolgálatot  

 a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címének, 

telefonszámának jól látható helyen való közzététele  

 a Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére a gyermekvédelmi felelős esetmegbeszélésen 

való részvétele. 

 

Gyermekvédelmi tevékenységünk célja  

 

Megelőzés (prevenció):  

Segítség a családoknak a gyermek anyagi, erkölcsi hátterének biztonsága érdekében. 

Intézményi háttér, szakemberek segítségének biztosítása (pszichológus, logopédus, szociális 

hálózat, családgondozási hálózat, fejlesztő pedagógia)  

 

Gyermekvédelmi feladataink: Az óvoda közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti 

szolgálattal, a gyermekjogi képviselővel, valamint a rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó 

más személyekkel és hatóságokkal. 

 

Ha az óvoda a gyermeket veszélyeztető okokat nem tudja pedagógiai eszközökkel 

megszüntetni, vagy a gyermekközösség védelme érdekében indokolt, segítséget kérhet 

konfliktuskezelési szaktanácsadótól, valamint az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő 

szolgálattól.  

 

Gyermekvédelmi munka, helyi hálózat, feladatrendszer megtervezése, megszervezése.  

 

 Adminisztrációs feladatok ellátása.  

 Védő-óvó hálózattal rendszeres kapcsolattartás.  

 Szülővel való szoros együttműködés.  

 Felsőbb irányítással való együttműködés.  
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 Új pedagógiai, szociológiai, pszichológiai ismeretek megszerzése, továbbadása.  

 Anyagi lehetőségek feltárásában, megteremtésében való segítségadás.  

 Erkölcsi lehetőségek, biztonság megteremtésének érdekében való együttműködés. 

 

13. A térítési díj fizetésének szabályai: 

  

Az intézmény az óvodásoknak napi háromszori, a bölcsődéseknek napi négyszeri étkezést 

biztosít. 

Az ételt, a Fő út 97.sz. alatt működő Konyha és Étkezde főzőkonyháról, zárt ételszállító 

autóban szállítják az intézménybe.  

A napi étkezés térítési díja: 350 Ft/ nap/fő. /275.59+ÁFA/ 

Az étkezési térítési díj az alábbi esetekben ingyenesen kérvényezhető, az erről szóló 

nyilatkozat kitöltésével. 
 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 

Az ingyenesség érvényesítésének feltétele: a támogatásról szóló érvényes jegyzői 
határozat. 

 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 
Az ingyenesség érvényesítésének feltétele:  

 szakorvosi igazolás 

 a három vagy több gyermeket nevelők 

 Az ingyenesség érvényesítésének feltétele: születési anyakönyvi kivonatok 

fénymásolata, és az intézményben kérhető szülői nyilatkozat kitöltése és aláírása 

 a gyermeket nevelésbe vették 

 Az ingyenesség érvényesítésének feltétele: határozat a nevelésbe vételről 

 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát. 

 Az ingyenesség érvényesítésének feltétele: a mellékelt (328/2011.(XII.29) törvény 6. 

melléklet)  

 

„Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez” nevű nyomtatvány 

kitöltése és aláírása és átadása az intézmény vezetőjének . 

 

Az intézményben melegítő konyha működik. A HCCPA rendszer követelményeinek betartása 

mindkét konyhán kötelező. 

Az óvodai és bölcsődei étkezés a szülők számára egyes esetekben ingyenes, egyéb esetben 

térítési díj megfizetésre kötelezett. 

Az hatályos  jogszabályok szerint, az intézménynek az óvodai-bölcsődei zárva tartások idejére 

is biztosítani kell a hátrányos helyzetű és  halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

szünidei étkezését. Az étkezési térítési díjak mértékéről nevelési évenként az óvoda 

fenntartója dönt, mely kifüggesztésre kerül az intézmény hirdető tábláján. 

 

A térítési díjat, minden hónapban utólag kell az intézmény vezetőjének, az óvodában 

befizetni.  

A befizetéseket a szülők, minden héten, kedden tehetik meg 8 óra és 16 óra között. 
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A bölcsődébe járó gyermekeknek a képviselőtestület döntése alapján a fenntartó gondozási 

díjat nem számol fel. 

14. Szolgáltatások: 
 

 Egyéni képességfejlesztés,  

 Logopédia,  

 Néptánc, 

 Mozgásterápia,  

 Katolikus és református hitéleti nevelés 

 Nyelvoktatás,  

 Kreatív műhely, a délelőtt és a délután folyamán, igény és beosztás szerint 

 Moderntánc 

 

15. Hagyományok, ünnepek  

 Szüreti nap, 

 Márton nap  

 Advent- Luca napi népszokások,  

 Mikulás, Karácsony,  

 Március 15. Húsvét,  

 Anyák napja,  

 Gyermeknap, 

 Ballagás.  

 

Kiemelten kezelt nevelési területek: Egészséges életmódra nevelés, egészségvédelem, 

valamint környezeti nevelés, környezetvédelem.  

Ehhez kapcsolódó rendszeres programok:  

 Egészséghét,  

 Állatok világnapja,  

 A Víz és a Föld napja,  

 Madarak és Fák napja. 

16. A család-óvoda együttműködésének lehetőségei:  

 

 Fórumok: Szülői értekezletek évente négy alkalommal, az éves munkaterv szerint.  

 Szülői klub két alkalommal.  

 

A szülők számára nyitott rendezvények:  
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 Nyílt napok, Márton nap, Farsang, Anyák napja, Gyermeknap, Ballagás, Játszóházak, 

munkadélutánok, Családi nap   

 Fogadóórák.  

 Szülői Szervezet megbeszélések.  

 Szülői Fórum. (bölcsőde)  

 Az óvónővel, fejlesztőpedagógussal, logopédussal, pszichológussal való rövid, 

esetenkénti megbeszélések.  

 Családlátogatások. 

 

17. Egyéb előírások, szabályok: 

 

Az óvodai nevelőmunka zavartalanságának biztosítása érdekében kérjük, hogy az óvónőt 

telefonon kizárólag akkor keressék, amikor mindkét óvónő a csoportban tartózkodik.  

 

Az óvodába felvett gyermekekről az alábbi adatokat tartjuk nyilván:  

A személyes adatok tartalmazzák a gyermek  

 nevét, nemét, születési helyét és idejét,  

 társadalombiztosítási azonosító jelét,  

 oktatási azonosító számát,  

 édesanyja, édesapja, nevelőszülője, gondviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét,  

 szülők napközbeni elérhetőségét,  

 állampolgárságát,  

 sajátos nevelési igénye - beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége - tényét,  

 jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy tanköteles-e,  

 jogviszonya szüneteltetésének kezdetét és befejezésének idejét,  

 jogviszonya keletkezésének - megszűnésének jogcímét és idejét,  

 nevelési – oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,  

 jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,  

 nevelésének helyét,  

 csoportba sorolását, támogatási jogosultságát  

 a gyermek aktuális fejlettségi szintjét (óvodai nyilvántartás, egyéni fejlődési dokumentáció) 

 

Kérjük, hogy tartsák tiszteletben az óvoda vezetőjének, pedagógusainak, alkalmazottainak 

emberi méltóságát és jogait. Óvodánk minden alkalmazottja a gyermek jogainak óvodán 

belüli érvényesítését szem előtt tartva végzi felelősségteljes munkáját. Kérjük, becsülje és 

becsültesse meg gyermekével az óvoda tulajdonát képező berendezéseket, tárgyakat, 

eszközöket. Ügyeljenek a rendre, a tisztaságra. Kérjük, példamutató magatartásukkal és 

cselekvő együttműködésükkel támogassák az óvodát nevelési feladatai megvalósításában. 
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1. A SZAKMAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 

 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 

 

 Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény. 

 

 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

 

 Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény. 

 

 Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény. 

 

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény. 

 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) 

Kormányrendelet. 

 

 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet. 

 

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és a felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.     

(XII. 29.) Kormányrendelet. 

 

 A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes 

kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet. 

 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvények a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 

257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet. 

 

 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Kormányrendelet. 

 

 Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 

szóló 214/2012. (VII. 30.) Kormányrendelet. 

 

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) 

NM rendelet. 
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 A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének 

szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és 

felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet. 

 

 A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 

szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet. 

 

 A játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet. 

 

 A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 1/2013. (II. 26.) EMMI rendelet. 

 

 A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. 
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2. Alapadatok 
 

Alapító szerv neve: Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal  

Címe: 3915 Tarcal, Fő u.61. 

Az intézmény fenntartójának neve: Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal 

Címe: 3915 Tarcal, Fő u. 61. 

Adószáma:  

Intézmény neve: Kikelet Napköziotthonos Óvoda és 

Bölcsőde, Konyha és Étkezde 

Címe, székhelye: 3915 Tarcal, Árpád u.8.  

Telefonszám 06-47-380-212 

e-mai címe: ovodakikelet@gmail.com 

Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású köznevelési 

intézmény 

Szolgáltató tevékenységének típusa 

/Gyvt.szerint/ 

Gyermekek napközbeni ellátása 

Szolgáltatás besorolása: 

/Gyvt. szerint/ 

Gyermekjóléti alapellátás 

Szolgáltató tevékenységének formája: Bölcsőde 

A szolgáltatás megkezdésének 

időpontja: 

2007.  

Ellátási területe: Tarcal Község közigazgatási területe és 

egyéb települések területéről a felvehető 

gyermeklétszám és a konyhai kapacitás 

maximumáig. 

Ágazati azonosítója: S0082653 

Engedélyezett férőhelyszáma: 24 fő 

Működési engedély hatálya:   Határozatlan időre szól 

Intézményvezető: Kissné Dudás Gabriella 

Szakmai vezető: Majoros Bernadett 

Bölcsődei csoportok száma: 1. Méhecske Csoport 

2. Cica Csoport 

Kisgyermekgondozó-nevelő: 1. Majoros Bernadett 

2. Soltész Lászlóné 

3. Böszörményi Edit 

4. Kincsesné Pénz Nikolett 

Bölcsődei dajka: 1. Papp Zoltánné 
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„Szeresd a gyermeket! A gyermek fénysugár,  

Közöttünk itt alant mindig ragyogva jár…..  

Szívednek mélyéből kicsalja a borút,  

Fejedre rózsákból vígan fon koszorút.  

Ne érje gond soha, ki rád hajnalt derít. 

Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!” 

(Pósa Lajos: Szeresd a gyermeket) 

3. Bevezetés 

 

Bölcsődénk 2007-től neveli és gondozza a gyermekeket kiváló szakemberek közös 

együttműködésével.  Célunk, hogy dolgozóink szervezett és irányított keretek között 

végezzék gondozási-, nevelési tevékenységüket a módszertani irányelvek, a 

gyermekvédelmi törvény alkalmazásával. Fontos, hogy jó minőségű munkát 

végezzenek a gyermekek és szülők általános megelégedettségére. Fontosnak tartjuk a 

szakmai tudás gyarapítását, a rendszeres önképzést és továbbképzést, hogy minél 

magasabb szintű nevelést-gondozást tudjunk biztosítani. További célunk az eddigi 

szakmai színvonal megtartása, magasabb szintre emelése, valamint a gyermekek 

egészséges fejlődésének elősegítése. 

Kívánom, hogy a közös munka, erősítsen meg mindenkit nevelési és gondozási 

hitvallásában, hogy a jövőben is együtt dolgozhassunk a gyermekekért, és 

formálhassuk a bölcsőde arculatát.  Fő feladatunk a Szakmai Program megvalósítása, 

mely alkalmazása során figyelembe vesszük a gyermekek és a szülők igényeit. 

4. Helyzetelemzés – Településünk, intézményünk rövid bemutatása 

 

Településünk Tarcal község, a Bodrog és Tisza folyó találkozásához közel, a vulkáni 

eredetű tokaji nagy hegy vagy, ahogy az itt lakók nevezik, a Kopasz- hegy lábánál 

terül el, a Zempléni-hegység és a Nagy Alföld találkozásánál. A község 

hagyományaiban a szőlőtermesztés a domináns, de a mezőgazdasági növénytermesztés 

és a kőbányászat is jelen van. Ennek maradványai az elhagyott kőbányák, melyek a 

hegy oldalában, mint sebek megtalálhatók, de a táj veszélyeztetett állatfajainak 

megfelelő élőhelyet biztosítanak. Különös ez a táj, mert itt találkozik a síkság és a 

hegység flórája, faunája. A táj madárvilága is gazdag. A Kopasz hegy, fokozottan 

védett tájvédelmi terület. 2003-tól a település a világörökség része lett. Gazdag 

községünk építészeti öröksége is, pl. Vincellér ház, Kúriák stb. A lélekszám csökkenő 

tendenciát mutat, kevesebb gyermek születik.  

A lakosságszám jelenleg: 2940 fő.  



 Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 

3915 Tarcal, Árpád u.8. 

e-mail: ovodakikelet@gmail.com 
Tel.:06-47-380-212 

 7 

 

A Község társadalmi környezetére és megélhetési viszonyaira jellemző az 

idegenforgalmi lehetőségek kihasználása, a borturizmus. Családi vállalkozásban 

működtetett pincékben fogadják az ide látogató vendégeket. Két nagy, négy és öt 

csillagos szállodával is büszkélkedhetünk. A község főtere és intézményei az utóbbi 

években pályázati és önkormányzati forrásokból teljesen megújultak. Európai Uniós 

feltételeknek megfelelő játszótér is kialakításra került.  

Bölcsődénk 2007-ben kezdte meg működését, azóta biztosítja a bölcsődés korú 

gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését, gondozását.  

2011-ben teljes körű felújítást és korszerűsítést kapott az épület. Környezetvédelmi és 

gazdasági szempontból napkollektorok kerültek felszerelésre.  

Nagy népszerűségnek örvend intézményünk, minden évben túljelentkezés van. A 

bölcsőde a Kikelet Napköziotthonos Óvoda  épületében, önálló  intézményegységként  

működik, élén  egy szakmai  vezető  áll. Épületünk, intézményünk ideális   környezet  

20   hetes   kortól   3   éves   korig   a   gyermekek   neveléséhez, gondozásához. 24 

gyermek elhelyezéséről tudunk gondoskodni.  
 

Ellátandó célcsoport:  

Bölcsődénkben ellátjuk azokat a kisgyermekeket, akiknek szülei munkavállalásuk 

miatt nem tudják megoldani gyermekeik napközbeni felügyeletét, valamint nem tarcali 

lakosok. Továbbá férőhelyet biztosítunk azon gyermekeknek, akiknek szociális vagy 

egyéb ok miatt szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás. 

Küldetésnyilatkozat: 

 

Intézményünkben a törvényi előírások és a helyi igények szerinti színvonalas szakmai 

szolgáltatás biztosítása.  A bölcsőde harmonikus és egészséges életterének kialakítása, 

a kisgyermekek egyéni nevelése, gondozása.  A szülőkkel a bizalmon alapuló, segítő 

partneri kapcsolat kialakítása. 

Hitvallásunk:  

 

Biztonságérzetet nyújtó, érzelem gazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek 

saját képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt aktív játék örömét, mely 

képessé teszi a későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre, élmény és fantázia világa  

gazdagodhat, és kialakulhat az esztétikum iránti érzékenysége. A bölcsődei nevelésben 

nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek egyéni sajátosságához 

és igényeihez igazodó nevelést és gondozást jelenti. Ebben a folyamatban nincs 

kiinduló és elérendő fejlettségi szint, hiszen a bölcsődei felvételnek sincsenek tanult  
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fejlettségi kritériumai (pl.: nem kell tudni önállóan enni, szobatisztának lenni, beszélni 

stb.). Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a körül ölelő világra 

nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak.   Ezen 

tulajdonságok megszerzése közben sajátíthatják el a társadalmi együttélés alapvető 

szabályait, mely a későbbiekben segíti a társadalomba való beilleszkedésüket.  Az élet 

első éveiben ezt csak az egyéni fejlődési ütemükhöz igazodó fejlesztéssel lehet elérni. 

 

A kisgyermeknevelő- gondozó, mint modell: 

 

A jó kisgyermeknevelő szeret aprólékos gonddal dolgozni, élvezi, hogy munkája 

nyomán fejlődés fakad, és örömet szerez neki a fejlődés megfigyelése. 

Gondoskodásáért nem vár hálát, hanem örömét leli magában a gondoskodásban és 

annak eredményében.  Nem szükséglete, hogy minduntalan beavatkozzék abba, ami 

történik, hanem van türelme várni, megfigyelni, de ha szükség van a beavatkozásra, 

azt körültekintően, tapintatosan teszi. Rendelkezik a figyelem összpontosításának és 

megosztásának képességével, áttekintőképesség és megfelelő munkaszervezési 

adottságokkal, hogy a váratlan feladatokat be tudja illeszteni a munka menetébe.  

Kiegyensúlyozott, nyugodt, biztonságos a testmozgása. Mozdulatai lágyak, puhák és 

finomak.  A kisgyermeknevelő legfontosabb „munkaeszköze” az érték, mivel mindent, 

amit tesz, azt valamilyen érték jegyében teszi, illetve minden tette értékhordozó és 

értékközvetítő. Bölcsődés korban, de későbbi életkorban is a példa a leghatásosabb 

nevelő erők egyike. Ebben az életkorban különösen meghatározó a nevelő-gondozó 

személyisége, hiszen a gyermek teljesen kritikátlanul, válogatás nélkül utánoz, 

kizárólag a szeretet és érzelmileg legközelebb álló felnőtt kedvéért. A 

kisgyermeknevelő biztonságot és harmóniát sugárzó egyénisége, feltétlenül hatni fog a 

gyermeki személyiség fejlődésére. Napközben helyettesítenie kell az anyát, a 

biztonságérzetet öleléssel, simogatással és szeretgetéssel kell biztosítania.  El kell 

fogadnia, hogy nemcsak ő irányíthatja a gyermeket, hanem a gyermek is hat rá.  

Kapcsolatuk aktív és kölcsönös.  Ez a nevelői magatartás feltételezi az önállóság, a 

rugalmasság, a döntési- és helyzetfelismerő képesség meglétét. 

5. Humánerőforrás: 

 

A gyermekek nevelését és gondozását szakképzett kisgyermeknevelők végzik szakmai 

képesítéssel. Kisgyermekgondozó,- nevelőink a jogszabályi előírásnak megfelelően 

középfokú végzetséggel rendelkeznek, E fizetési fokozatba sorolva.  

A kisgyermeknevelők jogait A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 9. paragrafus (1) bekezdés 

értelmében a közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök megnevezését és 

fizetési osztályba sorolásuk feltételeit a végrehajtási rendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza. 
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Bölcsődei dolgozók 

Szakmai Vezető,  

kisgyermekgondozó-nevelő 

1 fő 

Kisgyermekgondozó- nevelő 3 fő 

Bölcsődei dajka 1 fő 

Bölcsőde orvos 

Megállapodás szerint heti 4 órában 

ellátást nyújt 

1 fő 

 

Megfelelő szintű folyamatos tájékoztatás után tudniuk kell milyen célok érdekében, 

hogyan kívánják a kisgyermeknevelők a gyermekcsoport nevelését és gondozását 

megvalósítani, és ennek megfelelően járuljanak hozzá a nevelés-gondozás 

eredményességéhez.  

6. Dologi-tárgyi feltételek: 
 

Az intézmény épületében korszerűsített a fűtési, a víz és a világítási rendszer.  A 

bölcsődében kialakított helyiségek a szükséges eszközökkel vannak berendezve.  A 

felszerelési tárgyak mennyiségileg és minőségileg az előírásoknak megfelelőek. 

 

Átadó helyiség  
 

Alapterülete és felszereltsége megfelelő. Kielégíti a különböző életkorú gyermekek 

öltöztetési igényeit, jellel ellátott bölcsődei öltözőszekrényeket biztosítunk. 

 

Fürdőszoba 
 

Kielégíti a napjainkban kívánatos nevelési és gondozási igényeket.   Felszereltsége az 

előírásoknak megfelelő.  

 
Gyermekszoba   
 

A csoportszobát úgy rendezzük be, hogy a kicsik egészséges fejlődése biztosítva 

legyen, mozgás és játékigényük kielégítést nyerhessen, kedvükre játszhassanak 

társaikkal és kisgyermeknevelőjükkel. A bútorokat, a mozgásfejlesztő eszközöket a 

gyermekek növekedése során folyamatosan megfelelő méretűre cseréljük.  A 

csoportszoba berendezésénél, a játékok kiválasztásánál a gyermekek életkori 

sajátosságait, eltérő igényeit is figyelembe vesszük. 
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Só szoba  
 

Az óvoda-bölcsőde épületében olyan só terápiás szobát alakítottunk ki, ahol a só 

gyógyító hatását élvezhetik a gyermekek. A légúti betegségben szenvedők közérzetét 

teszi jobbá, életminőségüket javítja jelentősen. Párolgása következtében létrejött klíma 

megközelíti, de bizonyos értelemben felül is múlja a természetes barlangok hatását és 

mindenféle helyhez kötöttség nélkül képes megvalósítani, úgymond "helybe vinni" a 

só-barlangok klímáját. Az így kialakult levegő hozzájárul a jó közérzet, a jó egészségi 

állapot fenntartásához. Főleg az őszi, téli, tavaszi időszakban ajánlott.  Kialakítása 

természetes  parajdi kősóval történt.    A só szobában a gyermekek aktív időtöltés 

közben (ének, torna) élvezhetik a só terápia pozitív hatásait.    A gyermekek és 

kisgyermeknevelőik szervezett formában hetente 2 alkalommal 25-30 percet 

tartózkodnak a helyiségben.  A só szoba színterápiás egységekkel és megvilágított só 

téglákkal van felszerelve. A színterápia harmóniát teremt lelkünkben, és nyugalmat 

hozhat számunkra. 

 

Játszókert 
 

A bölcsődénk játszókertje gyermekközpontú szemléletet tükröz.  A bölcsődés korú 

gyermek apró termetéhez, méreteikhez illő felszerelést (rögzített és mobil kerti, ill. 

nagymozgás fejlesztő játékok), és a futkározáshoz sok szabad teret talál.  A beépített 

játékeszközök biztonsággal használhatók. Kertünk nagy füves területe ideális a 

futkosáshoz, az ugráláshoz, az ülő játékhoz. A homokozó a legkisebbeknek való 

változatban készült. Az árnyat adó fáink védelmet nyújtanak a tűző nap melege ellen. 

Nyáron különösen sok időt töltenek a ránk bízott gyermekek a szabadban.   A kertben 

tartózkodás a szobai játék egyformaságát megszakítja, változatosságot, vidámságot 

jelent. Télen (bár lényegesen kevesebb időt lehet a szabadban tölteni) is vidám 

gyermekektől hangos a kert. Fedett teraszunk is lehetőséget biztosít a levegőzésre. 

7. A bölcsőde alapfeladata  

 

Bölcsődénk alaptevékenysége napközbeni ellátást nyújtani a gyermekek számára,  a  

szülők munkaideje  alatt,  továbbá  a  3  éven  aluli  gyermekek nevelése-gondozása,  

harmonikus  testi szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevételével.  A bölcsőde naponta reggel 6.30-tól – 8.30 óráig fogadja az 

érkező gyermekeket.  A gyermekek hazavitelére délután 16.30 óráig van lehetőség.  A 

bölcsőde 24 gyermek számára biztosítja a napközbeni ellátást. „A bölcsőde a 

gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő – 20 hetestől – 3 éves korú – 

gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. 

Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat  
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a bölcsődében.  Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének 

betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében.” (15/1998 (IV. 

30.) NM r. 35. § (2) 36.   §   (2).   A bölcsőde vállalhatja a hat éven aluli sajátos 

nevelési igényű gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és 

gondozását. (15/1998. (IV.30.) NM r. 35 §. (3) bekezdés.) A szakmai program 

figyelembe veszi a bölcsődékben folyó nevelő-gondozó munka szakmai alapelveit.  

Ezeknek az elveknek az elfogadása és a gyakorlatban való alkalmazása a bölcsőde 

nevelő-gondozó munkájának minimum követelménye. 

Bölcsődénk az alapellátáson kívül más külön szolgáltatást nem biztosít. 

8. A bölcsőde együttműködése, kapcsolattartási formái 

 

Intézményen belüli együttműködés 

Célunk, hogy a meghatározott szakmai alapelvek mentén a lehető legtökéletesebb 

ellátást biztosítsuk a kisgyermekeknek, éppen ezért elengedhetetlen a rendszeres 

kapcsolattartás az intézmény vezetőjével, és szaktanácsadójával. A továbbképzések 

lehetőséget adnak a rendszeres és célirányos önképzésnek. Az itt szerzett 

tapasztalatokat és ötleteket a bölcsődénk kisgyermeknevelői mindennapos nevelői, 

gondozói tevékenységükben tudják hasznosítani. A szakmai tudás bővítése akkreditált 

továbbképzések által is megvalósítható. 

A bölcsőde kapcsolata a bölcsődei hálózaton belül  

Településünkön nem működik más bölcsőde. A legközelebbi bölcsődék Miskolcon, 

mint megyeszékhelyen, Szerencsen és Bodrogkeresztúron vannak. A 

kisgyermeknevelők fontos feladata lesz e bölcsődék közül valamelyikkel kialakítani 

egy jól működő szakmai kapcsolatot. Arra kell törekedni, hogy a kapcsolattartást 

nyitottság, őszinte segítőkészség jellemezze.  

Fenntartó  

Intézményünk fenntartója Tarcali Közös Önkormányzata, mellyel a kapcsolatot az 

intézményvezető tartja.  A fenntartó meghatározza munkánk feltételeit és a feladatok 

révén annak rendjét is. A kapcsolat egyfelől hivatali, másfelől támogató, segítő jellegű. 
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Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal  

 

A hivatal által TAJ alapú elektronikus nyilvántartás működik a bölcsődében /a 

gyermekek TAJ szám alapján vannak nyilvántartva a rendszerben, napi jelentési 

kötelezettségünk van a szolgáltatás igénybevételéről/.   A hivatal a bölcsőde dolgozóit 

felveszi a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásába 

nyilvántartási számon.  Ezen kívül hatósági ellenőrzést indít. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala  

 

A hivatal a bölcsőde működéséhez szükséges szolgáltatói nyilvántartásba történő 

bejegyzését, valamint a hatályos működési engedély kiadását végzi /tanúsítvány néven 

– hatósági bizonyítvány/. Ezen kívül hatósági ellenőrzés folytat. 

 

Kikelet Napköziotthonos Óvoda 

 

Bölcsődénk egy épületben van az óvodával, mellyel sikeres az együttműködés 

Kölcsönös érdeklődés révén lehetővé válik egymás munkájának, céljainak 

megismerése, megértése, ezáltal a gyermekek számára az átmenet is zökkenő 

mentesebbé válhat. A bölcsődés gyermekeket meglátogatják azok az 

óvodapedagógusok, akikhez kerülnek majd az óvodában. A visszalátogatás is 

hasonlóan történik, meglátogatják, nyomon követik óvodai életüket. Lehetőséget 

biztosítunk arra is, hogy a gyermek a bölcsődei jelét az óvodában is megkapja. A két 

intézmény között fontos olyan tartalmas kapcsolat kialakítása, amely a kölcsönös 

érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, 

megértését, ezáltal a gyermekek számára az átmenet is zökkenőmentésebbé válhat. 

Kölcsönös látogatások, a gyermekek tevékenységeinek megfigyelése. A gyerekek 

napirendje, szokások, elvárások, a két intézményben közelítenek egymáshoz így a 

bölcsődei nevelésre épül az óvodai nevelés. 

 

A kapcsolattartás formái   

 

 Kölcsönös látogatások  

 az óvodapedagógus meglátogatja a gyermekeket a bölcsődében.  

 A 2,5 év fölötti bölcsődés gyermekek is többször ellátogatnak az óvodai 

gyermekcsoportokba.  

 Rendezvények, közös ünnepek, programok szervezése.  

 Fokozatos beszoktatás az óvodába (szülő, kisgyermeknevelő 

segítségével).   

 Kölcsönös tapasztalatcsere, tájékozódás a gyermekek fejlődéséről.   

 Az óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők kölcsönösen részt vesznek 

a szülői értekezleteken, közös programokon. 

 

Egyéb kapcsolatok 
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A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat kell 

kialakítani mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba 

kerülnek / kerülhetnek (többek között: Védőnői Szolgálat, Gyermekorvosi Szolgálat, 

Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő központ) 

 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Feladatunk és kötelességünk, hogy gyermekbántalmazás vagy - veszélyeztetés esetén 

jelezzük azt a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat felé. Tapasztalatcserére 

lehetőségünk nyílik a jelzőrendszeri tanácskozások alkalmával. 

A bölcsőde a gyermeki jogok és a gyermekek érdekének érvényesítésének teljesítése 

során minden olyan intézménnyel és szakemberrel együttműködik, aki részt vesz az 

intézményi feladatok teljesítésében, és szolgáltatást nyújt a családoknak. /Védőnői 

Szolgálat/ 

 

Középiskolai, felsőoktatási intézmény   

 

A hallgatóikat bölcsődénk fogadja, ezáltal igyekszünk a lehető legmagasabb 

színvonalon átadni szakmai tudásunkat és bízunk abban, hogy a pályakezdő 

kisgyermeknevelők beépítik nevelőmunkájukba a nálunk szerzett ismeretet, tudást, 

gyermekszeretetet.   A diákok az aktuális félévre vonatkozó és tanévzáró gyakorlatukat 

töltik itt, miközben megszerzik a szakmához szükséges kompetenciákat. 

9. A családok támogatásának módszerei, lehetőségei 
 

A családok támogatása a családban hatékonyan működő erőforrások felkutatására és 

ezen erőforrások eredményes működtetésére irányul, mely hozzájárul a család 

szocializációs funkciójának minél szélesebb körű kibontakozásához. Ez a 

megközelítés szem előtt tartja a családi nevelés elsődlegességét, a bölcsődei ellátás 

családi nevelésre való épülését. A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája 

van, mindegyik más-más szerepet tölt be, ezért célszerű párhuzamosan minél többet 

alkalmazni belőlük. 

 

 Családlátogatás  
 

A családlátogatás célja a családdal való kapcsolatfelvétel, a kisgyermek és a szülők 

otthoni környezetben való megismerése. Lehetőség szerint az első családlátogatásra a 

beszoktatás megkezdése előtt, a kisgyermek ébrenléti idejében kerül sor. A 

családlátogatás arra is lehetőséget nyújt, hogy a szülő bővebben informálódjon a 

bölcsődei életről, jobban megismerje azokat a kisgyermeknevelőket, akikre gyermekét 

bízza. A családlátogatás fontos színtere a bizalmi kapcsolat megalapozásának, ami 

feltétele a későbbi jó együttműködésnek. Megbeszélhetik az étkezéssel, alvással, 

szobatisztasággal kapcsolatos kérdéseket, problémákat.  
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Beszoktatás, befogadás (adaptáció)- szülővel történő fokozatos beszoktatás 

A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi 

előtérbe. Az anya, az apa vagy más családtag jelenléte biztonságot ad, segíti a 

kisgyermeknevelő és a gyermek között az érzelmi kötődés kialakulását, ezzel a 

gyengéd átmenetet, az új környezethez való alkalmazkodást. A szülővel történő 

fokozatos beszoktatás folyamata során a kisgyermeknevelő tovább építi a bizalmi 

kapcsolatot, a szülő információt nyújt a bölcsődei nevelés tartalmáról és a 

kisgyermekfejlődés sajátosságairól. A beszoktatás ideje két hét, de ez a gyermek 

egyéni reakciójától és a szülők igényét figyelembe véve lehet rövidebb is. 

A beszoktatást a gyermek saját kisgyermeknevelője végzi és egyszerre egy kisgyermek 

beszoktatása történik. Az első héten a gyermekek a környezettel és a személyekkel 

ismerkednek. A gyermek szükségleteinek bölcsődében történő kielégítését az édesanya 

végzi. Ebben az időszakban a kisgyermeknevelő megfigyelő, érdeklődő, figyeli a 

gyermek reakcióit. Fokozatosan átveszi az édesanyától a gondozási feladatokat az első 

hét végére./Az édesanya jelenlétében/ 

A második héttől az édesanya egyre kevesebb időt tölt a bölcsődében. Néhány nap 

múlva megkérik az édesanyát, hogy hagyja ott gyermekét rövid időre, de jelezze felé, 

hogy kis időre itt hagyja, később visszajön érte- biztosítva a biztonságérzetet. Ezek a 

távollétek egyre hosszabbak lesznek és a hét végére a gyermek egész napját a 

bölcsődében tölti. 

 

Napi kapcsolattartás 

 

A reggeli átvételnél a kisgyermeknevelő érdeklődik a gyermekkel történt előző napi 

Eseményekről, a délután pedig a kisgyereknevelő tájékoztatja a szülőket az aznapi 

bölcsődei történésekről. A napi kapcsolattartás célja a rövid, kölcsönös informálás a 

kisgyermek érzelmi állapotáról, hangulatáról, az őt érintő napi történésekről, 

változásokról. Az egyéni igények, kérések megfogalmazására is ezen alkalmakkor 

kerül sor. Az interakciós helyzetet a pozitív hangvétel jellemzi, de a negatív 

eseményekről is tényszerű tájékoztatás történik, a szakmai etikai szabályoknak és az 

időkereteknek megfelelően. A szülő a csoportszobába lehetőleg ne lépjen be, tartsa be 

a higiéniai szabályokat és a házirendet. Csak kizárólag a szülők részére szólhat a 

gyermekkel kapcsolatos tájékoztatás!  

 

Egyéni beszélgetés  
 

Az egyéni beszélgetés a kisgyermek fejlődéséről szóló részletes, kölcsönös 

tájékozódást vagy a hosszabb megbeszélést igénylő kérdések, nevelési problémák 

közös átgondolását szolgálja. Kezdeményezheti a szülő, a kisgyermeknevelő. Erre az 

egyéni beszélgetésre fogadó óra keretében kerül sor. A beszélgetések helyszíne a 

nevelőtestületi szoba, ezek a találkozások alkalmat adnak a gyermek minél mélyebb 

megismerésére, az együttműködés elmélyítésére. 
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A szülőcsoportos beszélgetések  
 

Tematikus beszélgetések a csoport kisgyermeknevelőinek vezetésével, a csoportba 

járó gyermekek szüleit foglalkoztató nevelési témáról.  A kisgyermeknevelő 

tájékoztatást ad a nevelési módszerekről, a gyermekek játéktevékenységéről. Itt van 

lehetőség megbeszélni az együttnevelés módszereit, egymás meghallgatására, azonos 

problémák megosztására is lehetőség nyílik. Megbeszélhetik, hogyan tudnak közösen 

megvalósítani egy-egy önállósodási lépést. A szülőcsoportos beszélgetések a bölcsődei 

nevelési évenként legalább három alkalommal szervezett tematikus beszélgetések a 

csoportba járó kisgyermekek szüleit foglalkoztató aktuális nevelési témákról. A 

csoportos beszélgetéseket a kisgyermeknevelők vezetik, a szülőkkel kialakított 

partneri viszonyra építve. A problémák megosztása, egymás meghallgatása segíti a 

szülői kompetenciaérzés megtartását. Lehetőség van az egymástól hallott 

helyzetkezelési módok továbbgondolására, ezáltal a saját viselkedésrepertoár 

bővítésére. A kisgyermeknevelőktől kapott indirekt megerősítések befolyásolhatják a 

szülők nevelési szokásait. 

 

Szülői értekezlet  
 

A szülői értekezlet gyermekeket érintő, a szülőkkel közösen meghozandó döntések 

meghozatalának fóruma. Egy nevelési éven belül három alkalommal tervezünk tartani 

szülői értekezletet (beszoktatások, befogadások előtt, a beszoktatásokat követően és a 

nevelési év vége felé), de a bölcsődét, érintő különleges helyzetekben rendkívüli szülői 

értekezlet összehívására is sor kerülhet. Az első szülői értekezletet az intézmény 

vezetője, bemutatja a bölcsődét, mint intézményt, majd a szülők tájékoztatást kapnak a 

házirendről. A bölcsődei életről, napirendjéről, a beszoktatás, befogadás menetéről a 

bölcsőde szakmai vezetője, valamint a kisgyermeknevelők adnak tájékoztatást. 

 

Indirekt kapcsolattartási formák  
 

Az indirekt tájékoztatási formák jól kiegészítik a direkt kapcsolattartási formákat. Az 

írásbeli tájékoztatók, hirdetőtáblák, honlap, szórólap, közösségi oldalakon való 

megjelenések lehetőséget adnak az ismeretterjesztésre. 

 

Bölcsődénk működésének alapelvei: 

 

 Maximálisan figyelembe vesszük gyermekünk szülei gondozási-nevelési 

szokásait, amennyiben ezek nem ellentétesek a gyermekünk legjobb érdekével. 

 Szülőket bevonjuk az intézmény által szervezett programokba, nyitvatartási 

időnkkel alkalmazkodunk a szülők munkarendjéhez. 

 Szülők családi kompetenciáját erősítjük, nevelési szokásaikat támogatjuk. 

 Törekszünk arra, hogy a szülő elégedett legyen az ellátással, gyermekek jól 

érezzék magukat. 

 Széleskörű együttműködést biztosítunk gyermekeink védelme és egészsége 

érdekében. 
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 A másik ember tisztelete. 

 Feltétel nélkül elfogadjuk a másik embert. Mindenki, mint ember egyedi, 

egyszeri és különleges, tiszteletet érdemel. 

 Alkalmazzuk a legkisebb beavatkozás elvét. 

10. A bölcsődei nevelés és gondozás 

 

A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet által kiadott módszertani levél, mely a 

bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályait tartalmazza (2009.), az alábbiakban 

ismertetett alapelveket emeli ki a bölcsődei élet megszervezésének egységes 

értelmezése érdekében. 

 

A bölcsődei felvétel rendje:  

 

Bölcsődébe felvehető:  

Minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem 

tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A gyermekvédelmi törvény az általános 

rendelkezéshez ad egy kisegítő szabályt, miszerint előnyben kell részesíteni a felvételi 

eljárás során azon kisgyermeket, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges 

fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás. A továbbiakban a 

gyermekvédelmi törvény 42/A. §-a értelmében a bölcsődei felvételnél előnyben kell 

részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 

akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. Védelembe vétel esetén a települési 

önkormányzat jegyzője kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a 

gyermekek napközbeni ellátását {gyermekvédelmi törvény 68. § (3) bekezdés a) 

pont}.  

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő kérheti, egyéb esetekben a szülő 

hozzájárulásával kezdeményezheti: 

 a területi védőnő,  

 a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos,  

 a szociális, ill. családgondozó,  

 a gyermekjóléti szolgálat,  

 a gyámhatóság.  

 

A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében javaslatot tehet a sajátos 

nevelési igényű gyermek bölcsődében történő korai fejlesztésére. 

 

Bölcsődei ellátásba kerülés folyamata 

 

A szolgáltatást igénylő szülő a bölcsődevezetővel felveszi a kapcsolatot, személyes 

találkozó formájában. A szülő elmondja az ellátás igénybevételének indokait, ilyen 

jellegű személyes szükségleteit. Tájékozódik az ellátással kapcsolatos legfontosabb  
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dolgokról (beszélgetés, illetve a bölcsőde megmutatása során). Ennek nyomán kialakul 

a szülőben egy benyomás az adott ellátás mibenlétéről, minőségéről, szemléletéről. 

Vezető tájékoztatást ad a lehetőségekről, tennivalókról. Ha a szülő eldöntötte 

gyermeke bölcsődébe adását, kitöltik a jelentkezési lapot. 

 

 

A bölcsődei felvétel, ellátás megszűnése 

 

 A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló írásos kérelmet a Kikelet 

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde intézmény 

vezetőjénél lehet benyújtani.  

 A bölcsődébe történő felvételről az intézmény vezetője dönt. 

 A bölcsődébe történő felvétel a jelentkezés sorrendjében történik . 

 A felvételnél előnyt élveznek a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 42/A. §-ában 

meghatározottakon túl azok a gyerekek, akiknek a szülője, törvényes 

képviselője 

 igazoltan munkába áll, munkahelyet keres, 

 munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesz részt, 

 a gyermek napközbeni ellátásáról szociális helyzete miatt nem tud 

gondoskodni. 

 

Túljelentkezés esetén a fenntartó kijelölt képviselője és az intézmény vezetője közösen 

döntenek a gyermek felvételéről. 

A vezető, és ha lehetőség van rá a saját gondozó is jelen van. A felvételt a szakmai 

előírások szerint végzik.  

Tennivalók: (vezető) 

 Elvégzi a felvétellel kapcsolatos dokumentációs, adminisztratív feladatokat. 

 Nyugodt beszélgetés keretében, megismerkedik a szülővel, tájékozódik a 

gyermekről, a család működéséről, a kisgyermek eddigi ellátásának 

milyenségéről, fejlődésének eddigi főbb jellemzőiről. 

 Tájékoztatja a szülőt az ellátásba kerülés fontos lépéseiről, érzékelteti ezek 

fontosságát, ismerteti célját, mibenlétét (családlátogatás, orvosi igazolás, anyás 

beszoktatás, stb.) 

 Bemutatja az ellátásba felvett kisgyermek leendő gondozóját, csoportját, helyét. 

 A felvétel során a vezető tudatosan törekszik a szolgáltatást igénylővel való jó 

minőségű, kölcsönösen kielégítő kapcsolat kiépítésére. 

 Az intézményvezető a szakmai vezetővel közösen a kérelem benyújtása és 

elbírálása után írásban értesítik a szülőket a bölcsődei ellátás kezdetéről. 

 A szülők a gyermek leendő gondozónőivel megbeszélik a következő lépéseket, 

időre lebontva a beszoktatás ütemezését. 
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A bölcsődei ellátás megszűnése 

 

1. A bölcsődei ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. (1)-(3) bekezdésében meghatározott 

esetekben. 

2. Meg kell szűntetni a bölcsődei ellátást 

 ha az orvosi szakvélemény szerint a gyermek egészségi állapota miatt 

bölcsődében nem gondozható, 

 ha a gyermek az ellátást 30 napon át bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem veszi 

igénybe, 

 Ha a gyermekétkeztetésért fizetendő díjat a törvényes képviselő a tárgyhavi 

befizetés időpontjától számított 3 hónap után felszólítás ellenére sem fizeti meg. 

3.A bölcsődei ellátás megszűntetése az intézményvezető hatásköre. Az ellátás 

megszűnéséről, megszűntetéséről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt, illetve a 

törvényes képviselőt. 

 

Nyitva tartás: 

 

Bölcsődénk nyitvatartási idejét a fenntartó határozza meg, figyelembe véve a 

bölcsődébe járó gyermekek szüleinek munkakezdését és befejezését, valamint a 

bölcsődéből a munkahelyre, illetve a visszautazás időtartamát. Így a bölcsőde 

minimum nyitvatartási ideje 10 óra. Egy gyermeknapi gondozása az alapellátás 

idejében a tizenkét órát nem haladhatja meg. Egyéb szolgáltatások működtetése, nyitva 

tartása tekintetében a fenntartó dönt. 

Jelenleg: 6.30-16.30 óráig. 

11. A bölcsődei nevelés-gondozás célja  

 

 A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, 

napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és 

jólétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a 

gyermek nemzetiségi etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, 

identitásának erősítésével. 

 Kompetenciájának figyelembe vételével, tapasztalatszerzési lehetőség 

biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus 

fejlődést.  

 A hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei 

esetében a hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére törekvés, szükség 

esetén más intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve. A 

valamilyen kisebbséghez tartozó gyermekek esetében fontos a 

nemzetiségi/etnikai hovatartozás tiszteletben tartása, az identitástudat 

kialakulásának segítése. 
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 SNI gyermekek esetében a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni 

a habilitációt és rehabilitációt (ezek segítik az egyenlő esélyekhez jutást, a 

társadalmi beilleszkedést). 

 

A fentieket figyelembe véve bölcsődénk célja a gyermek testi-lelki szükségleteinek 

kielégítése, személyiségfejlődésének elősegítése, mely a tevékenységek által és a 

tevékenységeken keresztül történik. A nevelés, mint „tudatos értékválasztás” a 

nevelési és gondozási helyzetekbe beépített tevékenységek által valósítható meg, 

hiszen a gyermek állandó tevékenykedés közben fejlődik. 

12. A bölcsődei nevelés alapelvei 

 

A család rendszerszemléletű megközelítése 

 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. A család 

rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei nevelésben elsődleges 

szempont a család működésének megismerése, megértése. A rendszerszemlélet 

lényege, olyan komplex látásmód alkalmazása, amely nem csak a kisgyermeket, 

hanem a családot is kiindulópontnak tekinti. Az interakciós mintákat a kisgyermek 

visszatükrözi, ezáltal képet kaphatunk a család erősségeiről és gyengeségeiről. Az 

erősségek hangsúlyozása által a szakember hozzájárulhat a család életminőségének 

javításához. A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait 

tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermek gondozásában, 

nevelésében, illetve szükség esetén lehetőségeihez mérten törekedve a családi nevelés 

hiányosságainak kompenzálására, korrigálására.  Mindezek értelmében fontos tehát a 

szülők számára lehetővé tenni a tevékeny, különböző szinteken és módokon 

megvalósuló bekapcsolódást a bölcsőde életébe. 

 

A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása  

 

A koragyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a 

kisgyermek sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja. A 

bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató funkcióját tekintve alkalmas színtér a 

koragyermekkori intervenció szemléletének alkalmazására. Ennek értelmében a 

kisgyermeknevelő feladata az esetlegesen felmerülő fejlődésbeli lemaradások, 

megtorpanások felismerése és jelzése.  

 

A kisgyermeki személyiség tisztelete  
 

A kisgyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum, 

egyéni szükségletekkel rendelkező, fejlődő személyiség. Különleges védelem, 

bánásmód illeti meg. A bölcsődei nevelés a gyermeki személyiség teljes 

kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének 

segítésére irányul az alapvető gyermeki jogok tiszteletben tartásával. Figyelmet kell  
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fordítani az etnikai, kulturális, vallási, nyelvi, nemi, valamint fizikai és mentális 

képességbeli különbözőségek iránti tolerancia kialakítására 
 

 

A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása  
 

A korai életévekben alapozódnak meg a kognitív, érzelmi és társas kompetenciák, 

ezért támogatásuk kiemelt jelentőséggel bír a bölcsődei nevelésben. Biztosítani kell 

annak a lehetőségét, hogy a kisgyermek a játékon, a gondozási helyzeteken és egyéb 

tevékenységeken keresztül ismeretekhez, élményekhez, tapasztalatokhoz jusson, 

átélhesse a spontán tanulás örömét, megerősödjön benne a világ megismerésének 

vágya. Kíváncsiságának fenntartásával, pozitív visszajelzések biztosításával segíteni 

kell önálló kezdeményezéseit, megteremtve ez által az egész életen át tartó tanulás 

igényének, folyamatának biztos alapjait. 

 

A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe  
 

A bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó a 

kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a 

családra. A feladatok színvonalas megvalósítására megfelelő szakmai kompetenciával 

és identitással, kellő önismerettel, magas szintű társas készségekkel bíró szakember 

képes. Ebből adódóan a kisgyermeknevelő felelős a szakmai tudása szinten tartásáért, 

gyarapításáért, szakmai kompetenciái fejlesztéséért. 

 

A biztonság és a stabilitás megteremtése  

 

A kisgyermek egyéni igényeitől függő bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, 

szolgáltatóhoz történő beszoktatásra, adaptációs időszakra úgy tekintünk, mint a 

kisgyermek elveszett biztonságának újrateremtésére. A kisgyermek személyi és tárgyi 

környezetének állandósága („saját kisgyermeknevelő”-rendszer, felmenőrendszer, 

csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a 

tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. A napirend folyamatosságából, az egyes 

mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, 

stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a 

gyermek biztonságérzetét. A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a 

fizikai és a pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is. 

 

Fokozatosság megvalósítása  
 

A fokozatosságnak a bölcsődei nevelés minden területét érintő bármely változás esetén 

érvényesülnie kell. A kisgyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása 

segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új dolgok, helyzetek 

megismerését, a szokások kialakulását. 

 

 



 Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 

3915 Tarcal, Árpád u.8. 

e-mail: ovodakikelet@gmail.com 
Tel.:06-47-380-212 

 21 

 

Egyéni bánásmód érvényesítése  
 

A kisgyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a kisgyermeknevelő elfogadó, empatikus, 

hiteles nevelői magatartása. A bölcsődei nevelésben figyelembe kell venni a 

kisgyermek spontán érésének, egyéni fejlődésének ütemét, a pillanatnyi fizikai és 

pszichés állapotát, kompetenciáját, nemzetiségi/etnikai, kulturális és vallási 

hovatartozását. A fejlődés ütemét mindig magához a gyermekhez viszonyítva kell 

megítélni. Minden új fejlődési állomásnak kiindulópontja maga a gyermek. Ezért 

fontos, hogy a bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, szolgáltatóhoz járó 

kisgyermekek mindegyike egyéni szükségleteihez igazodó mértékben részesüljön 

érzelmi biztonságot nyújtó gondoskodásban és támogatásban. 

 

 

Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége  

 

A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelő és a kisgyermek interakciójának 

bensőséges, intim helyzetei. A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek 

és a gondozásnak elválaszthatatlan egységet kell alkotnia. A gondozás minden 

helyzetében nevelés folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei nem korlátozódhatnak a 

gondozási helyzetekre. A fiziológiás szükségletek kielégítése megteremti a magasabb 

rendű szükségletek kielégítésének feltételeit. A professzionális gondozás, hozzájárul a 

személyes kapcsolatok pozitív alakulásához és a nevelési feladatok megvalósulásának 

egyik kiemelt színtere. 

13. A bölcsődénk nevelés feladata   

 

A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése 

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, mint a kisgyermekes családokkal 

kapcsolatba kerülő első gyermekintézmény jelentős szerepet tölt be a szülői 

kompetencia fejlesztésében. A család erősségeinek megismerése, támogatása a 

pozitívumok kiemelésével valósul meg. A családi és bölcsődei nevelés összhangja, a 

szülők és a kisgyermeknevelők közötti egyenrangú, konstruktív, kölcsönös bizalmon 

alapuló partneri kapcsolat elengedhetetlen feltétel a kisgyermekek harmonikus 

fejlődéséhez. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, 

igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a gyermek 

ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A kisgyermeknevelő, 

mint szakember, szaktudására, tapasztalataira építve, a szülők igényeihez igazodva 

közvetíti a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos ismereteket, 

módszereket 
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Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

 a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet megteremtése, a fejlődés támogatása 

 a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése 

 egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az 

alapvető kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése (a testi-lelki harmónia 

kialakulását és megőrzését segítő napirend – ezen belül: étkezés, mosakodás, 

öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, játék, mozgás) 

 szükség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és korrekciós 

feladatok ellátása. 

 

Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése  

 derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség 

szerinti megelőzése, ill. csökkentése, a gyermekek segítése az esetlegesen átélt 

nehézségeik feldolgozásában,  

 a gondozónő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő 

kapcsolat kialakulásának segítése,  

 az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetében, az én tudat 

egészséges fejlődésének segítése,  

 a bizalom és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés 

szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia 

fejlődésének segítése,  

 lehetőség teremtés a gondozónővel és/vagy a társakkal közös élmények 

szerzésére az én érvényesítés és a tolerancia egyensúlyának irányába 

befolyásolva a gyermek fejlődését 

 a kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv 

felébresztésével és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések 

megválaszolása), 

 a szocializációs problémával küzdő, lassabban fejlődő, érzékszervi és/vagy 

mozgássérült, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek nevelése-gondozása speciális többlet-törődéssel, 

szükség esetén más szakemberek bevonásával. 

 

A biztonságot nyújtó nevelői magatartás magában foglalja a szakember érzelmi 

elérhetőségét és hitelességét, az érzelmek kifejezésére való ösztönzést, a pozitív és 

bíztató üzenetek rendszeres közvetítését, a világos elvárások és határok 

megfogalmazását. A kisgyermek bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, szolgáltatóhoz 

történő kerülése több lehetőséget teremt a társas kapcsolatok megtapasztalására. Az 

együttlét helyzetei az énérvényesítés, a tolerancia, az empátia gyakorlásának színterei, 

amelyek hozzájárulnak az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztéséhez. Törekedni 

kell az együttélés szabályainak elfogadtatására, a mások iránti nyitottság megőrzésére.  
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A kisgyermeknevelő feladata a kisgyermekek beszédkészségének fejlesztése 

érdekében az ingerekben gazdag, tiszta nyelvi környezet biztosítása, a kommunikációs 

kedv felkeltése és fenntartása a bölcsődei nevelés-gondozás minden helyzetében, 

mondókák, énekek, versek, mesék közvetítésével. Különös figyelmet kell fordítani a 

sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek társas és érzelmi 

kompetenciáinak fejlesztésére szükség esetén más segítő szakemberek bevonásával is. 

 

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

 

 az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési 

kör bővülésének segítése, 

 a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek 

lehetőségének biztosítása, 

 a gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési 

és helyzet megoldási minták nyújtása, 

 az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása, 

 az önálló véleményalkotásra, a döntésre, a választásra való képessé válás 

segítése,  

 ismeretnyújtás, a tájékozódásnak, a tapasztalatok és élmények feldolgozásának 

segítése,  

 a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, 

megerősítése, az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése az egyes 

helyzetekben. 
 

A kisgyermek érdeklődésének erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses tanulás 

lehetőségeinek megteremtése a kisgyermeknevelő aktív részvételével és a megfelelő 

környezet kialakításával történik. A bölcsődei nevelés-gondozás helyzeteiben a 

szakember ismeretet nyújt, segíti a tájékozódást, a tapasztalatok és élmények 

feldolgozását. A kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során szerepet kap 

az élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása, az önálló próbálkozás 

és a kreativitás támogatása. Az önálló választás és a döntési képesség kialakulását 

segíti a bátorító, ösztönző nevelői magatartás 

14. A bölcsődei nevelés főbb helyzetei 
 

Alapvető szempont, hogy a bölcsődei élet a kisgyermek számára élményt nyújtó, 

részvételre motiváló, tanulási tapasztalatokat biztosító legyen. Valamennyi 

tevékenység, élethelyzet alakításának módszertani alapja az egyéni bánásmód 

érvényesítése, a gyermek pozitív önállósági törekvéseinek, önértékelésének erősítése. 

 

A gondozás és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben 

lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének 

erősítése.  
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A gondozás  

 

A csecsemő és a kisgyermek nevelésének legfontosabb területe a gondozás.  A 

gyermek elsősorban ezekben a helyzetekben van kettesben gondozójával, aki ilyenkor 

nyújthatja neki azt a megkülönböztetett figyelmet, amelynek talaján a jó kapcsolat 

kialakulhat.  Ilyenkor beszélhet a kisgyermeknevelő leginkább személyhez szólóan a 

gyermekhez, s nem is csak az önálló evés, öltözés, vetkőzés, kézmosás vagy bili 

használat megtanulása érdekében.  Hanem azért is, mert gondozás közben, testi 

szükségleteinek kielégítése kapcsán tanulja meg a gyermek – azon keresztül, hogy 

gondozója a szükségleteit kielégíti – jelezni, majd felismerni és differenciáltan 

kifejezni magukat a szükségleteket, az azok kielégítésével kapcsolatos igényeit, a 

kielégítettség után érzett megelégedést, ami egyúttal feltétele annak, hogy a tárgyi 

világ felé érdeklődéssel forduljon. Túlzás nélkül lehet azt állítani, hogy a gyermek 

elsősorban gondozás közben, testi szükségletei kielégítése kapcsán ismeri meg 

önmagát és gondozóját. A szükségletek érzékelésén és azok kifejezésére kapott 

válaszon keresztül tanulja meg magát a szükségletet (azt, hogy éhes vagy szomjas 

stb.), hogy ő az, aki éhes vagy szomjas. Sőt azt is, hogy noha a felnőtt az, aki e 

feszültségeket megszünteti, ő maga előmozdíthatja ezt, ha megfelelő jelt ad a 

megszüntetés érdekében.  Ha a felnőtt gondozás közben figyel a gyermek jelzéseire, s 

azok figyelembevételével eteti, fürdeti, öltözteti, vetkőzteti, akkor módot ad neki arra, 

hogy kezdettől fogva „bele is szólhasson” gondozásának menetébe, szükségletei 

kielégítésének módjába.  Ez a szociális kompetencia kialakulásához vezet, ami az 

aktív szociális beilleszkedés alapja. Az érzelmi fejlődés szempontjából igen fontos 

szerepe van a gondozás közbeni testi kontaktusnak. Ezért igen nagy hangsúlyt kell 

helyezni arra, hogy a gondozás közben az „érintőkéz” mozdulata tapintatos és együtt 

érző legyen.  Ezzel biztosíthatja a kisgyermeknevelő a gyermek biztonság érzetét, és 

így alakul ki a gyermekben, hogy szükségleteinek kielégítése közbeni testi kontaktus 

örömforrás mindkettőjük számára. Gondolni kell arra is, hogy a gondozás részét 

képezi annak a folyamatnak, amelyen keresztül a gyermek a saját testét megismeri.  A 

testséma  kialakulásában  fontos  szerepet  játszik  a  saját testével  és  testrészeivel  

végzett  tevékenység,  sőt  valószínűleg  a  mások  testének,  mozgásának látása,   

tapasztalása   is.   Egész életére, személyiségére, önmagáról alkotott képének és 

önbecsülésének alakulására, nemi szerepének vállalására s majdani szülői 

magatartására is kihat az, hogy saját testét, az azzal való bánást és annak funkcióit 

milyennek, önmaga és gondozója számára kellemesnek vagy kellemetlennek éli meg. 

Csak a jó gondozás része a nevelői munkának.  A nem megfelelő, pedig gátja a 

személyiség egészséges alakulásának.   Ha a szükségleteket nem megfelelően elégítik 

ki, a fizikai biztonságérzet hiánya gátlás alá vonja a gyermek érdeklődését önmaga és a 

külvilág iránt, korlátozza belülről fakadó aktivitásának kibontakozását és szociális 

beilleszkedését is. Ezért bölcsődénk kisgyermeknevelői arra törekednek, hogy a 

gondozás minden esetben bensőséges interakciós helyzet legyen – a kisgyermeknevelő 

és a gyermek között-, melynek elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek 

kielégítése. Továbbá mindig szem előtt tartják, hogy a szociális kompetencia  
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kialakulásának egyik feltétele az, hogy a gyermek csecsemőkortól kezdve aktívan 

vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy 

közben érzi a kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, támogató segítségét.   Sikeres 

próbálkozásait megerősítéssel, dicsérettel jutalmazzák (ez növeli az együttműködési 

kedvet), a sikertelenség viszont nem kap elmarasztalást.  Lényegesnek tartják az 

elegendő idő biztosítását, mivel az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást 

igényel. Különös gondot fordítanak a kommunikáció érzelmi töltésére, mivel a 

kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az önelfogadásra és a 

pozitív énkép kialakulására, melyek nagymértékben befolyásolják a személyiség 

egészséges alakulását. S végül, de nem utolsó sorban, tudatában vannak, hogy minden 

gondozási helyzet jól felhasználható az információk átadására a folyamatban 

használatos tárgyi környezet dolgairól. 

 

A játék 

 

Az ismeretek átadásának másik színtere a játéktevékenység, mely végigkíséri az 

embert egész élete során, s közben elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális 

fejlődését. Személyiségformáló erejét csak úgy lehet megtartani, ha megfelelő szakmai 

tudás birtokában, a gyermek érdekeit mindig szem előtt tartva, a személyi- és tárgyi 

feltételek biztosítása mellett szervezzük meg a játék feltételeit. Mindezeket 

alátámasztja Murphy meghatározása, miszerint: 

 

 „Ahhoz, hogy a gyermek a játékban túljusson a szenzoros és motoros szinten, hogy 

kialakuljanak a fejlettebb játék előfeltételei, elengedhetetlenül szükség van a felnőtt és 

a gyermek együttjátszására is, nem csak az alapvető gondozási műveletek során 

végbemenő interakciókra.” 

 

A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek biztosításával és nevelői magatartásával 

támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást.  A gyermek 

igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak 

tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti.  A játék ad elsősorban lehetőséget a társas-

kapcsolatok fejlődésére is.   

A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak 

viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését. 

 

A kisgyermeknevelő feladatai a játékkal kapcsolatban:  

 Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése.  

 A napirenden belül elegendő eszköz, idő és hely biztosítása.  

 Igény szerint kezdeményezés, és szerepvállalás a játékban.  

 Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek (együttjátszás) 

biztosítása.  

 A gyermeki játék önállóságának biztosítás.  
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A játéktevékenységhez szükséges eszköztárunk:  

 Manipulációs játékok  

 Építő, konstruáló játékok  

 Utánzó, és szerepjátékok eszközei  

 Képességfejlesztő játékok  

 Nagymozgásokat fejlesztő játékok 

 Udvari játék eszközök  

 

A játékfajtákat úgy válogatjuk össze a csoport számára, hogy a gyermekek életkorának 

és fejlettségi szintjének megfelelőek legyenek.  A játék és a tanulás kisgyermekkorban 

teljes mértékben összekapcsolódik. 

 

Játék és tanulási tevékenység  

 

A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődei ellátást 

nyújtó intézményben, szolgáltatónál nincs helye. A bölcsődei nevelés területén a 

tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük. Tanulás, minden olyan tapasztalat-

, illetve információszerzési folyamat, amely tartós változást idéz elő a viselkedésben, 

illetve a gondolkodásban, valamint elősegíti, hogy a gyermek megismerje önmagát és 

környezetét. A tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenységekbe 

ágyazottan történik. A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az 

érdeklődés. A játék nemcsak azért kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte 

észrevétlenül tanul a gyermek, hanem azért is, mert a játék közben ismerkedik, illetve 

megismeri az őt körülvevő környezettel, majd időben előrehaladva kiélheti, 

kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat, az őt 

érő élményeket.  A játék tehát olyan komplex tevékenységforrás, melyet a 

kisgyermeknevelőnek tudatosan kell felhasználnia a nevelés folyamatában, célja 

eléréséhez. Nagyon fontosnak tartjuk az olyan hangulatok, inger gazdag tárgyi 

lehetőségek megteremtését, melynek hatására a gyermek spontán játéka, tevékenysége 

önmagától beindul. Ettől függetlenül szükség van a kisgyermeknevelő által 

kezdeményezett vagy irányított játéktevékenységre is, hiszen a játék kicsiben maga az 

élet – megtanít a környezetünkhöz való alkalmazkodásra –, éppen ezért az életre 

nevelés a játék segítségével teljesedhet ki. 

 

A játék fejlődés folyamata:  

 

A játék alapja, kezdete a csecsemők manipulációja. A bölcsődés korú gyermek fő 

tevékenysége a gyakorló játék, mely másfél éves kortól alakul ki. Ezt a játékot a 

funkció öröméért gyakorolja, különböző mozgásokat, műveleteket utánoz. Két éves 

kor körül megjelenik az én- tudat. Az „én akarom”, „én idézem elő” a játékban is  

megfigyelhető. Három éves korban a gyermekek szeretnének hasonlítani a 

környezetükben lévő felnőttekhez, utánozzák őket, elkezdenek szerepet játszani. 

Bölcsődés korú gyermekeinknél a gyakorlójátékot tartjuk a legfontosabbnak, mert 

változatosan lehet alkalmazni. Beszédkedvük felkeltésére, szókincs gyarapítására  
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rövid mondókákat tervezünk, ezek mondogatásával, kitalált szöveggel, játékos 

mozdulatok ismétlésével végezzük. egy - egy mozgásműveletet többször végeznek és 

ezek az ismétlések, a sikeres végrehajtás az öröm forrása. Életkorúknak, gyermekek 

számának megfelelő eszközmennyiséget biztosítunk a tárgyak mozgatására, 

tologatására. Ezekből a tevékenységekből alakul ki az építő és konstruáló játék. A 

játék során megtapasztalják a különböző anyagok tulajdonságait, fejlődik képzeletük, 

kreativitásuk, sok ismeretet, tapasztalatot szereznek. 

 

Mozgás  
 

A szabad mozgástevékenység lehetőségének biztosításával célunk a természetes 

mozgáskedv és mozgásigény kielégítése. A feltételek biztosításának szempontjai, hogy 

a csoportszobákban is legyenek - a lehetőségekhez képest - mozgásra inspiráló 

eszközök. Változatos eszközökkel és a gyermekek önálló, szabad mozgásának 

biztosításával tesszük lehetővé, hogy a mindennapi mozgás örömet jelentsen a 

gyermekek számára. Az önállósági törekvések támogatása során a gondozási 

műveletekben való aktív részvétel lehetőséget ad a praktikus mozgások gyakorlására, 

finomítására. Biztosítjuk a környezet balesetmentességét és a veszélyforrások 

kiküszöbölését. 

 

A mozgáskészség fejlesztése: 

 Testérzékelést fejlesztő játékok (ölbeli, kézfogós játékok) 

 Fogás fejlesztése (tologatós, kalapálós játékok, gombos játékok, asztali játékok, 

különböző tapintású anyagok) 

 Egyensúlyérzék fejlesztése (tornapad, bordásfal, csúszda) 

 Ritmikus járás (karikák segítségével) 

 Hintajátékok (libikóka) 

 Ugró játékok (ugráló labda, ugráló csacsi, trambulin) 

  A mozgáskészség tartalma: 

 Kötetlen formában (csoportszobában, tornaszobában, udvaron) 

 Heti rendszerességgel, előre felépített konkrét fejlesztés  

  A mozgásfejlesztés feltételei: 

  Hely:   

 tornaszobánk remek lehetőséget ad a mozgásos gyakorlatok elvégzésére. 

 az udvar adta lehetőségeket is igyekszünk kihasználni, 

 csoportszobáink is alkalmasak a mozgásfejlesztésre. 

 

Eszközök:  

 mozgásfejlesztő eszközök 

 játékszerek változatos tevékenységekhez 

 

Gondozónő: a csoportban dolgozó mindkét gondozónő nagy hangsúlyt fektetve 

szervezi meg mind a mindennapos mozgást mind a heti rendszerességgel beiktatott 

mozgásos kezdeményezéseket. 
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A fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére: 

 Szereti és igényli a mozgást. 

 Egyensúlyérzéke stabil. 

 Minden lépcsőfokra egyet lép, váltott lábbal 

 Fürge a mozgása 

 Rövid ideig tud fél lábon állni 

 Lendíti a karját járás közben 

 

Mondóka, ének  

 

A ritmus igény ebben az életkorban éppolyan természetes megnyilvánulás, mint a 

játékkedv. A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, hangulati 

állapotához igazodó ének, mondóka felkeltik érdeklődését, formálják esztétikai ízlését 

pozitív érzelmeket kelt, érzelmi biztonságot nyújt. A dal, zene kifejezi örömünket, 

bánatunkat. A zene, az ének színesebbé teszi a bölcsődében töltött időt. Keltsük fel a 

gyermek zene iránti érdeklődését, a zenei anyagokat igyekezzünk az életkoruknak 

megfelelően válogatni. A személyes kapcsolatban, játékhelyzetben átélt mondókázás, 

éneklés, zenehallgatás pozitív érzelmeket keltenek, örömélményt, érzelmi biztonságot 

adnak a kisgyermeknek. A zene belső lüktetése, az ismétlődések, a játékos mozdulatok 

megerősítik a zenei élményt, a zenei emlékezetet. Hangszerekkel (dob, csörgő, 

xilofon) igyekszünk érdekesebbé tenni a lüktetések, ritmusok világát. 

 

Cél: 

 A gyermek zenei érdeklődésének felkeltése 

 Érzékennyé tegye a környezet hangjai iránt 

 Énekes játékkal, az együtténeklés örömével érzelmei gazdagítása 

 

Zenei nevelés feladatai: 

 Magyar mondókák megismertetése 

 Magyar énekes játékok megismertetése 

 Énekléssel kedvet keltsen, a mintaadás az önkéntes utánzásra 

 Összerendezett mozgásra késztetés 

 Ritmusérzék fejlesztés 

Zenei nevelés tartalma: 

 Kötetlen formában, a napszak bármely időszakában 

  Heti rendszerességgel, az évszaknak megfelelő terv alapján 

 

Zenei nevelés feltételei: 

Személyi feltétel 

 Kisgyermekgondozó- nevelő énekeljen 

 Rendelkezzen megfelelő számú énekanyaggal 

 Énekelgetés alkalma, módja korcsoportonként változó 

 Többszöri rövid énekelgetése 
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 A fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére: 

 Egyszerű énekek éneklése 

 Érzékenyek a természet, és környezet hangjára 

 Ismeri a dalok, mondókák szövegét, a hozzá kapcsolódó kézmozdulatokat 

 Kedvelik az élő zenét, örömet okoz számukra a zene hallgatása 

 

Vers, mese  
 

A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi, értelmi és szociális fejlődésére. 

A bölcsődében az irodalmi és a népi műveknek egyaránt helye van. Sokféle helyzethez 

kapcsolódhat, alakulását a gyermek pillanatnyi állapota, igényei befolyásolják. Az 

irodalmi alkotások kiválasztásában fontos feladatunk, hogy az anyagot a gyermekek 

életkori sajátosságaihoz, nyelvi fejlettségéhez, érdeklődéséhez állítsuk össze. A napi 

tevékenység során többször is mondhatunk - a helyzethez illő - mondókát, rövid 

verset. 2-3 éves korban nagy jelentőségű - a testi kapcsolat iránti gyermeki igény 

kielégítésén túl - a simogatók, tapsoltatók, lovagoltatók ritmusa, lüktetése, egyszerű 

szövege, mert megnyugtatóan hat a kisgyermekre. A verselés, mesélés, képeskönyv 

nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára alapvető 

érzelmi biztonság egyszerre feltétel és eredmény. A mesét a képzelődés, a belső 

képteremtés teszi élménnyé. Az általunk választott versek, mesék mindig összhangban 

legyenek a játékkal, témájukban vagy hangulatukban igazodjanak hozzá. Fontosnak 

tartjuk, hogy a lapozgatni való gyermekkönyvek és a felnőttek számára használatos 

könyvek igényes kivitelűek és művészileg a legjobb válogatások legyenek. A 

képeskönyv egyben játékszer is, a gyermekek számára mindig hozzáférhetőek. A 

gyermekek anyanyelvi fejlődését szolgálják a képeskönyvek, szöveges lapozgatók, 

természeti képeskönyvek vagy szépen illusztrált mesekönyvek. A mesélés a 

kisgyermek mentális egészségének elmaradhatatlan eleme. 

A gondozónő feladata: 

 A mese, a versmondás feltételeinek megteremtése 

 Kívülről tudja a verseket, meséket 

 Arcjátékával, ritmikus mozdulatokkal, hanglejtéssel kísérje 

 A hangerő változtatásával teszi érzékelhetőbbé a gyermek számára 

 Kihasználja a mondókázás nyugtató hatását 

 Megismerteti a néphagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó meséket 

 A régi szokások értékét közvetíti 

 

Alkotótevékenység  
 

Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az 

önkifejezés –, nem annak eredménye. A kisgyermeknevelőink feladata a tárgyi 

feltételek és elegendő idő biztosítása, az egyes technikák, eszközhasználat 

megmutatása, a kisgyermek pillanatnyi igényének megfelelő technikai 

segítségnyújtással az alkotókedv ébrentartása. A kisgyermek alkotásának  
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elismerésével és megbecsülésével a kisgyermeknevelőink segítik az alkotó 

tevékenységek iránti érdeklődés fenntartását és az alkotásból fakadó öröm 

személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatásainak érvényesülését. A leggyakoribb 

alkotó tevékenységi formák a bölcsődénkben: gyöngyfűzés, nyomhagyó eszközök 

használata, firkálás, gyurmázás, ragasztás, gyűrés, tépés, ujjfestés vagy vastag ecsettel 

festés. Ezeket a kisgyermeknevelők külön tervezik, és készítik elő. 

 

Cél: 

 Az építő, ábrázoló, alkotó tevékenység segítése 

 A térbeli, formai, színi képzet kialakulása, gazdagítása 

 A természet színeire, formáira való ráhangolódás 

Feladat: 

 Az alkotó tevékenységre egész nap folyamán lehetőség biztosítása 

 Megismertetni a gyereket a különböző anyagokkal, a kézi munka alapelemeivel 

 Az egyéni fejlettségnek megfelelő motiválás 

A fejlesztés tartalma: 

 Képalkotás: firkálás, rajzolás 

 Rajzolás: ceruzával, zsírkrétával, filctollal 

 Festés: ujjheggyel, ecsettel, szivaccsal 

 Agyagkompozíciók: gyurmával, karcolás, lenyomat 

 Képalakítás: tépéssel, vágással, ragasztással, mozaikkészítés 

 Plasztikai munkák: egyszerűbb ajándéktárgyak készítése 

 Építés: hóval, homokkal, építőkockával 

 

A fejlődés várható jellemzői a bölcsődéskor végére: 

 Szívesen fajzol, egyszerű formát másol 

 Rajzait meg is nevezi 

 Nagy szemű gyöngyöt fűz 

 

Egyéb tevékenységek 

 

Szabadidős tevékenység  

 

A szabadidős tevékenység szerepe rendkívül fontos, hiszen a bölcsődében eltöltött idő 

legnagyobb részében – a gondozási műveletek kivételével – a gyermekek 

tevékenysége nem szabad, hogy kötött tevékenység legyen.   Ezekben a helyzetekben 

fejletségi szintjének megfelelően, szabadon, kedve és igénye szerint választhat, illetve 

dönthet a felkínált tevékenységi formák között. Színterei lehetnek a bölcsőde 

épületének helységei és udvara, ahol a tevékenységek végzése közben mindig 

biztosított a kisgyermeknevelői felügyelet.   A szabadidős tevékenységeknek nincs 

külön eszköztára, mivel minden használható, ami a bölcsődében a gyermekek számára 

található.  

 

 



 Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 

3915 Tarcal, Árpád u.8. 

e-mail: ovodakikelet@gmail.com 
Tel.:06-47-380-212 

 31 

 

Környezet-természet megismerése 

 

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a közvetlen és tágabb 

Természeti- emberi- tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság 

Felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi 

alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. A gyermek miközben 

felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, 

életkorának megfelelő eligazodáshoz szükségesek. A környezet megismerése során 

matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek a birtokába jut. Felismeri a 

mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat. A gondozónő lehetővé teszi a 

gyermekek számára a környezet megismerését. Alkalmat, időt, helyet biztosít a 

spontán és szervezett tapasztalat és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és biztonságos 

életvitel szokásainak alakítására. 

A környezettel való ismerkedés a kisgyermek születését követő, a fejlődését 

alapvetően befolyásoló, az életkor növekedésével egyre táguló, az ismeretszerzésben 

alapvetően mélyülő folyamat. Cél: Környezeti kompetencia megalapozása 

A gyermekek tevékenységébe ágyazva minél gazdagabb ismeret átadás a szűkebb, és 

tágabb környezetről. Lehetőség biztosítása a megannyi tapasztalatszerzésnek 

természetes élethelyzetben.  

Feladat:  

 A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatszerzés a közvetlen, és a 

tágabb környezetről. 

 A valóság felfedezése során a pozitív élmények feldolgozása 

 Elegendő idő, és alkalom biztosítása  

 Spontán, és szervezett ismeretszerzés lehetősége 

 Környezettudatos magatartás megalapozása. 

 Környezetbarát szemlélet közvetítése partnereink felé. 

 Környezetbarát intézmény 

 

Munka jellegű tevékenységek 

 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal sok vonatkozásban azonosságot 

mutató, azzal egybeeső munka jellegű játékos tevékenység (az önkiszolgálás, segítés, 

környezet megismerése). A gyermekek munka jellegű tevékenysége önkéntes, 

örömmel, szívesen végzett játékos tevékenység. A tapasztalatszerzésnek és a 

környezet megismerésének fontos lehetősége. Társkapcsolatok alakításának eszköze.  

A gondozónőtől a gyermekkel való együttműködést, folyamatos és pozitív értékelést 

igényel. 
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15. A bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételei-  A bölcsődei élet 

szervezése 
 

Saját kisgyermeknevelő rendszer  

A kisgyermeknevelőink a bölcsődei nevelésünk szakembere, akik személyiségükkel, 

nevelői attitűdjükkel mintát jelentenek a családok és a gyermekek számára egyaránt. A 

„saját kisgyermeknevelő”- rendszer a biztonság és a stabilitás megteremtésének 

szabályán alapul. A csoport vagy a csoport gyermekeinek egy része tartozik 

közvetlenül egy kisgyermeknevelőhöz. A „saját kisgyermeknevelő” szoktatja be a 

gyermeket a bölcsődébe, és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a kisgyermek 

nevelője (felmenőrendszer). Ő kíséri figyelemmel a kisgyermek fejlődését, tartja 

számon az egyes fejlődési állomásokat, vezeti az ehhez kapcsolódó szakmai 

dokumentációt és felelősséggel tartozik a rábízott gyermekekért. A „saját 

kisgyermeknevelő”- rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet 

tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a „saját 

kisgyermeknevelő” segíti át őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken. 

Gyermekcsoportok szervezése  

A bölcsődékben a gyermekcsoportok létszáma jogszabály által meghatározott. Az 

előírtnál magasabb csoportlétszám nem fogadható el, mivel a minőségi bölcsődei 

nevelést az életkornak és a sajátos igényeknek megfelelő felnőtt-kisgyermek arány 

garantálja. A bölcsődénkben egy gyermekcsoportunk létszáma 12 fő. A magasabb 

létszám szakmailag nem fogadható el, hiszen tudjuk nem csupán ellátási problémát 

jelent a kisgyermeknevelőnek, hanem nagyobb a zaj a csoportban, valószínűsíthetően 

több a konfliktus, az alkalmazkodás is megterhelőbb a gyermekek számára, és az 

egyéni bánásmódra is kevesebb a lehetőség. Egy kisgyermeknevelő legfeljebb 6 

„saját” gyermeket lát el. Csoportok kialakításánál a lehetőségekhez mérten figyelembe 

vesszük a szülői igényeket, kéréseket, de a szakmai vezető és az intézményvezető 

közösen dönt a csoportkialakításról.  

Csoportindító beszélgetés 

A gyermekcsoport elindítása előtt lényeges, hogy a csoport kisgyermeknevelői 

helyzetelemzést készítsenek, melyben figyelembe veszik a leendő gyermekek életkori-

, és egyéni sajátosságait annak függvényében, hogy már az előző nevelési évben is a 

csoport gondozottjai voltak, vagy az adott nevelési évben kerülnek felvételre. Ha az 

egész csoport új gyermekekből áll, a helyzetelemzés az életkori sajátosságokra épül.  
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Ha a csoport egy része új, a másik régi gyermekekből áll, vagy ha az egész csoport 

már az előző nevelési évben is a bölcsőde gondozottja volt, akkor az életkori 

sajátosságok mellett, az egyéni igényeket is figyelembe kell venni. A beszélgetés során 

szükséges megtervezni a tárgyi feltételeket, a csoportszoba berendezését, elrendezését, 

családlátogatási-, beszoktatási tervet készíteni, illetve minden lényeges dolgot 

feljegyezni, ami a felkészüléskor felmerül és szükséges. 

Tárgyi feltételek  

A kisgyermeket körülvevő tárgyi környezetet – a bölcsődénk épületét, játszóudvarát és 

egyéb helyiségeit –, a jogszabályi és szakmai előírások, a csoportokba járó 

kisgyermekek létszáma, életkora, igényei alapján úgy alakítottuk ki, hogy az 

biztonságos legyen és a bölcsődei nevelés megvalósítását szolgálja. Intézményünkben, 

az esztétikus, szép, korszerű épületben kialakított helységek a megfelelő berendezési, 

felszerelési tárgyak biztosításával, a jól felszerelt játszókert kialakításával megteremti 

a magas színvonalú napközbeni ellátás feltételeit.  A bölcsődei ellátáshoz szükséges, 

kötelezően biztosítandó eszközök és felszerelések jegyzékét a 15/1998.(IV.30.)NM 

rendelet 11. melléklete tartalmazza, mely hatályos 2017. 01.01-től. A bölcsődei 

ellátásunk fontos helyszíne a játszókert, a gyermekek mozgásigényének kielégítése, a 

szabad levegőn való tartózkodás biztosítása, a természettel való mindennapos 

érintkezés, együttélés szempontjából. Ezért kialakítására, berendezésére különös 

gondot fordítunk. / Homokozó, vízpermetező beépített nagymozgást fejlesztő játékok/ 

A játszókert kötelező eleme a homokozó. A homok kezelése: naponkénti átlapátolás, 

locsolás, évenkénti csere vagy fertőtlenítés. A játszóeszközök EU szabványnak 

megfelelőek (78/2003.(XI.27.) GKM rendelet, a játszótéri eszközök biztonságáról). A 

gyermekszoba bútorzata, berendezése – felszerelése megfelelő. Játszósarok, benne 

pihenősarok kialakítása megoldott. A hangulatos bútorok, szőnyegek, párnák, puha 

textil játékok pihentető, nyugtató hatásúak. A játékkészlet kialakítása az egészségügyi 

és pedagógiai szempontokat figyelembevételével történik. 

 

 Eszközök, felszerelések Megjegyzés  Darabszám 

1.  Csoportszoba …….nm 2 

2. Babakocsi tároló  1 

3. Mozgáskorlátozott mosdó  1 

4. Szélfogó  2 

5. Iroda  1 

6. Gyermeköltöző  2 

7. Gyermekmosdó  2 
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8. Fedett terasz  1 

9. Tejkonyha  1 

10. Melegítő konyha  1 

11. Fehér mosogató  1 

12. Takarítószer tároló  1 

13. Személyzeti zuhanyzó  2 

14. Mosdó  2 

15. WC  2 

16. Személyzeti öltöző  2 

17. Mosó, vasaló, szárító  1 

18 Takarítószeres  1 

 

Csoportszoba 

19. Bölcsődei fektető  28 

20. Ágytároló szekrény  1 

21. Bölcsődei gyermek ülőke  28 

22. Bölcsődei asztal  8 

23. Gondozónői asztal  2 

24. Csoportszobai szekrénysor  2 

25. Tálalószekrény  2 

26. Szőnyeg  4 

27. Konyhabútor /játék/  2 

28. Tornaszőnyeg  4 

29. Elkeríthető babasarok  2 

30. Baba, különböző méretű  20 

31. Mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő 

eszközök 

labdák, karikák 

kézés lábnyomatok, 

stb 

Labda:10 

Karika:15 

Kéz, lábnyomatok: 

40 

32. Különféle játékformák 

eszközei 

tologatós, építő, 

rakosgató , stb 

játékok 

40 

33. Értelmi képességeket) és a 

kreativitást fejlesztő anyagok, 

eszközök 

kirakók, párosítók, 30 

34. Gyermekek által használt 

könyvek 

lapozgatók 40 

35. Ábrázoló tevékenységet 

fejlesztő eszközök 

gyurma, színes 

ceruza, 

ujjfesték, ecsetek, 

stb. 

50 

Udvari játékok 

 



 Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 

3915 Tarcal, Árpád u.8. 

e-mail: ovodakikelet@gmail.com 
Tel.:06-47-380-212 

 35 

36. Játszótér  1 

37. Homokozó+árnyékoló+takaró 

ponyva 

 1 

38. Mászóka  1 

39. Mérleg hinta  2 

Gyermeköltöző 

 

40. Öltözőszekrény  2 sor 

41. Öltözőpad  2 sor 

42. Pelenkázó  2 

Tisztálkodási és egyéb felszerelések 

 

43. Egyéni tisztálkodó szerek fésű, fogkefe, 

fogmosó 

pohár 

Minden 

gyermeknek saját 

44. Tisztálkodó felszerelések folyékony szappan 

tartó 

5 

45. Fésűtartó  2 

46. Törülköző  56 

47. Asztalterítő  24 

48. Takaró  28 

49. Ágyneműhuzat, lepedő  56 

 

Egészségügyi szempontok:  

 Könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen.  

 Balesetet ne okozzon.  

 Ne legyen törött, ne legyen könnyen törhető, ne essen szét darabjaira, éles 

sarkai ne legyenek, ne lógjon hosszú zsinóron, ne legyen túl nehéz.  

 Csecsemő és tipegő korban ne legyen olyan kisméretű, hogy orrba, fülbe, 

garatba kerülhessen!  

 

Pedagógiai szempontok: 

 

 Minden tevékenységformához legyenek megfelelő játékszerek (manipuláció, 

konstruálás, utánzó-, szerepjáték, mozgásfejlesztő játék, stb.).  

 A játék színe, nagysága, formája keltse fel és tartsa ébren a gyermek 

érdeklődését. - Több fajta lehetőségre lehessen felhasználni.  

 Legyenek más nemzetek szokásait tükröző játékok.  

 Játékválasztásnál legyen szempont a nemek közötti egyenlőség elvének 

betartása (a kislányoknak is legyen autó, a fiúknak is baba). Kivitelezése 

igényes legyen. A fokozott igénybevételnek megfeleljen.  
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Elhelyezés: 

 

 Nyitott játékpolcon. állandó helyen, gyermekek számára elérhető 

magasságban.  

 Tárolóedényekben (vödrökben, kosarakban, dobozban, tálakban).  

 Kisgyermeknevelő által elérhető polcon (felügyeletet igénylő játékok).  

 

Az alapjátékok minden korcsoport számára megtalálhatóak, de ezen felül 

természetesen más és más a csecsemőkorú-, a tipegő korú- és a nagycsoportos 

gyermekek játékigénye, melyek minőségben, mennyiségben biztosítottak. A bölcsőde 

kiszolgáló helységei ((konyha, raktárak, előkészítők, mosó-szárító, stb) is a 

funkciójuknak megfelelően kialakítottak, berendezésük. megfelelő. 

16. Évszakokhoz igazodó Napirend  

 

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, 

szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit biztosítja. 

Megteremti a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás 

lehetőségét. A nevelés - gondozás folyamatában az egymást követő események 

(tisztálkodás, étkezés, játék, alvás) a gyermekek jó közérzetét is megteremtik. Az 

optimális napirenden belül az egyes gyermekek igényeit a kisgyermeknevelő úgy tudja 

kielégíteni, hogy közben a csoportok életében is áttekinthető a rendszer, a gyermekek 

tájékozódhatnak a várható eseményekről, miközben kiiktatódik a várakozási idő. Ez 

egyben a csoportok belső nyugalmát is biztosítja.  

A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, 

szükségleteitől, de befolyásolják az évszakok, a csoportlétszám és egyéb tényezők (pl.: 

bölcsőde nyitása, zárása) is. Kialakításának további feltételei a személyi állandóság 

(saját kisgyermeknevelő rendszer), a tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a kisegítő 

személyzet összehangolt munkája, a gyermekek otthoni életének, életritmusának 

lehetőség szerinti figyelembevétele. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság 

jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti belső arányok kialakítása, és az hogy a 

napirendet a gyermekcsoport kisgyermeknevelői alakítsák ki. A bölcsődei nevelés 

tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését különböző, a bölcsődei 

kisgyermeknevelők által készített feljegyzések, és dokumentumok szolgálják (pl.: 

csoportprogramok). Napirend kialakításánál szem előtt kell tartani, hogy a legtöbb időt 

a játékra fordítsák, figyelembe véve a játékba integrált tevékenységekkel elsajátítható 

ismereteket. A csoport kisgyermeknevelői maguk dönthetnek arról, hogy egy-egy 

napon mely tevékenység kap nagyobb hangsúlyt.  

 

A Napirend igazodik:  

 a gyermekcsoport életkori összetételéhez - fejlettségéhez - szükségleteihez  

 befolyásolják az évszakok, az időjárás  

 a gyermek otthoni életének, életritmusának figyelembe vétele 
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Tavaszi Napirend 

 
6.30-8.00 Gyermekek folyamatos átvétele, közben 

szabad játékos tevékenység 

8.00-8.15 Előkészület a reggelihez, bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás 

8.15- 8.45 Reggeli 

8.45- 10.00 Játék a csoportban  

(tornázunk, énekelünk, mondókázunk, 

alkotunk) 

10.00 Tízórai elfogyasztása 

10.00- 11.15  Szabad játékos tevékenység időjárástól 

függően a szabadban, udvaron (kis 

motor, homokozó játékok), teraszon, 

illetve a csoportszobában, tornaszobában 

Só szoba használata 

11.15- 11.30 Előkészület az ebédhez, bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás 

11.30- 12.00 Ebéd, majd folyamatos fogápolás, 

tisztálkodás, előkészület a pihenéshez 

12.00- 14.30 Pihenő idő 

14.30- 14.45 Ébredés sorrendjében bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás, előkészület az uzsonnához 

14.45- 15.00 Uzsonna 

15.00- 16.30 A gyermekek hazaadása, közben 

folyamatos szabad játéktevékenység 

16.30 Bölcsőde zárása 
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Nyári Napirend 

 
6.30-8.00 Gyermekek folyamatos átvétele, közben 

szabad játékos tevékenység, időjárástól 

függően gyülekező az udvaron 

8.00-8.15 Előkészület a reggelihez, bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás 

8.15- 8.45 Reggeli 

8.45- 10.00 Játék a csoportban vagy időjárástól 

függően az udvaron  

10.00 Tízórai elfogyasztása (időjárástól 

függően az udvaron vagy a csoportban) 

10.00- 11.15  Szabad játékos tevékenység időjárástól 

függően a szabadban, udvaron (bicikli, 

homokozó játékok, labda), teraszon, 

illetve a csoportszobában 

11.15- 11.30 Előkészület az ebédhez, bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás 

11.30- 12.00 Ebéd, majd folyamatos fogápolás, 

tisztálkodás, előkészület a pihenéshez 

12.00- 14.30 Pihenő idő 

14.30- 14.45 Ébredés sorrendjében bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás, előkészület az uzsonnához 

14.45- 15.00 Uzsonna 

15.00- 16.30 A gyermekek hazaadása, közben 

folyamatos szabad játéktevékenység 

16.30 Bölcsőde zárása 
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Őszi Napirend 

 

 
6.30-8.00 Gyermekek folyamatos átvétele, közben 

szabad játékos tevékenység 

8.00-8.15 Előkészület a reggelihez, bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás 

8.15- 8.45 Reggeli 

8.45- 10.00 Játék a csoportban (tornázunk, 

énekelünk, mondókázunk) 

10.00 Tízórai elfogyasztása  

Teázós délelőtt- beszélgető kör alakítása-

meghitt percek, lelki egészségvédelem, 

kötetlen formában 

10.00- 11.15  Szabad játékos tevékenység időjárástól 

függően a szabadban, udvaron (bicikli, 

homokozó játékok, labda), teraszon, 

illetve a csoportszobában, tornaszobában  

Só szoba használata 

11.15- 11.30 Előkészület az ebédhez, bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás 

11.30- 12.00 Ebéd, majd folyamatos fogápolás, 

tisztálkodás, előkészület a pihenéshez 

12.00- 14.30 Pihenő idő 

14.30- 14.45 Ébredés sorrendjében bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás, előkészület az uzsonnához 

14.45- 15.00 Uzsonna 

15.00- 16.30 A gyermekek hazaadása, közben 

folyamatos szabad játéktevékenység 

16.30 Bölcsőde zárása 
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Téli Napirend 

 

 
6.30-8.00 Gyermekek folyamatos átvétele, közben 

szabad játékos tevékenység 

8.00-8.15 Előkészület a reggelihez, bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás 

8.15- 8.45 Reggeli 

8.45- 10.00 Játék a csoportban (tornázunk, 

énekelünk, mondókázunk) 

10.00 Tízórai elfogyasztása  

Teázós délelőtt- beszélgető kör alakítása-

meghitt percek, lelki egészségvédelem, 

kötetlen formában 

10.15- 11.15  Időjárástól függően mozgás a szabadban, 

udvaron, teraszon, illetve a 

tornaszobában, tornaszer használata 

Só szoba használata 

11.15- 11.30 Előkészület az ebédhez, bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás 

11.30- 12.00 Ebéd, majd folyamatos fogápolás, 

tisztálkodás, előkészület a pihenéshez 

12.00- 14.30 Pihenő idő 

14.30- 14.45 Ébredés sorrendjében bilizés, wc-zés, 

tisztálkodás, előkészület az uzsonnához 

14.45- 15.00 Uzsonna 

15.00- 16.30 A gyermekek hazaadása, közben 

folyamatos szabad játéktevékenység 

16.30 Bölcsőde zárása 

 

17. A fejlődés jellemzői bölcsődéskor végére 

 

A gyermek belső érése: a családi nevelés és a bölcsődei nevelési – gondozási 

folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége a bölcsődéskor végére eléri az 

óvodai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.  

 Ruhadarabjaikat megnevezik, kis segítséggel le- és felveszik.  

 Segítséggel kezet mosnak, szobatiszták.  

 Önállóan étkeznek. 
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 Ismerik testrészeiket, megnevezik azokat.  

 Biztonsággal járnak, futnak, szívesen mozognak, guggolnak, ugrálnak, 

tornáznak. 

 Finom mozgásaik folyamatosan fejlődnek, képesek apróbb játékokkal 

játszani. 

 Próbálkoznak a ceruzafogással, rajzolással, festéssel, szívesen gyurmáznak.  

  Beszédfejlődésük eltérő szinten van, de képesek kommunikálni a 

felnőttekkel és társaikkal.  

 Ismerik a legfontosabb megszólítási szabályokat, köszönnek, helyesen 

alkalmazzák a kérem, – köszönöm kifejezéseket. 

  Rövid verseket, mondókákat, dalokat felidéznek.  

 Rövid mesét végighallgatnak.  

 Ismerik a nevüket.  

 Könyvnézegetés közben felismerik a látottakat.  

 Játéktevékenységekben képesek együttműködésre társaikkal és a 

felnőttekkel.  

 Megjelenik az aktív társas viselkedés első formája, az összedolgozás.  

 Az összedolgozás során kialakulhat a munkamegosztás, így lehetőségük lesz 

kisebb szerepjátékok eljátszására. Ez jó alap az óvodai szerepjátékok 

kibontakozásához. 

18. Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása  

 

Megfelelő személyi és tárgyi feltételek megteremtése esetén bölcsődénkbe felvételt 

nyerhetnek mindazon 20 hetes-6 éves korú gyermekek, akik veleszületett vagy szerzett 

károsodás következtében valamilyen fogyatékossággal élnek, vagy fejlődésükben, oly 

mértékben visszamaradottak, hogy emiatt speciális bánásmódot, több figyelmet 

igényelnek, és nem veszélyeztetik sem maguk, sem társaik testi épségét. 

19. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása- 

Továbbképzések 
 

Célunk, hogy dolgozóink szervezett és irányított keretek között végezzék nevelési, 

gondozási tevékenységüket a módszertani irányelvek, a gyermekvédelmi törvény 

alkalmazásával. Fontos, hogy jó minőségű munkát végezzenek a gyermekek és szülők 

általános megelégedettségére. Fontosnak tartjuk a szakmai tudás gyarapítását, a 

rendszeres önképzést és továbbképzést, hogy minél magasabb szintű nevelést-

gondozást tudjunk biztosítani. A színvonalas gondozónői munka függvénye az alapos 

szakmai tudás és felkészültség.  
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A szervezetfejlesztés elvei:  

 a nevelők személyes fejlődésének biztosítása, segítő légkör, bátorítás a 

kibontakozásra, világos, egyértelmű célok és feladatok megfogalmazása, 

részvétel a döntések meghozatalában, jogok és felelősség összehangolása, 

szabadság a munka elvégzésének módjában 

 

A szakmája iránt elhivatott munkatárstól elvárjuk, hogy rendszeresen képezze magát. 

Ehhez az alábbi segítséget nyújtjuk: internet használatának lehetősége, szakmai 

folyóiratok, módszertani kiadványok vásárlása. Minden évben továbbképzési terv 

készül az akkreditált továbbképzéseken való részvételről. A kisgyermeknevelők 

részére biztosítjuk a miniszteri utasításban előírt kreditpontok megszerzésének 

lehetőségét. /Továbbképzési terv: 2020-2025/ 

Szakmai beszélgetések  

Aktuális kérdésekkel, előttünk álló feladatokkal, programokkal, a gyermekek 

fejlődésével, nevelésével, gondozásával, aznap történt eseményekkel kapcsolatosak 

beszélgetéseink. 

Bölcsődelátogatás   

Tapasztalatszerzés céljából szakmai látogatást teszünk más bölcsődékben, 

tapasztalatainkat közösen megbeszéljük. 

A Módszertani Bölcsőde által szervezett továbbképzéseken, szakmai képzettséget 

szinten tartó továbbképzéseken folyamatosan részt veszünk. 

20.  Dokumentáció 

 

A bölcsődénk a gyermekek fejlődéséről és a csoportok működéséről tájékozódás 

céljából, az egyes módszertani javaslatokban megfogalmazottak alapján 

dokumentációt vezet. A dokumentáció vezetése, az abban szereplő információk 

felhasználása a magas színvonalú nevelés, gondozás biztosításának, a gyermekek 

fejlődésének elősegítése érdekében történik és nem a gyermekek minősítését szolgálja. 

A dokumentáció vezetésénél fontos szempontnak tartjuk: a tárgyszerűséget, a 

hitelességet, az árnyaltságot, a rendszerességet, a folyamatosságot. A dokumentáció 

vezetéséhez felvételkor kérjük a szülők hozzájárulását, és tájékoztatjuk őket, hogy 

kérésükre bármikor betekintést nyerhetnek gyermekük fejlődésének írásban rögzített  



 Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 

3915 Tarcal, Árpád u.8. 

e-mail: ovodakikelet@gmail.com 
Tel.:06-47-380-212 

 43 

 

menetébe. A dokumentáció vezetésénél és őrzésénél a személyiségi jogokat 

figyelembe vesszük, a dokumentumokat elzárt helyen tartjuk.  

Dokumentációk:  

 csoportnapló – mely tartalmazza: a létszámot és a napi feljegyzéseket.  

 napi jelenléti kimutatás  

 bölcsődei törzslap,  

 fejlődési napló,  

 percentil tábla, 

 fejlődési táblázat, 

 családi füzet,  

 családlátogatásról feljegyzés 

21. Ellenőrzés, értékelés rendszere 

 

A bölcsődében több rétegű ellenőrzési feladatokat kell végezni. A nevelési, gondozási 

program csak a pedagógiai munkáról szól, ezért itt csak a program beválásának és a 

bölcsőde pedagógiai munkájának ellenőrzését kell rögzíteni. A pedagógiai munka 

felelőse az intézményvezető, ezért az ellenőrzés is alapvetően az ő feladata. A 

programot 5 évre készítettük, szükség esetén módosítjuk.  Minden nevelési év végén 

átfogó értékelést tervezünk.  

A programhoz szorosan kapcsolódik:  

 a bölcsőde éves munkaterve,  

 a csoportdokumentumok (csoportnapló, napirend)  

 a gyermekek fejlődéséről készült feljegyzések.  

 A bölcsőde munkatervét évente, a csoportdokumentumokat és a gyermekek 

fejlődéséről készült feljegyzéseket félévente kell ellenőrizni.  

 

Az ellenőrzés kiterjed:  

 a dokumentumok ellenőrzésére,  

 a gyakorlati munka ellenőrzésére. 

  

A bölcsődei munka értékelése nevelési értekezletek keretében történik. A nevelői 

értekezlet az értékelésen kívül lehetőséget, ösztönzést kell, hogy adjon a megújulásra, 

továbbképzésekre, a program magasabb szintű végrehajtására. 
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22.  Az igénybevevők és személyes gondoskodást végző személyek jogainak 

védelmével kapcsolatos szabályok  

 

Az 1993. évi III. tv. 94/E pontja fogalmazza meg a szociális intézményben az 

ellátottak jogait, abból a megfontolásból, hogy törvényi szinten összerendezetten 

szerepeljenek azok az alapvető emberi, alkotmányos és speciális jogok, amelyek 

minden szociális szolgáltatást igénybevevőt megilletnek. Az ellátottak jogaira 

vonatkozó szabályok közül a legfontosabbak, amelyek a gyermekekre vonatkoznak A 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást 

olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybevevőket megillető 

alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös 

figyelemmel  

a) az élethez, emberi méltósághoz,  

b) a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra.  

Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 

magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös 

figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult 

személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető köteles biztosítani továbbá, hogy az 

intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes 

körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást 

igénybevevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös 

figyelemmel az ellátást igénybevevő szociális rászorultságának tényére. A 

szolgáltatást végzők jogai Az intézménnyel közalkalmazotti és egyéb (vállalkozói) 

jogviszonyban álló személyek részére a munkáltató a munkavégzés során biztosítja: 

 a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést  

 emberi méltóságuk és személyiségi jogaik tiszteletben tartását - munkájuk 

elismerését  

 a biztonságos munkakörülményeket.  

 

A dolgozók magánéletének védelme a személyes adataik kezelésében mérvadó. A 

család, és a házasság intézményének védelme az alkalmazotti közösség 

munkaszervezése során figyelembe veendő tényező. Különös védelem illeti meg a 

várandós anyát, a kisgyermeket nevelő anyát a munkahelyen. A dolgozók érdekeinek 

figyelembevétele nem befolyásolhatja hátrányosan a bölcsődei ellátásban részesülő 

kisgyermekek érdekeit. Az intézményben nem állhat alkalmazásban olyan személy, 
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akivel szemben a Gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

kizáró tényezője áll fenn. Az intézmény vezetője gondoskodik az intézményen belül az 

emberi és állampolgári jogok érvényesüléséről, az egyén autonómiáját elfogadó, 

integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakításáról és 

működtetéséről. 

23.  Érdekvédelem 

 

A szülő joga, hogy: 

 

 megválassza az intézményt, amelyre gyermeke gondozását, nevelését bízza 

 megismerje a gyermekcsoport életét,  

 megismerje a gondozási - nevelési elveket,  

 a bölcsőde működését illetően mondjon véleményt, tegyen javaslatot, 

 megismerje a gyermek ellátásával kapcsolatos dokumentumokat. 

 

A szülő kötelessége, hogy: 

 

 a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel, intézményekkel 

együttműködjön.  

 betartsa az intézmény Házirendjét. 

 

A gyermek joga, hogy:  

 

 segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének 

kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a 

társadalomba valóbeilleszkedéshez, 

 sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását 

segítő különleges ellátásban részesüljön, 

 a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az 

egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön, 

 emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással  

 fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal  

  az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön, 

 a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban-

nevelésben részesüljön 
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24.  Érdekképviseleti fórum 

A Fórum szavazati jogú választott tagjai (Gyvt. 35.§ (2) bekezdésének b; c; d; pontja 

alapján): 

 a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek szülei/törvényes képviselői,  

 a bölcsőde dolgozóinak képviselői,  

 az intézmény fenntartó önkormányzat képviselői. 

A Fórum tagjainak számát úgy kell meghatározni, hogy a szülők/törvényes  képviselők  

száma nem   lehet   kevesebb   a   bölcsőde   dolgozói   képviselőinek   és   a   fenntartó   

képviselőinek összlétszámánál.  

 

 

A Fórum tagjainak száma: 

 szülő/törvényes képviselő                     2 fő 

 bölcsődei dolgozók képviselője            1 fő 

 fenntartó képviselője                             1 fő 

 

A szülők/törvényes képviselők képviselőire gyermekcsoportonként a szülők önmaguk 

tesznek javaslatot.  A javasolt személyek közül egységenként megtartott szülői 

értekezleten 2 főt választanak, egyszerű többségi szavazással. Szavazategyenlőség 

esetén ismételt szavazást kell tartani a legtöbb szavazatot kapott jelöltekre.  

A bölcsőde dolgozóinak képviselőit a dolgozók maguk közül választják.  Az 

intézmény vezetője – mint első szinten kompetenciával bíró személy – nem lehet tagja 

a Fórumnak. 

A fenntartó képviselőjét a Képviselő-testület jelöli ki.  A Fórum tagjai maguk közül 

elnököt választanak. 

A Fórum tagjának megbízása megszűnik, ha: 

 a szülő/törvényes képviselő gyermeke kikerül az ellátásból, vagy az őt delegáló 

szülői kör visszahívja,  

 a bölcsőde képviselőjének közalkalmazotti jogviszonya az intézménynél 

megszűnik, vagy az őt delegáló munkahelyi kollektíva visszahívja,  

 a fenntartó képviselőjének képviseleti jogosultságát a fenntartó megszünteti. 

Tagváltozás esetén az érintett oldal 1 hónapon belül új tagot választ/delegál.  

 

Az Érdekképviseleti Fórum jogköre, felelőssége 

 

Az Érdekképviseleti Fórum jogköre: 

 

Döntési jogot gyakorol:  

 tisztségviselőinek megválasztásában, 

 hatáskörébe tartozó ügyekben.  

Véleményt nyilváníthat:  

 gyermeket érintő ügyekben.  
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Javaslatot tehet:  

 a bölcsőde alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások 

tervezésével, működtetésével, az ebből származó bevételek felhasználásával 

kapcsolatban.  

Panaszt tehet, illetve intézkedést kezdeményezhet:  

 a szervezeti felépítés szerinti (szakmai vezető, intézményvezető), illetve egyéb 

illetékességgel bíró személynél/szervnél (fenntartó, gyermekjogi képviselő, más 

hatáskörrel rendelkező szerv) 

Egyetértési jogot gyakorol:  

 a bölcsőde házirendjének jóváhagyásánál.  

 

Az Érdekképviseleti Fórum felelősségi köre 

 

A Fórum felelős:  

 törvényes működéséért 

 működési rendjének szabályosságáért 

 hatáskörébe tartózó döntéseiért. 
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25. Melléklet: 

1. Megállapodás 

2. Érdekképviseleti Szabályzat 

3. Az Intézmény Házirendje 
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MEGÁLLAPODÁS 

 

A gyermek napközbeni ellátása / bölcsődei ellátás igénybevételéhez 

- mely létrejött a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és-  

…………………………………………………………….szülő / törvényes képviselő – a továbbiakban 

ellátást igénylő -között a mai napon az ellátást igénylő gyermeke bölcsődei ellátásáról. 

A gyermek neve: …………………………………….  

Születési hely, idő:………………………………..…… 

Anyja születéskori neve: ………………………………………….. 

Lakcím:………………………………………………………………………………………………… 

A bölcsődei ellátás kezdő időpontja: ……………………………tartama:Határozott Határozatlan 

1. A bölcsőde biztosítja az ellátást igénylő szülő gyermeke számára: 

 a bölcsődei ellátás alapelveire épülő szakszerű gondozás – nevelés, 

 napi négyszeri étkezés, a nyugodt alvás, pihenés biztosítása, 

 a gyermek szabad levegőn tartózkodásának biztosítása, 

 az önálló játéktevékenység támogatása, a gyermek fejlettségének megfelelő 

készségfejlesztés, 

2. Az ellátást igénylő tudomásul veszi, hogy az intézményben a napi térítési díj ………...Ft, 

melyet az intézmény fenntartója –Tarcal Község Önkormányzata évente legfeljebb kétszer 

megváltoztathat. A térítési díj változásáról az ellátást igénylő szülő értesítést kap. A térítési 

díjat előre, a tárgyhónap 15-ig kell az ellátást nyújtó bölcsődének megfizetni. Ha a térítési díj 

fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézmény vezetője 15 

napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj 

befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a kötelezett nevét, lakcímét nyilvántartásba 

veszi. Díjhátralékról negyedévente tájékoztatja a fenntartót, a térítési díjhátralék behajtása, 

vagy behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 

 

3. A térítési díj fizetésére kötelezett személy neve: 

………………………………………………………. 

lakcíme:………………………………………………………………………………………… 

TAJ száma: …………………………………………   

Adószáma: …………………………………….. 

4. A bölcsődei ellátás megszűnik: 

 határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam leteltével 

 a szülő, egyéb törvényes képviselő bejelentése alapján 

 ha a gyermek a jogszabályban meghatározott életkort betöltötte 

 bölcsődei nevelési év végén, (augusztus 31.) ha a gyermek a harmadik életévét 

betöltötte  

 Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának 

szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, 
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illetőleg magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek egészségét. (15/1998. 

/IV. 30/ NM rendelet 43 §. /3/ bekezdés.) 

5. Az intézményvezető tájékoztatja továbbá a szülőt az alábbiakról: 

 

 az ellátás tartalma és feltételei: a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő 

gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, 

foglalkoztatását és étkeztetését szervezzük meg azon gyermekek számára, akiknek 

szülei, nevelői, kisgyermek nevelői munkavégzésük munkaerő-piaci részvételt 

elősegítő programban, képzésben való  részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt 

napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.  A napközbeni ellátás keretében 

biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. 

(1997. évi XXXI. törvény 41. §. /1/ bekezdés) 

 A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell 

biztosítani, akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség, 

 akit egyedülálló időskorú személy nevel, vagy akivel együtt három vagy több 

gyermeket nevelnek, kivéve azt akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban 

részesül, 

 akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud 

gondoskodni.    (1997. évi XXXI. törvény 41. §. /2/ bekezdés) 

 A gyermek napközbeni ellátását biztosítani kell, ha azt a jegyző a védelembe vétel 

(Gyvt. 68.§. a./ pontja) során elrendeli. 

 Az intézmény által vezetett, gyermekre vonatkozó dokumentáció: üzenő füzet, 

egészségügyi törzslap, fejlődési lap és napló, IX. számú adatlap; 

 az érték és vagyonmegőrzés módja: a gyermekeknek zárható szekrénye van. A bejárati 

ajtók, kapuk napközbeni zárva tartásáról a bölcsőde gondoskodik. Az érkezés és 

távozás időtartama alatt a szülők figyelmet fordítanak a kapuk csukott állapotára.  

 fizetendő térítési díjról 

 az intézmény házirendje: a melléklet szerint; 

 a panaszjog gyakorlásának módja: A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes 

képviselője, továbbá gyerekek érdekeinek védelmét ellátó érdek-képviseleti és 

szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény 

vezetőjénél vagy érdek-képviseleti fórumánál az ellátást érintő kifogások orvoslása 

érdekében, a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói 

kötelezettségszegése esetén. Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum 

a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges 

módjáról. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az intézmény 

fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője 

vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat 

eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. A Kikelet 

Napköziothonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője: Kissné Dudás Gabriella, 

elérhetősége: Tarcal, Árpád u. 8. 06-47-380-212, e-mail: ovodakikelet@gmail.com, a 

bölcsőde szakmai vezetője: Majoros Bernadett, elérhetősége: Tarcal, Árpád u.8. 06-

47-380212, e-mail: ovodakikeletvgmail.com 

 az érdekképviseleti fórum: A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében működő 

érdekképviseleti fórum tagjai és elérhetőségük a gyermekük üzenő füzetében és a 

csoportszobához tartozó átadókban a faliújságra kifüggesztve találják meg. 

 TAJ alapú nyilvántartást 

Az ellátást igénylő a Házirend egy példányát átvette, az abban foglaltakat tudomásul vette, vállalta a 

betartását. A Házirend a szülőkre és hozzátartozóikra egyaránt vonatkozik. 
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Gyermek étkeztetésre vonatkozó tájékoztatást szóban és írásban a szülő megkapta.  

A szülő nyilatkozik arról, hogy a felvételnél közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Vállalja, hogy a 

kérelemhez csatolja a felvételt igazoló dokumentumokat, valamint ha a közölt adatokban változás 

következik be, azt 15 napon belül az intézményvezetővel tudatja.  

Fenti tájékoztatás megtörténtéről, jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító 

adatközlésben beállott változásokról.  

Jelen Megállapodás a gyermek ellátásának megszűnésével hatályát veszti. 

A Megállapodást és a tájékoztatást a felek – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – tudomásul 

vették és aláírták.  

 

 

Tarcal, ……………………………… 

 

 

…………………………….        ……………………… 

szülő (törvényes képviselő)                                 P.H.       intézményvezető 

 

Sz.ig. száma: ……………………………………….. 

Tarcal, 20............ év  …………………….. hó ……………. nap 
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26. Legitimáció 

 

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és 

Bölcsőde, Konyha és Étkezde  

Szakmai Programja 

 

Készítette:…………………………….. 

Intézményvezető 

Ph. 
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1. Általános rendelkezések  

 

 A Szabályzat hatálya kiterjed a Kikelet  Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 

Bölcsődei Intézményegységére.  

 Az intézmény e Szabályzat alapján Érdekképviseleti Fórumot hoz létre.  

 A hatályos Szabályzatot ki kell hirdetni.  

 Alkalmazásáért az Érdekképviseleti Fórum elnöke és a szakmai vezető felelős. 

  

2. Az érdekképviseleti fórum működésének célja, feladata 

 

 Az Érdekképviseleti Fórum (továbbiakban: Fórum) a bölcsődei ellátásban 

részesülő gyermekek érdekeinek védelmét, képviseletét szolgálja és végzi.  

 A Fórum működésének célja, hogy megteremtse a bölcsődei ellátásban 

részesülő gyermekek szülei/törvényes képviselői, a fenntartó és az intézmény 

képviselői közötti együttműködés szélesebb körben értelmezett alapját. További 

cél, hogy a bölcsődei ellátással kapcsolatban esetlegesen felmerülő panasz, 

probléma mihamarabb azon a helyen nyerjen orvoslást, ahol felmerül. 

 

A Fórum feladata, hogy:  

 megismerje  a  bölcsőde  működését,  struktúráját,  szakmaiságát,  

feltételrendszerét,  szakmai céljait, működtetésének körülményeit,  

 véleményt nyilvánítson a szakmai vezetőnél a gyermekeket érintő ügyekben,  

 a  szülők/törvényes  képviselők  által  hozzá  benyújtott  panaszt  megvizsgálja,  

a  hatáskörébe tartozó ügyekben döntsön, vagy tájékoztatást adjon a panasz 

orvoslásának lehetséges módjáról. Minderről 15 napon belül írásban 

tájékoztatja a panaszost,  

 Intézkedést kezdeményezhet a szakmai vezetőnél, illetve a szervezeti felépítés 

szerint illetékes személynél/szervnél (intézményvezető, fenntartó, gyermekjogi 

képviselő, más hatáskörrel rendelkező szerv),  

 A házirendben foglaltak szerint panasszal élhet a szakmai vezetőnél, illetve a 

szervezeti felépítés szerinti kompetens személynél (intézményvezető, fenntartó) 

az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, valamint a gyermeki jogok 

sérelme, a bölcsőde dolgozóinak kötelezettségszegése esetén. 

 Az intézményvezető és a szakmai vezető a Fórum által jelzett panaszt 

kivizsgálja, illetékességi körén belül megteszi a szükséges intézkedést.   

Amennyiben ehhez nem rendelkezik kompetenciával, a megfelelő személyhez 

továbbítja azt. Mindenről 15 napon belül írásban tájékoztatja a Fórumot.  

 A panaszt tevő szülő/törvényes képviselő az intézmény fenntartójához, vagy a 

gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha a szakmai  vezető  -  ill.  a  szervezeti  

felépítés  szerinti  illetékes személy -, vagy a Fórum 15 napon belül nem küld  
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értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért 

egyet. 

 

 

3. Az Érdekképviseleti fórum szervezeti felépítése, megalakítása 

 

A Fórum szavazati jogú választott tagjai (Gyvt. 35.§ (2) bekezdésének b; c; d; pontja 

alapján): 

 a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek szülei/törvényes képviselői,  

 a bölcsőde dolgozóinak képviselői,  

 az intézmény fenntartó önkormányzat képviselői. 

A Fórum tagjainak számát úgy kell meghatározni, hogy a szülők/törvényes  képviselők  

száma nem   lehet   kevesebb   a   bölcsőde   dolgozói   képviselőinek   és   a   fenntartó   

képviselőinek összlétszámánál.  

 

 

A Fórum tagjainak száma: 

 szülő/törvényes képviselő                     2 fő 

 bölcsődei dolgozók képviselője            1 fő 

 fenntartó képviselője                             1 fő 

 

A szülők/törvényes képviselők képviselőire gyermekcsoportonként a szülők önmaguk 

tesznek javaslatot.  A javasolt személyek közül egységenként megtartott szülői 

értekezleten 2 főt választanak, egyszerű többségi szavazással. Szavazategyenlőség 

esetén ismételt szavazást kell tartani a legtöbb szavazatot kapott jelöltekre.  

A bölcsőde dolgozóinak képviselőit a dolgozók maguk közül választják.  Az 

intézmény vezetője – mint első szinten kompetenciával bíró személy – nem lehet tagja 

a Fórumnak. 

A fenntartó képviselőjét a Képviselő-testület jelöli ki.  A Fórum tagjai maguk közül 

elnököt választanak. 

A Fórum tagjának megbízása megszűnik, ha: 

 a szülő/törvényes képviselő gyermeke kikerül az ellátásból, vagy az őt delegáló 

szülői kör visszahívja,  

 a bölcsőde képviselőjének közalkalmazotti jogviszonya az intézménynél 

megszűnik, vagy az őt delegáló munkahelyi kollektíva visszahívja,  

 a fenntartó képviselőjének képviseleti jogosultságát a fenntartó megszünteti. 

Tagváltozás esetén az érintett oldal 1 hónapon belül új tagot választ/delegál.  

 

4. Az Érdekképviseleti Fórum jogköre, felelőssége 

 

Az Érdekképviseleti Fórum jogköre: 

 

Döntési jogot gyakorol:  

 tisztségviselőinek megválasztásában, 
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 hatáskörébe tartozó ügyekben.  

Véleményt nyilváníthat:  

 gyermeket érintő ügyekben.  

Javaslatot tehet:  

 a bölcsőde alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások 

tervezésével, működtetésével, az ebből származó bevételek felhasználásával 

kapcsolatban.  

Panaszt tehet, illetve intézkedést kezdeményezhet:  

 a szervezeti felépítés szerinti (szakmai vezető, intézményvezető), illetve egyéb 

illetékességgel bíró személynél/szervnél (fenntartó, gyermekjogi képviselő, más 

hatáskörrel rendelkező szerv) 

Egyetértési jogot gyakorol:  

 a bölcsőde házirendjének jóváhagyásánál.  

 

Az Érdekképviseleti Fórum felelősségi köre 

 

A Fórum felelős:  

 törvényes működéséért 

 működési rendjének szabályosságáért 

 hatáskörébe tartózó döntéseiért. 

 

5. Az érdekképviseleti fórum működési szabályai 
 

A Fórum évente legalább két alkalommal rendes, illetve panasz esetén szükség szerint 

rendkívüli ülést tart.  Az ülést a Fórum megválasztott elnöke hívja össze, lehetőleg 

írásban, megjelölve a tárgyalandó napirendi pontokat, mellékelve az aktualitás szerint 

szükséges iratokat. A Fórum akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele 

jelen van. Az ülést az elnök vezeti.  A Fórum határozatait a jelenlevő tagok 50%-a  +  

1  fő  egybehangzó  szavazata  alapján, nyílt szavazással hozza meg. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.   A kisebbségben maradt álláspont 

képviselői igényelhetik, hogy álláspontjukat az ülésről készült jegyzőkönyv szó szerint 

tartalmazza. A Fórum üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, mely tartalmazza a 

jelenlevő tagok nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat, hozzászólásokat, 

vélemények rövid összefoglalását.  A jegyzőkönyvet a Fórum egy tagja hitelesíti. A 

Fórum ügyintézési ideje 15 nap.  A panasz kivizsgálását követően a határozatot az 

elnök kihirdeti, illetve a panaszosnak a határozati kivonatot írásban megküldi. A 

határozatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ha a szakmai vezető, illetve a 

szervezeti felépítés szerint illetékes személy (intézményvezető), 15 napon belül nem 

küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért 

egyet, annak orvoslásáért a kézhezvételtől számított 15 napon belül az intézmény 

fenntartójához, vagy a megyei gyámhivatalhoz fordulhat 

 

A Fórum intézkedést kezdeményezhet a  fenntartónál, az intézmény  ellenőrzését ellátó 

megyei gyámhivatalnál, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél/személynél. 
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Záró rendelkezések 

 

1. A Fórum tagjait tevékenységük miatt hátrány nem érheti. 

2. A Fórum tagjai végzett tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.  

3. A Fórum működésének tárgyi feltételeit az intézmény biztosítja.  

4. A Szabályzat az elfogadás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Az  

 

Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatát a tagok megismerték, elfogadták. 
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I. Bevezetés 
 

Egészségesen az Életért, a Jövőért Pedagógiai Program a testület elfogadásával és az 

óvodavezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és határozatlan időre 

szól. Rendelkezéseit a kihirdetés napját követő nevelési év első napjától kell 

alkalmazni. A pedagógiai programot meg kell, hogy ismerje a Szülői Szervezet 

közössége. 

Felülvizsgálata: ötévenként, vagy jogszabályi elvárás esetén  

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület. 

A módosítás lehetséges indokai: 

 a program beválását figyelemmel kísérő ellenőrzést, értékelést követő módosítási 

javaslat 

  a nevelőtestület 70%-os indítványa 

 feladatellátás változása 

 jogszabályi elvárás. 

A Pedagógiai Programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja 

jóvá, a fenntartó egyetértésével. Minden esetben nyilvánosságra kell hozni. 

A Pedagógiai Program személyi hatálya kiterjed: 

 az óvodával jogviszonyban álló pedagógusra, alkalmazottakra 

 az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre 

 az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézményben munkát végző 

pedagógusra. 

 az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézményen kívül munkát végző 

pedagógusra. 

A Pedagógiai Program területi hatálya kiterjed: 

 az óvodán belüli tevékenységekre 

 az óvoda által szervezett belső és külső programokra. 

 

A program nyilvánosságának biztosítása, a tájékoztatás adásának és tájékoztatás 

kérésének szabályozása: 

 az első szülői értekezleten való tájékoztatás (intézményvezető) 

 szülő kérésére előre egyeztetett időpont alapján, szóban (intézményvezető) 

 a csoport szülői értekezletek alkalmával (csoportban dolgozó pedagógusok) 

 az óvoda honlapja 

 egy példánya a többi intézményi szabályzattal együtt átolvasásra elkérhető. 

 

A felülvizsgálatának és módosításának indoklása: 

 

A Kormány 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelete, az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjának kiadásáról, és ennek függvényében a Helyi pedagógiai programok 

felülvizsgálatának elrendelése, 2013. március 31.-éig. A rendeletnek való megfelelés 

érdekében, részterületenként felülvizsgáltuk a Helyi pedagógiai programunkat, 

szükség esetén kiegészítettük, módosítottuk.  
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Előzmények: 

Már 2010-ben, a 255/2009. (XI. 20) Kormányrendelet alapján felülvizsgáltuk és 

kiegészítettük Helyi pedagógiai programunkat, akkor került beépítésre az Intézményi 

Integrációs Program, (IPR) valamint a „A Kompetencia alapú nevelés és oktatás” 

irányelveinek beépítése, mivel pályázatban vállaltuk egy csoportban a megvalósítását a 

több csoportban részleges adaptációját. 

Az új program hatályba lépésének és bevezetésének határideje: 

2013. szeptember 1.  

Pedagógiai Programunkat a fenntartó Tarcal Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 6/2016. (I.26.) határozata szerint módosítani szükséges, mert a 

négy óvodai csoportot 2016 szeptemberétől három óvodai csoportra csökkentette a 

gyermeklétszám csökkenése miatt, a nagyobb kihasználtság érdekében. A program 

tartalmában nem változik, csak az aktuális adatok kerülnek módosításra. 

A módosítás ideje: 2016. szeptember 

Helyi pedagógiai program felülvizsgálata: 2020.március 31.  

Módosítás ideje: 2020. május 31. 

A program módosításának indokoltsága:  

 Hatályos jogszabálynak való megfeleselés  

 Olyan elemek, részterületek átdolgozása, ami már korábban kikerült az 

oktató- nevelő munkából.   

 Adatok aktualizálása 

 

A pedagógiai program jogszabályi háttere: 

Törvények és Rendeletek 

 Magyarország Alaptörvénye 

 A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 363/2012. (XII.17.) számú Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

 Az óvoda alapító okirata 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 1992. Egyezmény a gyermekek jogairól Egyesült Nemzetek UNICEF 

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

 Oktatási Hivatal- Sajátos Nevelési Igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve 

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

működéséről 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve. 
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Útmutatók óvodai szabályzó dokumentumok 

 Az Oktatási Hivatal által publikált, szakmai útmutatók és módszertani 

kiadványok 

 Országos tanfelügyeleti kézikönyvek 

 Országos önértékelési kézikönyv óvodák számára 

 Óvodaalapító okirata 

 Az Óvoda önértékelési szabályzat 

 Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 

 Nevelőtestületi határozatok 

 Fenntárói utasítások 

 

II. Helyzetkép 

 

Az Intézmény adatai 

 
 

A költségvetési szerv hivatalos neve: Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, 

Konyha és Étkezde 

 

A költségvetési szerv székhelye 

 

3915 Tarcal, Árpád u.8. 

 

 

A költségvetési szerv, alapító szerve 

 

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal 

3915 Tarcal, Fő u.61. 

 

 

A költségvetési szerv fenntartója 

 

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal 

3915 Tarcal, Fő u.61. 

 

 

A költségvetési szerv, irányító szerve 

 

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal 

3915 Tarcal, Fő u.61. 

Telephely I. Óvoda és Bölcsőde, 3915 TARCAL, Árpád 

út 8. 

Telephely II. Konyha és Étkezde, 3915 TARCAL, Fő út 

97. 
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 Alapító okirat kelte, száma: Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal 

Képviselőtestülete   

Kelte: 2016. január 26.                           

Szám: 237-4/2016     

Alapításának éve: 2005. 10.11. 

Módosító okirat: Szám: 1306/2016.   

55/2016. (V.24. )határozat alapján 

                              

Kelte: 2016. május 24. 

A költségvetési szerv jogszabályban 

meghatározott közfeladata 

 A Nemzeti Köznev.szóló 2011. évi CXC.tv. 

alapján: 

Óvodai nevelés  

 Óvodai nevelés ellátás szakmai 

feladatai 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének , ellátásának 

szakmai feladatai 

 Nemzetiségi óvodai nevelés , ellátás 

szakmai feladatai 

Az intézmény gazdálkodási besorolása Önállóan működő költségvetési szerv 

Az intézmény típusa Többcélú, közös igazgatású köznevelési 

intézmény 

 

Az Óvoda elérhetősége 

 

+ 36 -47 – 380 – 212 

Az Óvoda csoportjainak száma 

 

3 
/Fecske, Őzike, Nyuszi/ 

 A Bölcsődei csoportok száma 2 

/Cica, Méhecske/ 

Óvodai alkalmazottak száma: 

 Óvodapedagógusok 

 Dajka  

 Pedagógiai asszisztens 

  

 

7 fő 

3 fő  

1 fő 

Bölcsődei alkalmazottak: 

 Kisgyermekgondozó, nevelő 

 Dajka 

 

4 fő 

1 fő 

Az Intézmény vezetője Kissné Dudás Gabriella 
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II. 2.  Településünk elhelyezkedése, földrajzi- és társadalmi 
környezete 

 
Településünk Tarcal község, a Bodrog és Tisza folyó találkozásához közel, a vulkáni 

eredetű tokaji nagy hegy vagy, ahogy az itt lakók nevezik, a Kopasz- hegy lábánál 

terül el, a Zempléni-hegység és a Nagy Alföld találkozásánál. A község 

hagyományaiban a szőlőtermesztés a domináns, de a mezőgazdasági növénytermesztés 

és a kőbányászat is jelen van. Ennek maradványai az elhagyott kőbányák, melyek a 

hegy oldalában, mint sebek megtalálhatók, de a táj veszélyeztetett állatfajainak 

megfelelő élőhelyet biztosítanak. Különös ez a táj, mert itt találkozik a síkság és a 

hegység flórája, faunája.  

A táj madárvilága is gazdag. A Kopasz hegy, fokozottan védett tájvédelmi terület. 

2003-tól a település a világörökség része lett. Gazdag községünk építészeti öröksége 

is, pl. Vincellér ház, Kúriák stb. 

A község lakosságának egy része őslakosnak számít. Az utóbbi időben a munkahelyek 

csökkenése miatt sok fiatal elvándorolt. A lélekszám csökkenő tendenciát mutat, 

kevesebb gyermek születik.  

A lakosságszám jelenleg: 2940 fő. 

A Község társadalmi környezetére és megélhetési viszonyaira jellemző az 

idegenforgalmi lehetőségek kihasználása, a borturizmus. Családi vállalkozásban 

működtetett pincékben fogadják az ide látogató vendégeket. Két nagy, négy és öt 

csillagos szállodával is büszkélkedhetünk. A község főtere és intézményei az utóbbi 

években pályázati és önkormányzati forrásokból teljesen megújultak. Európai Uniós 

feltételeknek megfelelő játszótér is kialakításra került. 

Az emberek megélhetését a Colas Északkő Kőbánya vállalat, mint az egyetlen ipari 

cég, a kis vállalkozások, az intézmények, a mezőgazdasághoz kötődő idénymunkák, és 

a közfoglalkoztatás biztosítja. A térségben nagy a munkanélküliség, ezáltal a családok 

életszínvonala csökken. 

Az nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó lakosok aránya nőtt, amely maga után vonta, 

hogy óvodánkban is több lett a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek száma. 

Ez a tény tette indokolttá, 2002-ben, hogy programunk felülvizsgálatának és 

módosításának eredményeként helyi programunkba beépítsük a hátrányos helyzetű és 

a roma nemzetiséghez tartozó gyermekek integrációját, segítő feladatokat, 

módszereket, tevékenységeket. 
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II. 3.  Óvodánk működésében, szakmai fejlődésében bekövetkezett 
változások bemutatása 

 
A községben, az óvodát 1897-ben alapították.  

1970-ig az iskolához csatoltan három csoporttal, majd később önálló vezetés alatt négy 

csoporttal működött az óvoda. 

1984-től a megnövekedett gyermek létszám tette indokolttá az öt csoport kialakítását. 

A jelenleg működő óvodát 1977-ben adták át, eredetileg három csoportra tervezték. 

Éveken keresztül öt csoporttal működtünk, két épületben, először a református 

imaházban, majd a régi bölcsődében. 

A jelenleg működő épület szolgálati lakását, iroda és egyéb helyiségeit átalakítva, 

1995-ben mind az öt csoport az Árpád úti telephelyre költözött, mellyel nagyobb lett a 

zsúfoltság. 

2007-ben egy óvodai csoport megszűnt és ennek a helyén alakították ki az első 

bölcsődei csoport.  

2011-ben az ÉMOP-2009-4.3.1/B pályázat keretében kibővítették és felújították az 

óvodát. Jelenleg a gyermekek foglalkoztatásához, fejlesztéséhez öt csoportszoba, egy 

tornaszoba, egy fejlesztő szoba áll rendelkezésre. Tágas öltözők, gyermek-mosdók 

teszik komfortossá mindennapjainkat. A gyermekek óvodában elöltött idejét 

igyekszünk úgy megszervezni és megtervezni, hogy mindig érezze a számára 

legfontosabbat: az érzelmi biztonságot, melynek biztosítéka az óvodapedagógus és a 

dajka nénik elfogadó, gondoskodó, segítő személye, a szeretetteljes légkör kialakítása. 

2017-ben korszerűsítés és a takarékos gazdálkodás érdekében napelem felszerelésére 

került sor.   

Az intézmény teljes körű külső- belső akadálymentesítése megtörtént, ezért az óvoda 

alkalmas a fogyatékkal élők biztonságos fogadására. Intézményünk rendelkezik a HOP 

megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. A gyermekek által használt eszközök, 

számukra hozzáférhetőek és biztonságosan elhelyezettek. 

2019-ben pedig egy só szobával bővült az épület. Óvodásaink és bölcsődéseink ősztől 

tavaszig előre meghatározott ütemterv szerint rendszeresen látogatják, s ahol a 

felszereltségnek köszönhetően számos óvodai tevékenységre nyílik lehetőség. A 

terápia elsősorban az immunerősítést, az ellenálló képesség megnövekedését segíti elő. 

A só az egyik legjobb természetes gyulladáscsökkentő. Fertőtlenítő hatású, amely 

minden vírust, szinte minden gombát és baktériumot elpusztít. Ezért a sós levegő 

belélegzésével az alsó- és a felsőlégutak megtisztíthatók a gyulladásoktól, vírusoktól. 

Az egészséges emberek só terápiával erősíthetik immunrendszerüket, miáltal 

ellenállóbbak lesznek a betegségekkel, fertőzésekkel szemben.  

A település természeti és történelmi környezete számtalan lehetőséget biztosít az 

óvodapedagógusok számára a gyermekek nevelése során. Óvodánk nevelőközössége 

jó szakmai közösséget alkot, amely kreatív, nyitott az új kihívások iránt. Önképzésre 

és szakmai megnyilvánulásra alkalmas, rendelkezik az együttműködés és egymásra 

figyelés képességével. 

Napjainkban gyermekek összetétele híven tükrözi a társadalmi rétegződést, együtt 

nevelkednek az eltérő szociális háttérből érkező gyermekek. 
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A 2009. november 25.-én kelt 113/2009.(XI.25.) sz. Önkormányzati Határozat alapján, 

Alapító Okiratban foglaltak szerint, intézmény összevonás történt. Ez alapján a 

Napközi Konyha és Étkezde, valamint Óvoda és Bölcsőde egy irányítás alatt működik. 

Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde név alatt. 

Különböző pályázatokban vettünk részt az évek folyamán, amelyek az intézmény 

sokoldalú szakmai fejlesztését elősegítették: 

 TÁMOP 3.1.4.- Kompetencia alapú nevelés bevezetése az óvodában, egy 

csoportban, a többiben részleges adaptáció. (2009- 2011) 

 TÁMOP 3. 3. 2. - Esélyegyenlőségi pályázat (2010-2011) 

 EFOP 3.1.3- „Társadalmi felzárkóztatási és integrációs köznevelési intézkedések 

támogatása” /2017-2020/ 

 EFOP 3.9.2 – Humán Kapacitások fejlesztése térségi szemléletben /2017-jelenleg 

is folyamatban lévő projekt/ 

 

A 2010-2011 tanévben elkészítettük az intézmény Család- Óvoda kapcsolatát 

szabályozó innovációs tervét, melyet azóta is az abban foglaltaknak megfelelően 

hajtunk végre, mert úgy gondoljuk, hogy eredményes nevelést csak a családdal 

együttműködve érhetünk el.  

Az Oktatási Hivatal a POK Miskolc szervezetek irányításával a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően előkészítettük és működtetjük a minősítésekhez, 

önértékelésekhez, tanfelügyeleti ellenőrzésekhez kapcsolódó dokumentumokat, 

eljárásrendet. 

A fenntartó döntése alapján 2016 szeptemberétől egy óvodai csoport megszüntetésre 

került, ezért ettől kezdve három óvodai csoportot és két bölcsődei csoportot 

működtetünk. 
 

 

 

III. A pedagógiai program küldetése- nevelésfilozófiája 

 

Tiszteletben tartjuk az emberi és gyermeki jogokat, minden gyermek egyenlő eséllyel 

részesül a színvonalas óvodai nevelésben. 

 

A helyi pedagógiai programunkban a gyermeki szabadságot, az önkéntességet, az 

érzelmi biztonságot tiszteletben tartjuk, élményekkel teli, tapasztalatszerző, 

tevékenykedő és tudatos, szervezett fejlődést elősegítő éveknek tekintjük az óvodai 

életet. 

Ez a helyi pedagógiai program az óvodáskorú gyermek harmonikus, boldog, 

kiegyensúlyozott személyiségének a fejlődését célozza. Jellemzője a gyermekről való 

szeretetteljes gondoskodás, szükségleteinek színvonalas kielégítése. 

 

Célunk, a ránk bízott gyermekek olyan szabályokhoz való szoktatása, amely 

megtanítja őket a szeretetre, a másság elfogadására, az értékek tiszteletére, a 

fegyelemre, de szabadon engedi kíváncsiságukat, vágyaikat, egyéniségük-
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személyiségük szabad kibontakoztatását, hogy önállóan meg tudjanak felelni a 

környezetük kihívásainak. 

 

A nemzetiségi és migráns gyermekeknél biztosítjuk az önazonosság megőrzését, a 

migráns családok gyermekeinek multikulturális nevelését. 

Meggyőződésünk, hogy minden fejlődés az alapok lerakásával kezdődik, és ennek első 

nagyon fontos színtere az óvodai nevelés, a családi nevelés kiegészítője. A nevelés 

akkor lehet eredményes, ha a család és az óvoda együttműködik. 

 

Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek egyedi, semmivel sem helyettesíthető érték. 

Ezért minden gyermeknek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevételével, 

önmagához képest kell fejlődni, vagy tehetségét kibontakoztatni. Olyan képességekkel 

felruházni, melyek alkalmassá teszik az iskolai tanulásra.  

Nevelik őt az inger gazdag környezet, az új társkapcsolatok, az óvoda minden 

dolgozója. A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s a 

gyermeknek is oly fontos biztonságérzetet, „hogy tisztellek Téged, fontos vagy nekem, 

csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.” 

„Követelek Tőled, mert tisztellek” /Comenius/ 

 

Alapelvünk, hogy a gyermek a játékban tapasztal, fejlődik a legtöbbet ezért ezeket az 

éveket a játékba integrált tanulás, a sokoldalú tapasztalatszerzés, a tevékenykedtetés, a 

közös élmények teszik felejthetetlenné. 

 

Helyi programunk megalkotásakor, felülvizsgálatakor maximálisan figyelembe vettük 

az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram követelményeit, a helyi adottságokat, 

lehetőségeinket, és a hangsúlyt a gyermekek egyéni képességeinek, önmagához 

képest való fejlődésére helyeztük, mert ez alapozza meg a gyermek harmonikus 

személyiségének kialakulását.  

 

Ennek szolgálatában fontosnak tartjuk, és minden óvónő módszertani szabadságával 

élve, erősíti a gyermekek szülőföldhöz, tájhoz való kötődését, a hazaszeretet 

elmélyülését, a néphagyományok őrzését, a környezet és a természet védelmét, a 

művészetek iránti fogékonyságát, a mozgás és az egészségvédelem érvényre juttatását. 

  

Nevelő-oktató munkánk sikerének alapja, legfőbb feltétele az egészséges gyermek. 

Egészségesen nevelt gyermekből lesz egészséges felnőtt, amely egészséges életvitelt 

és hosszú életet eredményez.  

Mindezért pedagógiai programunkban fő célkitűzéseink között szerepel az egészséges 

életmód alakítása, az egészségvédelem. 

2004. Április 1.-től tagjai vagyunk az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának. A 

tőlük kapott szakmai útmutatást beépítettük egészségnevelési munkánkba.  
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III. 1. A program célrendszere 
 

 

1. Valamennyi óvodáskorú / hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 

nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó, migráns, sajátos nevelési igényű / 

gyermek egyenlő eséllyel részesüljön a színvonalas óvodai nevelésben. Az 

integrált óvodai nevelés biztosítása. Az inkluzív pedagógia alapelveinek 

érvényesítése. Az integráció és az inklúzió fogalma az együttnevelés elméleti és 

gyakorlati megvalósításának folyamataiban érhető tetten. Ennek megfelelően az 

integráció minőségileg két különböző szinten valósulhat meg: (1) az egyik a 

fogadás vagy egyszerű integráció, (2) a másik a befogadás vagy inklúzió.  

Az inklúzió fő jegyei az óvodai nevelésben a következők: 

 az óvoda teljes vezetősége, nevelőtestülete elfogadja és azonosul az inklúzió 

gondolatával; 

 a nevelésben hangsúlyos szerepet kapnak az egyéni differenciáló módszerek; 

 a foglalkozások megszervezését és levezetését változatosabbá, színesebbé 

tesszük a különböző munkaformák (pl. csoport-, egyéni munkaforma) 

alkalmazása; 

 a követelményeket rugalmasabbá tesszük; 

 változatos értékelési eljárásokat alkalmazunk; 

 az óvodai élet tevékenységei közben felmerülő problémák vagy 

konfliktushelyzetek megoldása elsősorban az óvodapedagógusok felelőssége; 

 a gyógypedagógus partneri kapcsolatban van az óvodapedagógusokkal; 

 a szülőket bevonjuk a folyamatba; 

 minden résztvevő fontosnak tartja a szociális befogadás szerepét. 

2. Az „Egészségmegőrző, egészségnevelési” program elkészítése a 

helyzetelemzésre épülve, a megfogalmazott célok, feladatok beépítése a 

csoportok munkájába. 

3. Fokozott hangsúly fordítása a gyermekek környezettudatos magatartásának 

alakítására, a környezetvédelemre. 

4. Esélyegyenlőség biztosítása, hátránycsökkentés. 

5. A „tehetség ígéretek” felfedezése, a velük való tervszerű, differenciált 

foglalkozás. 

6. A család-óvoda kapcsolatának erősítése, családokra szabott segítségnyújtás, a 

család-óvoda kapcsolatának elősegítése érdekében kidolgozott innovációs terv 

alapján.  

7. Az óvoda-iskola átmenet pedagógiai koncepció érvényesítése. Óvodáskor 

végére, iskolára alkalmas gyermekeket bízzunk a szülőkre és az iskolai 

pedagógusokra. 

 

Céljaink megvalósítása érdekében az óvodai élet tevékenységeit komplex egészként 

kezeljük. Törekszünk a tárgyi koncentrációra, biztosítjuk a nevelők módszertani 

szabadságát, képzését, programunk céljainak alárendelve. 
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Programunk végrehajtása gyermekszerető, empátiával rendelkező, befogadó, tudatos, 

tervszerű, igényes, együttműködő, rendszeres és színvonalas munkára képes, kreatív, 

átfogó pedagógiai - pszichológiai - gyógypedagógiai kultúrával rendelkező, 

tehetséggondozó pedagógusokat igényel, akik az óvodai élet egészében jelen vannak, 

és koordinálják azt, a nevelésben résztvevő valamennyi dolgozóval együtt. 

 

 
III. 2. Gyermekkép 

 

 
Pedagógiai hitvallásunk 

 

Napjaink felgyorsult, rohanó életritmusa, társadalmi, környezeti adottságainak 

figyelembevételével fogalmazódott meg bennünk a harmóniára való törekvés 

gondolata, mely nemcsak a testi-lelki egészségre nevelést foglalja magában, hanem az 

ember és a természet megbonthatatlan egységét célozza. 

 
Ilyen terület a környezetvédelem és az egészségvédelem, s ezért kapta programunk az 

„Egészségesen az életért, a jövőért” elnevezést, mely az egész nevelőtestület 

pedagógiáját, annak szellemiségét tükrözi. 

 

Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek más és más, ezért a fejlesztésükre irányuló 

pedagógiai eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, a fejlődés 

üteméhez és sajátosságaihoz. Programunk gyermekközpontú és a befogadás 

szellemiségében valósul meg. A gyermeket semmivel nem helyettesíthető értéknek 

tekintjük. 

 

Szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény 

egyszerre. Tisztelet, szeretet, elfogadás és megbecsülés övezi. Fejlődő személyiségét a 

genetikai adottságok, az érés, és a reá ható spontán és tervszerűen alkalmazott hatások 

együttesen határozzák meg. 

Egészséges, jókedvű, érzelem gazdag, kiegyensúlyozott, önmagához képest 

maximálisan és folyamatosan fejlődő, harmonikus személyiségű gyermekek nevelése a 

célunk, akiknek az életkoronkénti és egyéni testi és lelki szükségleteik kielégítésre 

kerülnek. A velük való tervszerű foglalkozások eredményeként alkalmazkodni tudnak 

az élet kínálta változásokhoz, követelményekhez, alkalmassá válnak az óvodáskor 

végére, az iskolai tanulásra. 

 

Minden gyermek jogosult arra, hogy egyformán szeretetteljes, és magas színvonalú 

nevelésben részesüljön, meglévő hátrányai csökkenjenek.  
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III. 3. Óvodakép 
 

 

Óvodánk küldetés nyilatkozata 

 

Számunkra nincs különbség gyermek és gyermek között, csak az egyenlő feltételek és 

azonos körülmények között bizonyított tehetség, egyéni hajlam, irányultság 

különbözteti meg őket egymástól. Egyik fontos feladatunk az igazságosság, a 

kisebbrendűségből, az anyagi, családi körülményekből eredő különbségek 

kiegyenlítése, a lappangó tehetségek felszínre hozása. 

 

Óvodánk dolgozói részére kiemelt fontosságú az esélyegyenlőség megteremtése, a 

gyermekek mindenek felett álló érdekének képviselete. Tiszteljük és elfogadjuk a 

gyermekeket, biztosítjuk az egyéni képességeinek és készségeinek kibontakoztatását. 

A sajátos nevelési igényű illetve hátrányos helyzetű gyermekeket segítjük, támogatjuk 

szeretetünkkel odafigyelésünkkel és gondoskodásunkkal. 

Programunk nem tartalmaz kötöttségeket a gyermekek életkor szerinti 

csoportszervezését illetően, a csoportok kialakítását a jelentkező gyermekek életkora 

szabja meg. 

 

A Kikelet Óvoda sajátos arculatát társadalmi – természeti környezetünk, helyi 

adottságaink, az ebből fakadó pedagógiai törekvéseink teremtették meg. 

Az „Egészségesen az életért, a jövőért” sokszínű, specialitásainkat, sajátos 

arculatunkat természeti környezetünk, helyi adottságaink, a velünk szemben támasztott 

igények, valamint az ezekből fakadó pedagógiai törekvéseink határozták meg. 

 

Nevelésünk legfontosabb kulcsszavai 

 

 Környezettudatosság- Társadalmi és a természeti környezetünk befogadása 

 Ép testben- ép lélek 

 Harmónia és felelősség 

 Esélyegyenlőség, másság elfogadása, tolerancia 

 Integráció 

 

Specialitásaink: 

 

„Tanítsd meg a gyermeket arra, hogy megfigyelje a természeti jelenségeket… Tedd 

lehetővé számára, hogy ne azért tudjon valamit, mert te megmondtad neki, hanem 

azért, mert ő saját maga rájött. Ne tanítsd neki a természetet, hanem hagyd, hogy 

felfedezze…. Mutasd meg neki a valódi dolgokat, hogy legalább tudja, hogy miről 

beszélsz” 

 

Európai szintű óvoda megteremtése, a magyarságtudat megőrzésével. 

Arra törekszünk, hogy a helyi gyökerek, hagyományok őrzésével, a hazához, szűkebb 

települési környezethez, a szülőföldhöz, a tájhoz való kötődés alapjait lerakjuk, 

erősítsük. 
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Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, mely céljait a családokkal szorosan 

együttműködve valósítja meg. Gyermekközpontú óvoda megteremtése. Olyan óvodai 

élet szervezésére törekszünk, amely emberi értékeket közvetít, a személyi és tárgyi 

feltételek, az egészséges környezet biztosításával elősegíti a gyermekek harmonikus 

személyiségének kibontakozását. 

Óvjuk, védjük a gyermekeket, gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, 

szeretetteljes óvodai környezetről, tevékenységről, a testi, szociális, értelmi 

fejlesztésről, biztosítjuk a számukra oly fontos, játékban való fejlődés lehetőségét. 

Egyenlő esélyt, befogadó környezetet, egyenlő hozzáférést biztosítunk az eltérő 

szociokulturális környezetből érkező gyermekek számára. 

Tudatosan kerüljük a nemi sztereotípiák erősítését.  

 

Nyitott óvodát képzelünk el, ahol a szülőkkel együttműködve, a társ és egyéb 

intézményekkel való kapcsolattartás során gyermekeink nyílt, érzelem gazdag, 

sokoldalú harmonikus személyiségekké nevelődnek. 

Az óvoda segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások, és belső pszichikus ráhangolódás kifejlődését. 

 

 

 
IV. A program nevelési feladatrendszere 

 

1. Az egészséges életmód-alakítása, Környezettudatos magatartás, 

környezetvédelem 

Cél:  
A testi szükségletek kielégítése során alapozódjanak meg azok a magatartáskészségek, 

szokások, amelyek a testi-lelki egészséges életvitelhez szükségesek. 

• 2004 áprilisától tagjai vagyunk Az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának 

• Kirándulások, erdei tábor szervezése. 

• A 2010-2011 tanévben elkészítettük az intézmény Család- Óvoda kapcsolatát 

szabályozó innovációs tervét, mely szerint eredményes nevelést csak a családdal 

együttműködve érhetünk el.  

A gyermekeken keresztül szeretnénk formálni a családok életszemléletén. A 

környezettudatos szemlélet kialakításával kívánjuk elérni, hogy már gyermekkorban 

megtanulják, szeretni, tisztelni, óvni környezetüket. 

Céljaink: 

 

• Környezettudatos életvitel megalapozása természet és állatvédelem. 

• A környezeti értékek felismerése – tudatformálás. 

• A környezetközpontú magatartás kialakítása – értékrend. 

• A holisztikus /tudományos/ természetkép kialakítása – a világ megízlelése, 

megtapintás. 

• A gyermekek harmonikus fejlesztése. 

• Az inkluzív pedagógia alapelveinek érvényesítése. 
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• A „tehetség csírák” felfedezése, a velük való tervszerű, differenciált foglalkozás. 

• A gyermekek az óvodai élet végére váljanak alkalmassá az együttműködésre, azon 

személyiségvonásaik alakuljanak ki, amelyek az iskolai közösségbe való 

beilleszkedéshez szükségesek./ Értelmi, testi, szociális érettség, kitartás, másság 

elfogadása, problémák önálló megoldása, saját értékeink ismerete./ 

 

Feladataink: 

 

 Az anyanyelv és a szülőföld iránti szeretet, tisztelet kialakítása, a nemzeti 

kultúra alapjainak lerakása. 

 Az egészséges életmódra nevelés és az egészséges életvitel igényének 

kialakítása.  

 A testi (szomatikus) egészség védelme.  

 Napi vitaminszükséglet biztosítása a fenntartói támogatással és a szülői 

hozzájárulással. A lelki (pszichés) egészség védelme.  

 A gyermekek regenerálódásához szükséges nyugodt pihenés megteremtése.  

 A szociális (társas – társadalmi) egészség védelme. 

 A nehezen szocializálható gyermekek differenciált fejlesztése. 

 A gyermekek szenzomotoros integrációjának optimális elősegítése.  

 A gyermeki személyiség kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembe vételével. 

 Alap kultúra technikák elsajátításának megalapozása. 

 Az óvodai életben minél nagyobb önállóság biztosítása. 

 A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, hazájukat elhagyni kényszerülő 

(migráns) gyermekek önazonosság megőrzésének segítése. Valamennyi 

óvodáskorú / hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, nemzeti 

etnikai kisebbséghez tartozó, migráns, sajátos nevelési igényű / gyermek 

egyenlő eséllyel részesüljön a színvonalas óvodai nevelésben. Az integrált 

óvodai nevelés biztosítása. 

 

A nevelőtestület valamennyi tagja szaktudását és sok-sok szeretetét adja a kitűzött 

célok és feladatok elérése érdekében példamutató magatartásával is. 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 
1. Egészséges óvodai környezet biztosítása. 

2. Az egészséges életmód kialakítása és megalapozása, a családdal 

együttműködve. A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, 

mozgásigényének kielégítése. 

3. A gyermek egészségének és testi épségének védelme, óvása, megőrzése, 

edzettségének biztosítása. Betegség és baleset megelőzés. 

4. Változatos tevékenységeken keresztül a környezettudatos magatartás 

megalapozása. 

Az egészséges életmód alakítása és az egészséges életvitel igényének kialakítása. 
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Az egészséges óvodai környezet biztosítása 

 

Az óvodai környezet lehetővé teszi gyermekeink egészséges, biztonságos testi 

fejlődését.  

Bejárat, kapu: 

 A bejárati kapu előtt az utcát védőkorlát zárja el az úttesttől. 

 Az elektromos kapucsengő lehetővé teszi a gyermekért jövőkért történő 

kommunikációt belépés előtt. 

 Csak felnőtt által kezelhető a kijutást segítő kapunyitó. 

 Az első és hátsó udvarra csak felnőtt által kezelhető kapuzárral lehet ki és 

bejutni. 

 2020. márciusban adtuk be pályázatunkat BIZTONSÁGOS ÓVODA címért 

 Boldog Óvoda cím elnyerése is fontos számunkra, ezért 2020/2021-es nevelési 

évben pályázatot nyújtunk be.  

 
Az óvoda udvara a nevelés egyik színtere.  

A különböző jellegű talajfelületei más – más célt szolgálnak.  

Elsősorban mozgásos játékok lehetőségét biztosító udvaron találhatók: 

• Homokozó, mászóka, csúszda, babaház, kerékpár, roller, egyéb mozgásfejlesztő 

eszközök.  

Lehetőség van az udvaron a nyugodtabb, kevésbé mozgásos tevékenységekre is: 

• Ábrázolás, barkácsolás 

Nyáron párakapu biztosítja a gyermekek számára a felfrissülést. A játékok, sportszerek 

biztonságára folyamatosan ügyelünk, karban tartjuk őket. Az öltözők kialakítása a 

lehetőségekhez képest, megfelelően biztosítják a nyugodt vetkőzést, öltözést. A 

gyermekmosdók felújítottak, lehetővé teszik a gyermekek számára a WC használat 

intimitását.  A csoportszobák berendezése alkalmazkodik az adott csoport életkorához, 

összetételéhez. A gyermekek egészség nevelésének színtere melyben nyugodt, meleg 

színek dominálnak, a világítás korszerűsítése, az ablakok cseréje is megtörtént, a 

szellőztetés többféle módon biztosítható. Az óvoda egész területén nagy gondot 

fordítunk a tisztaságra.  

A tornaszoba napi szinten ad lehetőséget minden korosztálynak a mozgásos 

tevékenységhez, melyhez sokszínű, változatos eszközök állnak rendelkezésre, mely a 

gyermekek sokoldalú mozgás kielégítését segíti. Az óvoda helyiségeinek, udvarának 

feltételrendszere befolyásolja a gyermekek egészséges életmódra nevelésének 

színvonalát. 

Mindenkinek elkülönített fogmosó-felszerelése, fésűje, törölközője, ágyneműje van. 

Az öltözők berendezése, világítása, fűtése megfelelő, minden feltétel biztosított a 

nyugodt öltözéshez, vetkőzéshez. Minden gyermeknek van külön jellel ellátott ruha és 

cipőtartó szekrénye, polca. 

Intézményünk rendelkezik a HOP megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. 

 A gyermekek által használt eszközök, számukra hozzáférhetőek és biztonságosan 

elhelyezettek.  
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 Az egészséges életmód kialakítása és megalapozása 

A gyermekek testi szükségleteinek kielégítéseihez, a szokások kialakításához 

nélkülözhetetlen a felnőttek gondoskodó szeretete.  

Az érzelmi biztonság segít a gyermekeknek az önkiszolgálás bonyolult 

tevékenységrendszerében.  

A helyes életritmus kialakítása az óvodában kezdődik. A rendszeresség és az 

ugyanabban az időben végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra, amely 

feltétele az egészséges testi és szellemi fejlődésnek. (napirend)  

A jó napirendet a folyamatosság és a rugalmasság jellemzi. Meg kell teremteni a 

tevékenységek közötti helyes arányt. 

A test gondozása közben nem csak testi, hanem szellemi egészség épülése is 

serkenthető. A gyermek pozitív énképének kialakulását segíti, ha a rájuk bízott 

feladatokat sikeresen teljesítik, és ez által egyre önállóbbá válnak. (dicséret) 

Minden tevékenységnél alapvető feltétel a jó hangulat, oldott légkör, kellemes 

közérzet.  

Az óvodába lépés előtt anamnézist készítünk minden gyerekről, elindítjuk az 

ismerkedés folyamatát. /családlátogatás/ 

Nagyon fontosnak tartjuk a befogadás gondos előkészítését. 

 

Alapvető az óvodapedagógus elfogadó/ befogadó személyisége: 

 
 A gyermekek által használt helyiségek biztonságosak, szükségleteik szerint 

lettek kialakítva és berendezve. 

 A gyermekek tiszta, ép játékok között töltik mindennapjaikat. 

 A folyamatos levegőcserét szellőztetéssel biztosítják. 

 A gyermekek baleseti oktatás keretében sajátíthatják el a biztonságos 

magatartást. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 
 Igényes megjelenésével példát mutat a gyermekeknek, a szülőknek, a 

kollégáknak. 

 Nevelőtársi kapcsolat kialakítása a család és az óvoda között. 

 Az egészséges életvitel kialakításához szükséges rugalmas napirend kialakítása. 

 Az életkorhoz, és az egyéni képességekhez igazodó szokás - szabályrendszer 

kialakítása. 

 Az egészséges és a biztonságos óvodai környezet megteremtése. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

 
 Szokásukká válik a rendszeres, gondos tisztálkodás, illetve annak igénye. 

 Képesek a tisztálkodási eszközök kiválasztani, rendeltetésszerűen használni. 

 Helyes technikával mosnak fogat. 

 Megfelelően használják a papír zsebkendőt. 

 Kialakul igényük az ápolt megjelenésre. 
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 Önállóan, időjárásnak megfelelően öltözködnek, ruhájukat rendben tartják. 

 Öltözködés során helyes sorrendben veszik fel - és le ruhadarabjaikat. 

 Képesek ruházatuk tisztaságát megőrizni. 

 Szilárd szokássá válik az étkezés közbeni kulturált magatartás. 

 Helyes sorrendben, ízlésesen terítenek maguknak és társaik számára. 

 Önállóan öntenek folyadékot és igényeiknek megfelelően szednek ételt 

maguknak. 

 Megfelelően használják az evőeszközöket, vigyáznak épségükre. 

 Ügyelnek a saját és a társaik biztonságára. 

 Mozgásukat, viselkedésüket, testi szükségleteiket képesek szándékosan 

irányítani. 

 

A testi szükségletek feltárására helyezzük a hangsúlyt, hiszen ezek kielégítése 

alapozza meg a gyermek jó közérzetét.  

A fokozatosság betartásával törekszünk arra, hogy a gyermekek egyre önállóbban 

elégítsék ki szükségleteiket. 

Az önálló, helyes táplálkozás, öltözködés szervezettségét az óvodába lépés pillanatától 

biztosítjuk. (szokások alakítása) 

Az önkiszolgáló feladatok a tevékenységek begyakorlását teszik lehetővé, ehhez 

elegendő időt kell hagyni a gyerekek számára. Az elvégezendő feladatok és ismeretek 

nehézségi foka a képességekhez mérten egyenként is növelhető.  

A testi fejlődés egyik feltétele a táplálkozás, amely az elhasznált energiát pótolja és a 

további testépítést, biztosítja.  

Esztétikus környezetben, az életkortól függően fokozatosan alakulnak az étkezési 

szokások. 

Az etetéstől az önálló kanalazáson át, a gyermekek megtanulják a villa, a szalvéta 

használatát, a pohárból ivást, a rágást. Fontos a helyes mérték és tempó megtalálása. 

Fontos, hogy az étrend kellően változatos és megfelelő tápanyag-összetételű legyen. 

Kerülendő a magas só-és telítetlen zsír-tartalmú ételek választása és a magas 

cukortartalmú ételek és italok fogyasztása, helyettük a tejtermékek, zöldségek, 

gyümölcsök rendszeres fogyasztására helyezzük a hangsúlyt. Ennek érdekében, 

folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Konyha élelmezésvezetőjével. Új ízek, új ételek 

megismertetése a gyermekekkel, a szülők figyelmének felhívása a változatos, 

egészséges táplálkozásra. (ételbemutató, szakember előadása) 

A szülők együttműködésével, a betegségek megelőzése, egészséges táplálkozás 

érdekében, gyümölcs és zöldség napokat, gyógyteafőzést tartunk, csoportonként 

megszervezve. Az étkezés óvodai feltételei önkiszolgálással valósulnak meg. Naposi 

feladatokat a gyermekek életkoruknak megfelelően, alkalomszerűen végeznek, egyéni 

megbízás alapján, a csoport érdekében. 

A testápolás a gyermekek tisztaságigényének kialakítását, egészségügyi szokásainak 

megalapozását szolgálja. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekeknél, a jó megjelenés illemszabályainak kialakítása, a testi tisztaságra, 

ápoltságra, a ruházat tisztaságára, rendezettségére, az ezek iránti igény kialakítására 

vonatkozik.  
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Az óvoda és család gondozási szokásainak összehangolása, segítség az azonos elvek 

betartásában. A beszoktatás ideje alatt a gyermekekkel együtt végezzük a testápolási 

teendőket, hogy megtanulják a folyamatok helyes sorrendjét, ebbe beletartozik a 

fogápolás is.  A továbbiakban a segítségnyújtás mellett fokozottan ellenőrizzük a 

szokások betartását, a fertőzések elkerülése, és a tisztaságigény állandósulása 

érdekében. 

A tisztasági szokások betartatásához rendszeres segítséget nyújt a védőnői szolgálat. 

 

Az öltözködés a test védelmét szolgálja az időjárás változásaival szemben, és a 

gyermeki önállóságot, ízlésvilágot alapozza. Jó, ha a gyermekek ruhája a sokféle 

tevékenység gyakorlásához és az időjárás változásaihoz igazodó, kényelmes, könnyen 

le-és felvehető. A sajátos nevelési igényű gyermekek is a fokozatosság elvét betartva 

tanulják meg egyes ruhadarabok levételét, majd kis segítséggel az öltözködés fázisait, 

saját holmijuk felismerését. Mindezzel elősegítjük a gyermekek egészségének 

védelmét, ápolását és megőrzését. 

 

 

 
 
A mozgás belső igény, élmény a gyermek számára, amit felszabadultan és örömmel 

végez. Feladatunk a gyermekek testtartásának javítása, a harmonikus és összerendezett 

mozgás és a testi képességek fejlődésének elősegítése. Fokozott figyelmet fordítunk a 

nagymozgások fejlesztésére. A mozgásigény kielégítése egyénileg eltérő, ezeket 

változatos tevékenységeken keresztül valósítjuk meg. Mozgás szervezésekor 

figyelembe kell venni a gyermekek eltérő terhelhetőségét, szükségleteit. 

A gyermekek életkorából adódik, hogy a pihenésnek nagy jelentősége van, ezért a 

napirend szerint biztosítunk elegendő időt, nyugodt körülményeket, higiéniás 

feltételeket a regenerálódáshoz. 
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A gyermek egészségének védelme, edzettségének biztosítása, ellenálló képesség 

fokozása 

 
Feladatunk az egészségtudatos magatartás és életmód megalapozása. A gondozási, a 

testi nevelési és mozgásfejlesztő feladatok megfelelő ellátása, megvalósítása elősegítik 

a gyermek egészségének védelmét, egészségének megóvását. 

A családi neveléssel összhangban a gyermekek fejlettségének megfelelően, a káros 

szokások megelőzése érdekében felvilágosító munkát végzünk, (alkohol, dohányzás, 

kábítószer, szívünk védelmének hangsúlyozása) az Egészségesebb Óvodák 

Nemzetközi Hálózatának útmutatásai alapján. Ennek érdekében fontosnak tartjuk a 

pozitív példaállítást. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a higiénés szabályok betartására. A fertőzések terjedését a 

gyakori szellőztetéssel, edzéssel, megfelelő öltözködéssel, külön törölköző 

használatával igyekszünk gátolni.  

Az edzés folyamán a gyermekek ellenálló képességét fokozzuk. Kihasználjuk a 

levegő, a napfény, és a víz edző hatását. (nyáron, pancsoló felállítása az óvoda 

udvarán) Rendszeresen tartózkodunk az udvaron, télen sem marad el a levegőzés, amit 

megfelelő mozgással párosítunk – szánkózás, hógolyózás. 

Helyi programunk szellemiségének megfelelően minden csoport naponta használja a 

tornaszobát. A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése érdekében 

játékaink olyan elemeket tartalmaznak, melyekkel a különböző alapmozgásokat, 

készségeket fejlesztjük. Rendszeresen sétálunk, kirándulunk, túrázunk.  

 

A nyugodt pihenés feltételeit megteremtjük, hiszen az alvásigény kielégítése is a 

gyermekek fejlődését szolgálja. 

 

Évente a gyermekek megfelelő fejlődésének érdekében, az óvoda orvosa és a védőnő 

rendszeres szűrővizsgálatokat végez, ami hasznos a betegségek megelőzése céljából. 

(általános, hallás, látás, tisztaság)  

Mindezek biztosítják a szervezet általános védekezőképességének fokozását, a 

betegségek megelőzését, hozzájárulnak a derűs, érzelmi biztonságot nyújtó légkör 

megteremtéséhez. Így alakul ki az igény a későbbi egészséges életvitelre.  

 

A testi egészség megőrzése mellett fontosnak tartjuk a lelki egészség megőrzését is. 

Ennek érdekében folyamatosan figyeljük a gyermekek lelki állapotának, 

magatartásának változásait. Keressük az okokat, ha szükséges közbelépünk, felvesszük 

a kapcsolatot a szülővel, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Nevelési Tanácsadóval. 

A prevenció, a lelki segítségnyújtás érdekében a szülőket is neveljük. Szülői klub 

előadásokat szervezünk szakemberek részvételével. (pszichológus, fogorvos, védőnő, 

mentőtiszt) 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekeknél, a fogyatékosság jellegéhez igazított ütemben 

alakítjuk az önállóságot, segítséget nyújtunk a tevékenységek elvégzéséhez.  

Folyamatosan figyeljük orvosi ellátásukat, a műtétek leszervezéséhez, a kontrolokon 

való megjelenéshez, az intézményen belüli integrált fejlesztésükhöz, valamint az előírt 
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külön habilitációs, rehabilitációs órában, szakemberek által történő fejlesztéseket 

segítjük. 

A csoportokban az óvodapedagógusok a gyermekeknek rendszeresen tartanak 

balesetvédelmi oktatásokat, ahol felhívják a gyermekek figyelmét az udvari játékok, 

használati tárgyak, és tisztálkodási szerek biztonságos használatára, a helyes 

magatartásra, a közlekedési szabályokra.  

 

Környezettudatos magatartás megalapozása, környezetvédelem  

 
A környezettudatos magatartás és életvitel megalapozása, az óvodai nevelésünk egész 

folyamatában jelen van. 

 

Cél: 
 Megalapozni a gyermekben azt a mentalitást, hogy az emberiség- és abban ő a 

gyermek- a természet egy részét képezi, de nem uralkodik rajta. 

 A gyermekek környezettudatos magatartásának kifejlesztése. Érzelmi 

ráhangolás a környezetvédelemre. 

 Programunk életmódot, gondolkodást, védelmet, viselkedésmódot, a természet 

kincseinek okos és mértéktartó felhasználását közvetíti a gyermek számára. 

 

Feladat: 

 
 A környezetünkhöz fűződő pozitív érzelmi viszonyulás megalapozása: 

 A rácsodálkozás képességének fejlesztésével 
 A természet szépségének és titkainak felfedeztetésével 
 A természet közelsége miatt érzett öröm megtapasztaltatásával. 

 

 Élő és élettelen környezetünk védelmére irányuló igény felkeltése, 

értékalapozás, a tiszta környezet iránti igény alapjainak lerakása. 

 A gyermekben a vele született spontán érdeklődés és kíváncsiság erősítése, 

melyet a világ jelenségei iránt tanúsítanak. 

 Az élet, az élővilág tiszteletére, megbecsülésére nevelés. 

 A gyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismerése. 

 A környezettudatos életvitel kialakítása (az energiával, vízzel, árammal való 

takarékoskodás, a pazarlás elkerülése). 

 

Olyan környezettudatos magatartást alapozzunk meg, amely a későbbiek során a 

gyermekek, meggyőződésévé válik, és minden területen pozitív irányba formálja 

szemléletüket, magatartásukat. 

Tudatosodjon bennük, hogy a mindennapokban is jelenjen meg a természetvédelem, 

legyenek tisztába az ok okozati összefüggésekkel. Fordítsanak gondot a környezetük 

tisztaságára, takarékosan használják a vizet, az áramot, ismerkedjenek a szelektív 

hulladékgyűjtéssel, óvják, gondozzák, védjék az állatokat, növényeket, tudatosodjék 

bennük, a víz, a levegő, a talaj tisztaságának fontossága. 

Élő és élettelen környezetünk védelmére irányuló igény felkeltése, értékalapozás, a 

tiszta környezet iránti igény alapjainak lerakása. 
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Mivel tájvédelmi körzet közelében lakunk, ismerjék meg a védett állat és növény 

fajokat, a kulturált kirándulási szabályokat. 

 

Olyan tevékenységeket biztosítunk, amelyek élő és élettelen környezetünk védelmét 

szolgálja: 

 

 Természet jeles napjainak megünneplése: 

 Állatok világnapja,  

 Víz világnapja,  

 Föld napja, 

 Madarak és fák napja 

 Vizsgálódások, kísérletek 

 Növények rendszeres ápolása, állatgondozás 

 Kirándulások, tapasztalatszerző séták 

 A Föld Napjához kapcsolódó hagyomány a kiállítás rendezése, valamennyi 

csoportnak a természethez, a környezetvédelemhez kapcsolódó munkáiból. 

 
Az Óvodapedagógus feladata: 

 
 Természeti és társadalmi környezet értékeinek megőrzésére és megóvására 

nevelés 

 A felnőttek modell értékű viselkedése, a környezetvédelem iránti 

elkötelezettsége 

 Legyen fontos számára az önképzés, tanfolyamokon való részvétel 

 Legyen igénye az innovációra, megújulásra, folyamatosan kísérje figyelemmel 

a környezeti neveléssel kapcsolatos reformpedagógiai kutatások eredményeit 

 Legyen érdeklődő, aktív, kreatív 

 Legyen képes szemléletváltásra, felelősség vállalásra, tudásának átadására. 

Munkatársaival működjön az információcsere és együttműködés 

 Olyan tevékenységek szervezése, melybe a szülők aktívan, tevékenyen 

bekapcsolódnak azzal a céllal, hogy példát, követendő mintát nyújtsanak a 

gyermekeknek a környezetbarát, környezettudatos magatartás kialakításához 

 Módszereiben tudatosan alkalmazza a játék személyiségformáló, 

képességfejlesztő hatásait 

 Tegye lehetővé a gyermek számára környezetünk tevékeny megismerését, 

biztosítson alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett 

tapasztalásos, tevékeny ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos 

életvitel szokásainak alakítására 

 Az ismeretnyújtás a felfedezéses tanulás, a problémamegoldás, az 

élményközpontú tanulási helyzetek megteremtésével valósuljon meg 

 A tapasztalatszerzésen alapuló ismeretek nyújtásában vegye figyelembe a 

gyermek eddigi ismereteit, fejlettségét, egyéni fejlődési ütemét, szükségleteit és 

igényeit 
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 A gyermekek megtanulnak kulturáltan, önállóan étkezni, tisztálkodni, öltözködni.   

 Elsajátították az egészséges életmód szokásrendszerét. 

 Minden gyermek önmagához képest való legoptimálisabb fejlődése, a táplálkozás 

a testápolás, az öltözködés, a mozgás (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) 

területén. 

 Környezetét szerető, védő gyermeki személyiség kialakulása 

 Alapvető, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő természettudományos 

ismeretek, tapasztalatok szerzése, bővülése, mélyülése 

 

 

2. Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés 

 

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik,  

de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.” 

 
A gyermeket születése pillanatától közösség veszi körül. 

Az óvodáskor elérésekor már megszokta a családon belüli együttélés elemi szabályait. 

Képes ugyan az együttműködésre, de ez a képesség mégis a közvetlen tanulás útján 

teljesedik ki, mely a modellkövetésre épül, s ebben az óvodának, a jelenlegi társadalmi 

körülmények között egyre nagyobb szerepet kell vállalnia. 

Az óvodás évek gyors lefolyásúak, a gyermek érzelme, annak függvényében fejlődik, 

hogy milyen mintát lát a családban, tágabb környezetében, és hogy mennyire részesül 

ő ebből. 

 
Helye a nevelés folyamatában: 

 
A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért fontos, hogy a gyermeket az 

óvodában érzelmi biztonság, családias, szeretetteli légkör vegye körül. 

 
Cél: 
A gyermekek megfelelő biztonságot, szeretetet közvetítő környezetben váljanak 

képessé az önállóságra, az együttműködéshez szükséges erkölcsi normák betartására, a 

közösségi élet szabályainak elfogadására és az annak való megfelelésre. Az újonnan 

óvodába kerülő gyermekek otthonosan mozogjanak az új környezetben, jó kapcsolatba 

kerüljenek társaikkal és a felnőttekkel. Egyre nagyobb örömüket leljék a csoport 

életében. Alakuljon ki a kölcsönös segítség és együttműködés képessége. Pozitív 

érzelmi irányulásra törekvés, amely tiszteletben tartja a gyermek egyéniségét. A 

különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés. Az eltérő fejlettségi szinten álló, 

sajátos nevelési igényű, hátrányos-, és halmozottan hátrányos helyzetű, elhanyagolt, 

gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása. Egyéni- és közösségi érdek közelítése, 

összehangolása. A szülőföldhöz, családhoz fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása, a 

nemzeti identitástudat megalapozása, az önazonosság megőrzése. Iskolába lépéskor a 

gyermekek legyenek képesek alkalmazkodni az iskolai élethez. Az Óvodai nevelés 
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országos alapprogramjában megfogalmazott keresztény kulturális értékek 

megismertetése. 

 

Feladat: 

 

 Az érzelmi nevelés és a szocializáció megalapozása. 

 Az új gyermekek fogadása a csoportban. 

 A csoport életének vonzóvá tétele, az összetartozás tudatának felébresztése. 

 Az önismeret, „Én” realizálás kialakítása. 

 Állandó értékrend kialakítása. 

 

A fejlesztés tartalma: 

 
 Biztosítjuk, hogy a gyermekcsoportok élete zavartalan, derűs, örömteli legyen. 

 A csoportszobák berendezése biztosítja az együtt, és külön-külön történő 

tevékenységek lehetőségeit. 

 Felkészítés a közösségi életre. 

 Erkölcsi normák kialakítása. 

 Az emberi különbözőségek/ másság/ elfogadására és tiszteletben tartására 

nevelés. 

 
Az erkölcsi normák az emberek viselkedésében és cselekedeteiben valósulhatnak meg. 

Fontosnak tartjuk a vonzó példát, a szép emberi magatartást.  

Helyes magatartási formákat erősítünk és azokat automatikus szokás-rendszerré 

alakítjuk: 

 

 óvodai viselkedés szabályai 

 érintkezés szabályai 

 

Legfontosabb feladatunk az, hogy az óvodapedagógus és a nevelőtestület többi tagja a 

maga szeretetével, egyéniségével megszerettesse és vonzóvá tegye az óvodai életet. 

 

Az új gyermekek befogadása a csoportba: 

 
Az újonnan érkező gyermekek befogadása nem az első napon kezdődik. 

 

 Márciusban nyílt napokat szervezünk az érdeklődő gyermekek és szüleik 

számára, mely során ízelítőt kapnak az óvodánk életéből. 

 A májusi beiratkozás során a gyermekek és szüleik találkoznak a leendő 

óvodapedagógusokkal. 

 Nyáron lehetőséget nyújtunk az óvodai élet megismerésére.  A befogadás 

klasszikus időszakában mindenféle érzelmi megnyilatkozást természetesnek 

tartunk. 
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Már az első napokban igyekszünk egyenrangú nevelőtársi viszonyt kialakítani a 

szülőkkel a kölcsönös bizalom alapján. Célunk, hogy gyermekeik minél előbb találják 

meg a helyüket a közösségben. Minden gyermeket igyekszünk személyesen 

megismerni, ezért eleinte a csoportban dolgozó óvodapedagógusok és dajkák az egész 

napot együtt töltik a gyermekekkel. 

A szülők pár napot a befogadás időszakában a gyermekeikkel együtt tölthetnek, 

eldönthetik, hogy részt kívánnak-e venni a csoport életében, alkalmazkodva 

gyermekeik igényeihez. Sokszor hangoztatjuk a gyermekek nevét és jelét, hogy ők is 

megismerjék egymást és nevükön szólítsák társaikat. Igyekszünk minél rugalmasabban 

megszervezni a napi tevékenységet, azonban vannak a napnak olyan mozzanatai, 

amelyeket következetesen betartunk, így a későbbiek során ezek a szokások 

természetessé válnak (szokás – szabályrendszer megalapozása).  

Alapvetőnek és fontosnak tarjuk a feltétel nélküli szeretetet, korlátokkal együtt. A 

szabályokat úgy szabjuk meg, hogy minden korosztály meg tudjon felelni az 

elvárásoknak.  

A szülőkkel, nagyszülőkkel való jó kapcsolat kiépítésére törekszünk, hogy kellő 

bizalom alakulhasson ki a következetesség biztosítása érdekében az együttneveléshez.  

A sajátos nevelési igényű gyermekeknél három alapelvnek kell érvényesülni:  

„Ölelj át!” „Tegyél le!” „Hagyjál békén!  Ez jelenti egyrészt az életkor specifikus, 

illetve fejlettség szerinti önállósulási folyamatok állomásait, másrészt azt, hogy a 

sajátos nevelési igényű gyermek elsősorban, akinek szüksége van a bizalomteljes 

szeretetre, elfogadásra, de a túlzott óvó-védő szeretet gátja lehet az önállósulásnak. Így 

meg kell tanulni „letenni” a gyermeket, örülni az első önálló kísérleteknek, s ezt elő 

kell segíteni, illetve szükségleteit oly módon figyelembe venni, hogy a napirendben 

legyenek a pihenést, a nyugalmat biztosító idők, fázisok, ahol azt teheti, amit akar, a 

felnőtt felügyelete mellett. 

 
A csoport életének vonzóvá tétele, az összetartozás tudatának felébresztése 

 
Az óvodapedagógus – gyermek, dajka néni – gyermek, gyermek – gyermek, felnőtt – 

felnőtt kapcsolatát pozitív érzelmi töltés határozza meg. 

Az alábbi értékeket és normákat tartjuk fontosnak: 

/állandó értékrend/ 
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Az óvodapedagógus és gyermek aktív együttműködése: 

 
Az óvodapedagógus jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai 

nevelésnek. Mindezért fontos a program megvalósítása érdekében a csoportonkénti két 

óvodapedagógus és egy dajka biztosítása. 

Programunk alapján a gyermeknek éppúgy lehet véleménye, elképzelése, ötlete, 

javaslata, mint a felnőttnek. A gyermeket ugyanis saját környezete, tapasztalatai, 

élményei befolyásolják, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül a nevelés 

folyamatában. Ezekre az élményekre, tapasztalatokra építünk és tervezzük a 

tevékenységeket. Törekszünk a gyermekek érdeklődésének folyamatos fenntartására, 

hogy aktivitásuk fennmaradjon a tevékenység végéig. 

Óvodáskorban, de későbbi életkorban is a példa a leghatásosabb nevelő erők egyike. 

Éppen ezért nagyon fontos, hogy mit és hogyan mondunk, miként viselkedünk, hogyan 

öltözködünk, stb. Különösen 3-4 éves korban meghatározó a pedagógus személyisége, 

hiszen kezdetben a gyermek teljesen kritikátlanul, válogatás nélkül utánoz, kizárólag a 

szeretett és érzelmileg hozzá legközelebb álló felnőtt kedvéért. Sok múlik tehát azon, 

milyen értékeket preferálunk mi óvodapedagógusok, a gyermek környezete és azon 

belül elsősorban a család. Gyakran előfordulhatnak értékkonfliktusok a család és az 

óvoda között. Ilyenkor az óvodapedagógusainknak rendkívül tapintatosan és kizárólag 

a gyermek érdekeit figyelembe véve kell közelítenie a megoldás felé. Elfogadjuk a 

szülők szociokulturális környezetének különbségeit, etnikai hovatartozását, másságát, 

Önzetlenség, 

humánus 

magatartás 

Együttérzés 

Példamutatás 

Szabálytudat 

Kötelesség-tudat 

Felelősségérzet 

Pozitív érzelmek 

kialakítása 
Önfegyelem 

Kitartás 

Önállóság 

Tolerancia 

Segítségnyújtás 

Tapintat – 

figyelmesség 

Másság 

elfogadása 

Egymás 

megbecsülése 

Tiszteletadás 

Bizalom 

Óvodapedagógus – 

gyermek,  

 

Dajka néni – gyermek,  

 

Gyermek – gyermek,  

 

Felnőtt – felnőtt 
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mert csak így tudunk velük „együttnevelő” kapcsolatot teremteni különösen a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. A gyermek már megtanul, és 

magával hoz bizonyos értékeket a családból, melyeket az óvodában is tiszteletben kell 

tartani. Az óvónők mintegy átveszik, átvállalják a gyermek óvodai életében az anya 

szerepét. Az ő biztonságot és harmóniát sugárzó egyénisége feltétlenül hatni fog a 

gyermeki személyiség fejlődésére. 

Ezért gondoljuk azt, hogy a gyermek harmonikus fejlesztésének alapkövetelménye 

abból indul ki, hogy a gyermek-felnőtt kapcsolat alapja és mintája egész 

gyermekkoron át a gyermek-szülő viszony. 

Ebben a kapcsolatban kell az óvónőinknek napközben mintegy helyettesítenie az 

anyát. A biztonságérzet egyik biztosítéka a testi kapcsolat, az ölelés fontossága. Az 

óvodában még 6-7 éves korban is igénylik a gyermekek a gyakori simogatást, 

szeretgetést, ölelést. A gyermekek számára állandó értékrendet adó, érzelmi 

biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes, elfogadó légkört teremt. Személyisége nyitott, 

derűs, nyugalmat áraszt. A gyermek és az óvodapedagógus aktív együttműködése a 

felnőttől is másfajta beállítódást, viselkedést igényel. El kell fogadnia, hogy nemcsak ő 

irányíthatja a gyermeket, hanem a gyermek is hat rá. Kapcsolatuk aktív és kölcsönös. 

Ez a pedagógusi magatartás feltételezi az önállóság, rugalmasság, döntési képesség, 

helyzetfelismerő képesség meglétét. Tudomásul kell vennünk, hogy olyan nevelő 

képes a gyermeket az életre, az önálló gondolkodásra serkenteni, aki maga is 

rendelkezik ezekkel a képességekkel. 

 

Az óvodapedagógus a dajka és a gyermek együttműködése: 

 
Az óvodában a nevelés eredményességéhez a dajka munkája is hozzátartozik. Célunk 

az óvónői és a dajkai munkakör összehangolása a pedagógiai munka hatékonysága 

érdekében. Az „Egészségesen az életért, a jövőért” óvodai program megvalósítása 

során a dajka munkája az óvodapedagóguséval összehangolttá válik, mert a dajkát a 

pedagógiai munka közvetlen segítőjének tekintjük. A dajka egyike a gyermeket nevelő 

felnőttnek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus, magatartásával, teljes lényével, 

beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre. Ahhoz, hogy a 

nevelési folyamatban a dajka közvetlenül és tevékenyen részt vehessen, elsősorban 

arra van szükség, hogy megfelelő szinten tájékoztatva legyen az óvoda és az adott 

óvodapedagógusok nevelési elképzeléseit, módszereit illetően. Tudnia kell, milyen 

célok érdekében, hogyan kívánják az óvónők a gyermekcsoport fejlesztését 

megvalósítani. Ez a tudás, különösen a szakképzett dajkák esetében 

megsokszorozhatja a felnőttektől kiinduló nevelő hatásokat. A dajka kompetens 

szerepköri feladatai: Az óvoda óvó-védő funkciójának teljesítése. A gyermekekről 

kapott információk felettesei felé való továbbítása. A saját elfogadó, befogadó 

attitűdjének kiépítése. Lelki egészségének védelme. Az óvodapedagógus útmutatása 

alapján alkalmazza az egyéni bánásmód elvét és a differenciált módszereket. Segítse a 

gyermekek tevékenységét, de ne csinálja meg helyettük. 
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Jobb Veled a világ- Boldog Óvoda 

Boldogságóra program 

 

A Boldog Óvoda és Iskola programjának fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a 

negatív gondolkodásmódon változtatni és a tanulásban egy optimista hozzáállást 

kialakítani a gyermekek, diákok körében. 

 

A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Őzike csoportban a 2020/21 -es 

nevelési évben bevezetésre került a Jobb Veled a Világ Alapítvány által indított 

Boldogságóra program.  

 

Kiemelt feladatunk a 3-6 éves gyermekek korosztályában módszertani segítség, új 

ötletek befogadása a boldogságra való képesség erősítésére, kibontakoztatására. 

Pozitív énkép kialakítása, a feladatok, játékok segítségével a szeretet, magabiztosság, 

egymásra való odafigyelés, önmagunk és társaink tiszteletének erősítése. Egy 

optimista, bizakodó életszemlélet alakítása, derűs, vidám hangulatú mindennapok 

biztosítása. A szeretetteljes, vidám légkör nagyban hozzájárul a gyermekek pozitív 

pszichés fejlődéséhez, ezáltal kihat egészségükre, szomatikus fejlődésükre egyaránt. 

 

Célok: 

 

Az életben nap, mint nap problémák, kihívások elé kerülnek gyermekeink is, melyeket 

elkerülni nem tudunk, nem is szükséges. A gyermekeket meg kell tanítanunk az eléjük 

kerülő élethelyzetek minél könnyebb megoldására. Életszemlélet alakítása ez, mely 

iránymutatást adhat a pozitív, gördülékenyebb megoldási lehetőségek előhívására, 

megfogalmazására. A gyermekek magabiztossága, bizalma, lelki egészsége nagyobb 

esélyt teremthet a problémák stressz mentes, hatékonyabb kezelésére. A 

Szisztematikus gyakorlatok alkalmazásával készségszintűvé tenni a pozitív orientációt. 

Minél korábbi életkorban kezdődik el a pozitív orientáció, annál szilárdabb 

életszemlélet alakulhat ki a gyermekekben. Lelki egészségünk alapja a boldogság, a 

boldogságra való képesség, a teljes jóllét állapotára való törekvés. Ehhez pozitív 

érzelmekre van szükség. A program ezeknek a képességeknek a kibontakoztatásában 

nyújt segítséget. A pozitív érzelmi állapotok elérését, fenntartását és fokozását 

lehetővé tevő technikák és módszerek tanításával, az intellektuális és szociális fejlődés 

előmozdítását és a mentális egészség fejlesztését segíti a program. Jellemzője, hogy 

nem tagadja a negatív érzelmeket, sőt a kihívásokkal és stresszel szembeni küzdelemre 

készít fel. 

 

A Boldogságóra Program 10 egymásra épülő témából áll, s ezek fokozatosan tárják a 

csoport, gyermekek elé a boldogság sokféle lehetőségeit, területeit, az arra való 

törekvés feltételeit. 

 

Témakörök: 

 

 Boldogságfokozó hála 

 Optimizmus gyakorlása 
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 Kapcsolatok gyakorlása 

 Boldogító jó cselekedetek 

 Célok kitűzése és elérése 

 Megküzdési stratégiák 

 Apró örömök élvezetek 

 Megbocsátás 

 Testmozgás    

 Fenntartható boldogság 

 

Csoportjainkban rendszeresen (napi szinten) alkalmazunk a programhoz igen hasonló 

játékos feladatokat. 2020/21 –es nevelési évben bevezetésre kerülnek a gyermekekkel 

beszélgető-kör, délelőtti teázás alkalmával érzékenyítő gyakorlatokat végzünk, mely 

magában foglalja az egymásra és önmagunkra való odafigyelést, egymás 

mondanivalójának tiszteletben tartását, meghallgatását.  

Beszélgetés során, aki igényli, hangot adhat véleményének, megoszthatja gondolatait, 

melyekre reagálhatunk. Ezzel a gyermekek megtapasztalják, hogy bátran beszélhetnek 

bármiről, lehet véleményük, élményeiket (akár vidám, akár szomorú) meghallgatjuk, 

megbeszéljük. Továbbá gyermekek empatikus képességét erősítve, biztatjuk, vagy épp 

együtt örülünk az elhangzottaknak. Nagy gondot fogunk fordítani ezen alkalmakkor a 

testi kontaktus közösségformáló erejének is. Egy-egy érintést, ölelést, kedves gesztust 

adunk tovább folyamatosan az utánunk következő gyermeknek. Így megtanulják 

elsajátítani a szeretet fogadásának, továbbadásának képességét egyaránt. 

 

Csatlakozunk a programhoz, mivel: 

 A program nagyszerű lehetőséget biztosít új ötletek, módszertani támogatás 

biztosítására 

 Tapasztalataink azt mutatják, a pozitív megerősítés nagy hatással van gyermekek 

önismeretének fejlődésére, társas kapcsolataira, azok elmélyítésére, valamint az 

egészséges lelki fejlődésük biztosítására. 

 A gyermekek iránymutatást kaphatnak annak megsegítésére, hogy a 

mindennapokban, élethelyzetekben könnyebben boldoguljanak. 

 A program jótékonyan hat a csoport-szellem, a „mi-tudat” alakulására, 

erősítésére. 

 Minden gyermeknek joga van boldognak lenni, minél könnyebben kezelni a 

különböző helyzeteket, s a gyermekkorban beivódott minták maximálisan 

kihatnak felnőttkori életükre is. 

 

Feladatok: 

 

Legalább havi egy órában, tíz hónapon keresztül: 

 

 A feladatokat gyermek közeli, játékos és legfőképp vidám keretek között 

alkalmazzuk, melyek a boldogságfokozó gyakorlatokat alkalmazva fejlesztik a 

kisgyermekek pozitív életszemléletét, gondolkodását. 
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 A feladatok differenciáltan, korcsoportonként, illetve a gyermekcsoport adott 

képességeit figyelembe véve kerülnek feldolgozásra. 

 

 A feladatokat az óvodás gyermek élettani igényeinek megfelelően komplex 

formában kínáljuk fel. Az egész hónap során, az adott helyzettől, vagy igénytől 

függően a mindennapi tevékenységeinkbe, kezdeményezéseinkbe, 

mozgásfejlesztésbe beillesztjük a Boldogságóra gyakorlatait, legyen ez ének-

zene, környezeti nevelés, mesélés-verselés, vagy akár kézműves tevékenység. 

Heti rendünk rugalmas, így ez maximálisan megvalósítható. 

 

Vállaljuk, hogy a 2020/21 nevelési évben egy csoport számára a cím elnyerésével járó 

Boldogságóra szakmai könyvcsomag felhasználásával tartunk Boldogságórát, valamint 

a Boldogság Intézmény által havonta meghatározott feladatokat honlapukra feltöltjük. 

Intézményünk saját web-lapján, a csoport és az óvoda közösségi oldalán is 

kommunikáljuk a program alakulását, eredményességét. 

 

Havonta 1 alkalommal tartunk Boldogságórát.  

 

A Boldogságórák felépítését követni nem kötelező. Szerkezeti egységekhez találunk 

ötleteket a módszertani kézikönyvben: 

 

 a téma bevezetése 

 foglalkozást kezdő relaxáció 

 személyiségfejlesztő gyerekdalok éneklése 

 a téma feldolgozása 

 a foglalkozás lezárása 

 a téma továbbadása 

 

 

Az önismeret, „Én” realizálás kialakítása  

A kiemelt figyelmet igénylő, SNI, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint 

a kiemelkedő képességű gyermekek egyéni fejlesztése. 
 

A 3 – 7 éves kor szenzitív szakasza az „Én” kialakulásának. Még bizonytalanok az 

„Én” határok, a társakkal való megmérettetés a fejlődés velejárója. Fontos 

feladatunknak tartjuk, hogy megfelelő mértékben teret adjunk önérvényesítéséhez, 

hogy erősödjön önbizalmuk, serkentsük önmegvalósításukat, képesek legyenek 

elfogadni saját magukat. 

A kiemelt figyelmet igénylő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, halmozottan 

hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek nevelése sajátos törődést igényel. 

Nevelésük során igénybe vesszük a jogszabályban meghatározott speciális 

felkészültséggel rendelkező szakemberek segítségét. Kiemelt figyelmet, fordítunk  

azokra a gyermekekre, akiknek fejlődését negatív környezeti hatások, társadalmi és 

kulturális hátrányok gátolják. 
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A kiemelkedő képességű gyermekek egyéni fejlesztése megvalósul az óvodai 

csoportokban, valamint a különböző speciális fejlesztő foglalkozásokon. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek: az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs 

bizottság alapján: testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 

 

Célunk: 
 A sérült illetve lassabban fejlődő funkciók lehető legkorábbi és leghatékonyabb, 

folyamatosan biztosított speciális – a sérülés specifikumának megfelelő 

szakemberek útmutatása alapján végzett – fejlesztése. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek nyitottságának kibontakoztatása az óvodai 

csoportban integráltan történő tevékenységre, annyi pedagógiai támogatással, 

amely biztosíthatja a gyermekek életminőségének javítását, a minél teljesebb 

társadalmi beilleszkedés lehetőségét. 

 

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői 

bizottság szakértői véleménye. Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni 

arra, hogy: 

 

 a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az 

eredményeket értékelő környezet segíti; 

 a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarának jellege, súlyosságának mértéke határozza 

meg; 

  terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, 

személyiségjegyei befolyásolják. 

A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés elsősorban 

gyógypedagógiai kompetencia, amely kiegészül a társszakmák – pszichológiai, 

orvosi – terápiás együttműködésével. Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a 

gyermek sajátos nevelési igényének megfelelő szakképzettséggel rendelkező 

gyógypedagógus, konduktorpszichológus, orvos együttműködése szükséges. 

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

 

A fejlesztés céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó pedagógiai-

gyógypedagógiai-orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira 

építjük.  

 

 A mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy 

beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum zavarból illetve egyéb 

pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása 

vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával, 
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 Törekszünk a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

  A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

 Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

 Az egyes területeken kimagasló képességeket mutató gyermek támogatása. 

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők: 

 

 A sajátos nevelési igény típusa, súlyossága. 

 A sajátos nevelési igény kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás 

megkezdésének ideje. 

 Korai fejlesztésben és gondozásban részesült gyermek esetében a korai időszak 

   fejlődésmenete. 

 A gyermek 

 életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

 képességei, kialakult készségei, 

 kognitív funkciói, meglévő ismeretei, 

 családi háttere. 

 

Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, 

mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek és 

az értelmi képességek fejlesztését. Az egyes sajátos nevelési igény típusok 

függvényében más-más terület kap nagyobb hangsúlyt. 

Halmozottan fogyatékos gyermek, gyermekcsoport esetén a megállapított 

fogyatékosságok mindegyikére tekintettel kell lenni. 

 

A szükséges gyógypedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű 

gyermek számára.  

 

A sérülésspecifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és 

alkalmazása; 

 az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok biztosítása; 

 az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata;  

 a segédeszközök elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására 

nevelés; 

 a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült 

funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével; 

 annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken 

kiemelkedő teljesítményre is képes; 

 rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek 

egyéni foglalkoztatásának megvalósulásához; 

 az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők 

megfelelő tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, 

együttműködés a sajátos nevelési igényű gyermek családjával. 
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Integrált nevelés: 
A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való 

beilleszkedését elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel részben vagy egészben 

együtt történő integrált nevelése. 

 

Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek sajátos nevelési 

igényének típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált 

fejlesztésben lehetőleg tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus, konduktor 

segíti. Közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok 

felkészítésére, az óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére és folyamatos 

tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda 

együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez. 

 

A speciális tevékenységek megvalósításakor figyelembe vesszük a sajátos nevelési 

igényű gyermek fejlesztésének igényeit, 

 külön gondot fordítunk arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon 

hátrányainak leküzdéséhez, 

  az óvoda vezetője támogatja a pedagógusok részvételét az óvodai 

integrációt segítő szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken. 

 

 

Az integráltan nevelt gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális 

eszközöket, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást, 

melyekre a szakértői bizottság javaslatot tesz. 

Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a 

tevékenységekhez önmagához mért fejlődése tekinthető, melynek eredményes 

megvalósítását az alábbiak szolgálják: 

 

 Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs 

szemlélet és a sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A 

módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a 

„sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény 

típusához, eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

 A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű 

pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 

hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező 

óvodapedagógus 

 szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, 

technikákat alkalmaz, 

 a tevékenységek során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat 

beépíti, a gyermek fejlődésének elemzése alapján – szükség esetén – 

eljárásait megváltoztatja, az adott szükséglethez igazodó módszereket 

megválasztja, 

 egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 

 alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 



 35 

 együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 
 

A gyermek fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező szakirányú 

végzettségű gyógypedagógus az együttműködés során: 

 

 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek 

haladását, 

 javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó 

módszerváltásokra, a gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására, 

 segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd)eszközök kiválasztásában, 

tájékoztat a beszerzés lehetőségéről, 

 együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel 

foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, 

 segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek 

összehangolásában, 

 kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek 

átadásával, 

 részt vesz a befogadó közösség felkészítésében, 

 részt vesz az óvodai és tevékenységek adaptációjában. 

 

Az integrált nevelésben részt vállaló óvodák igénybe vehetik az egységes 

gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetésére 

kijelölt intézmények segítségét. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének elvei, 

feladatai óvodai nevelés során: 
 

1. Az enyhe értelmi fogyatékos gyermek:  

 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó és kívánatos a nem 

fogyatékos óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való 

együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és 

minták, amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés 

keretében szükség szerint gondoskodni kell a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről. 

 

Külön óvodai csoport létesítése kizárólag az 5. életévét betöltött – óvodai nevelésre 

kötelezett – és a komplex – pedagógiai-gyógypedagógiai, pedagógiai, pszichológiai és 

orvosi – vizsgálat diagnózisa alapján egyértelműen az enyhe értelmi fogyatékos 

övezetbe sorolt gyermekek számára abban az esetben lehet szakmailag indokolt, ha a 
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gyermek nevelése vélhetően csak a speciális nevelés keretében biztosított, intenzív 

gyógypedagógiai fejlesztés mellett valósítható meg megfelelően. 

 

2. A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek 

 

Óvodába lépéskor jellemző a bizonytalan nagymozgás, ügyetlen manipuláció, 

előfordulhatnak sztereotip mozgások. Szobatisztaság kialakulatlan, beszédértés 

gyenge, sok esetben a kommunikáció súlyosan akadályozott. Sérült a figyelem, a 

motiváció, az emlékezet és a kitartás. 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében a kis lépések elvét 

alkalmazva, a gyermekekre jellemző cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe 

vevő képességfejlesztés kellő időt, alkalmat kell, hogy biztosítson: 

 

 az alapmozgások, manipuláció kialakítására, fejlesztésére, 

 a minimális kontaktus, kooperációs készség, valamint a nonverbális és verbális 

kommunikáció fejlesztésére, a gyermek egyéni szükségleteinek megfelelően a 

szóbeli kommunikációt kiegészítő, illetve helyettesítő módszerek, eszközök 

alkalmazásával történő fejlesztésére, 

 a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bővítésére, 

 a szobatisztaság, az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására, 

 az adekvát játékhasználat elsajátítására, a kognitív funkciók fejlesztésére. 

 

Ezek kialakításánál kiemelt szerepe van a rendszerességnek, az utánzásnak, a 

gesztussal kísért, egyszerű verbális utasításnak, a zenének, a ritmusnak, a sok 

ismétlésnek. 

A fejlesztés során a csoportos foglalkozásokon törekedni kell a megfelelő motiváció 

fenntartására, a csoportban az egymáshoz való közeledésre, az egymás melletti 

tevékenykedés fejlesztésére. 

 

3. Beszédfogyatékos gyermek: nyelvfejlődési és beszédzavarok óvodáskorban 

 

Beszédfogyatékos gyermek esetén a receptív vagy expresszív beszéd/nyelvi 

képességrendszer szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az 

anyanyelv elsajátítás folyamata akadályozott, a gyermek életkorától eltérő. A 

beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros vagy szenzomotoros problémája 

(expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia, a folyamatos beszéd 

zavarai, logofóbia, centrális eredetű szerzett beszédzavarok, orrhangzós beszéd), 

illetve a beszédproblémákhoz társuló megismerési nehézségek és viselkedés zavarok 

miatt eltérően fejlődik. 

 

Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplex vizsgálata 

alapján annak minősít.  

Az óvodai nevelés, fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladat az aktív 

nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és 
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észlelési funkciók, valamint a vizuomotoros koordinációs készség javítása, az érzelmi 

élet fejlesztése, speciális eszközök és módszerek alkalmazásával egyéni és 

kiscsoportos fejlesztési formában. A speciális nevelés keretében biztosított fejlesztés 

segíti az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint elérését. A gyermek fejlődéséről 

a szülőket folyamatosan tájékoztatni kell, a gyermek fejlesztése a szülőkkel való 

együttműködés keretében, egyéni fejlesztési terv alapján valósulhat meg. 

Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen 

fordul elő, vagy a beszédfogyatékossághoz a testi érzékszervi- és pszichés fejlődés 

zavara társul, az eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság 

módszereinek kombinációjával valósulhat meg. 

 

4. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 

 

Az autizmus spektrum zavarok meghatározó jellegzetessége a társas viselkedést, a 

kölcsönösséget igénylő kommunikációt és a rugalmas viselkedésszervezést 

megalapozó kognitív készségek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési 

tünetekben nyilvánul meg. Az állapot hátterében az idegrendszer fejlődési zavara áll. 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekre jellemző a kölcsönösséget igénylő 

társas helyzetek megértésének és azokban való részvételének zavara, a beszéd 

szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmatlan, sztereotip 

viselkedés, a viselkedésszervezés és kivitelezés zavara és az egyenetlen 

képességprofil. Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten előfordul, ami azt 

jelenti, hogy jelen lehet átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett épp úgy, mint 

értelmi sérüléssel együtt járva. 

A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, hanem a 

funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérülése. 

A gyermekek szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai környezet megfelelő 

kialakítása, és a speciális módszerekben képzett szakember vagy fejlesztő asszisztens 

jelenléte szükséges. 

 

 

5. A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozás zavarral) küzdő 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. Az óvodai nevelés és fejlesztés során 

kiemelt feladat:  
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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 történik. 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 szükséges, és a fejlesztés további menetét erre 

alapozva kell meghatározni. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció a pszichés fejlődési zavar 

jellegét megállapító, komplex – pedagógiai-gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi 

– szakértői véleményben foglaltak alapján történik. 

 

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése 

 

Célunk: 

 A nevelés-fejlesztés eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása, az 

esélyegyenlőség megteremtése. 

 A hátrányos helyzetű gyermekek egyéni, differenciált, felzárkóztató 

fejlesztésével a hátránykompenzáció biztosítása 

 A gyermekek védelmének biztosítása a szakmai hálózattal történő folyamatos 

kapcsolattartással. 

 

Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése 
 

Cél: 

 A kiemelkedő képességek azonosítása után a tehetséges gyermek erős oldalának 

fejlesztése, kevésbé erős oldalainak fejlesztése. 

 A tehetség specifikumának megfelelő tevékenységi lehetőségek biztosítása 

csoportban, tehetséggondozó foglalkozásokon, tehetségműhelyekben. 

 

Az eltérő anyanyelvű (migráns) gyermekek interkulturális nevelése 
 

Cél: 
 

 Inkluzív szemlélettel a különbözőség elfogadásának segítése (gyermek társak, 

óvodapedagógusok, szülők). 

 Biztosítani a gyermek önazonosságának megőrzését, társadalmi integrálását, 

nyelvi nevelését. 
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Feladatok: 
 

 Olyan befogadó, elfogadó légkör kialakítása, melyben a gyermekek 

magatartásában nem jelenik meg a hátrányos megkülönböztetés (zaklatás, 

megfélemlítés, megalázás). 

 Annak biztosítása, hogy az eltérő fejlődésmenetű gyermekek megtalálják 

helyüket a gyermek közösségben, segítségnyújtás a gyermek – gyermek 

kapcsolatok kialakításában. 

 Az érintett családok bevonása a fejlesztést biztosító tevékenységekbe. 

 Az óvodai befogadás során a sajátos nevelési igényű gyermekekről a 

szakszolgálatoktól (gyógypedagógiai, orvosi, pszichológiai) szakvélemény 

kérése, beszerzése. 

 A fogyatékosságból eredő speciális fejlesztő tevékenység megszervezése az 

óvodai nevelés időkeretein belül a megfelelő szakember irányításával. 

 Együttműködés, folyamatos kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal: 

szakvélemény, kontroll vizsgálat, szaktanácsadás (Szakértői Bizottság, 

Pedagógiai Szakszolgálat, óvodán belül működő segítő szakemberek). 

 Hátrányos helyzetű gyermekek kiszűrése. 

 A hátrányos helyzetű gyermekek egyéni, differenciált, felzárkóztató fejlesztése. 

 A gyermek folyamatos megfigyelése, gyermekvédelmi felelőssel, szakmai 

hálózattal a kapcsolattartás fenntartása. 

 Folyamatosan biztosítani kell minden gyermek számára a képességek 

kibontakoztatásához szükséges tevékenységek gyakorlásának lehetőségeit. 

 Folyamatos megfigyelés útján tiszta képet kell alkotni a gyermekek meglévő 

képességeiről és ennek ismeretében törekedni tudatosan ezek fejlesztésére. 

 Általános fejlesztő feladataink az eltérő fejlődésmenetű gyermekekkel 

kapcsolatban: 

 Az eltérő fejlődésmenethez igazodó egyéni fejlesztés. 

 A megismerő tevékenységek, kognitív képességek fejlesztése. 

 Az anyanyelvi, kommunikációs képességek fejlesztése 

 Az érzelmi, akarati tényezők, magatartás, beilleszkedés erősítése. 

 Az eltérő fejlődésmenetű gyermekek fejlesztése, nevelése során biztosítani kell, 

hogy óvodai életükre jellemző legyen: az élménypedagógia, szabad játék, 

játékosság, tevékenység központúság. 

 A más nemzetiségű, anyanyelvű gyermekekkel kapcsolatban elsődleges feladat 

az érzelmi biztonság megteremtése. 

 Tájékozódás és információ-gyűjtés a más anyanyelvű gyermek nemzetiségével, 

kultúrájával, vallásával kapcsolatban. 

 Segíteni kell az együttnevelés során a gyermeket a magyar nyelv elsajátításában. 

 Szakirányú továbbképzésekkel, önfejlesztéssel, a csoporttal dolgozó felnőttek 

elfogadó magatartásának kialakítása. 

 Modellértékű viselkedés az intézmény minden dolgozója részéről: 

kommunikációban, bánásmódban, viselkedésben. 

 Szülői értekezleten, egyéb fórumokon a szülők - az eltérő fejlődésmenetű 

gyermekek nevelésével kapcsolatos - elméleti ismeretének bővítése, 

szakirodalom ajánlása, szakember meghívása. 
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Az óvodapedagógus feladata: 

 
 Barátságos  személyiségével  tegye  vonzóvá  az  óvodát  teremtse  meg  az  

érzelmi biztonságot nyújtó, elfogadó, szeretetteljes légkört. 

 Legyen birtokában modellértékű kommunikációnak, bánásmódnak, 

viselkedésnek. 

 Megmutatni a természet és az emberi környezet szépségét. 

 Példát mutatni a természet és az emberi környezet védelmében és tiszteletében. 

 Megismertetni a gyermekekkel a szűkebb és tágabb környezetüket. 

 Segítse a szociális érzékenységük fejlődését, és az „Én – tudatuk” alakulását. 

 A gyermek személyiségének elfogadása, valamint folyamatos, a fejlődést 

támogató, átgondolt módszerek alkalmazása. 

 Használja ki a spontán, szociális tanulásban rejlő lehetőségeket a komplex 

viselkedésminták beépítésére a gyermeki viselkedésbe. 

 Törekedjen a gyermekek közötti konfliktushelyzetek békés, mindkét fél 

számára elfogadható megoldására. 

 Támogassa a gyermek önálló véleményalkotását és döntésfejlődését, 

ösztönözze az erkölcsi normák, ítéletek megfogalmazását. Motiválja a 

gyermekeket a kommunikációra. 

 Támogassa a tehetséges gyermekek kibontakoztatását. 

 A társas kapcsolatok formálásával érje el az összetartozás közösségi 

élményének mélyítését, a „Mi - tudat” alakítását. 

 Páros és mikro csoportos feladathelyzetek teremtésével tudatosan ösztönözze a 

gyermekeket a kooperatív technikák alkalmazására, az együttműködés 

gyakorlására. 

 Példamutatóan fogadja el a különböző gyermeki személyiségeket, ennek 

megfelelően tudatosan, átgondoltan tervezze meg a fejlődésüket támogató 

módszereket. 

 Fokozott figyelemmel, differenciált módszerek, eszközök használatával segítse 

elő az eltérő fejlődésütemű, hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek 

felzárkóztatását. 

 Céljainak, feladatainak megvalósítása érdekében törekedjen a családokkal, 

szülőkkel való segítő kapcsolat, együttműködés kialakítására. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

 

Szocializációjuk, szociabilitásuk /társas ösztön, a társas élet kedvelése, 

barátkozásra való hajlam/ jelentős lépéseket tesz: 
 tolerálják és elfogadják a másságot,  

 képesek együtt érezni a közösség többi tagjával,  

 szívesen tevékenykednek társaikkal,  

 örömmel tevékenykednek a közösségért,  

 elfogadják és betartják a megkívánt magatartásformákat,  

 konfliktushelyzetben törekednek az önálló megoldásra,  

 képesek a magasabb szintű alkalmazkodásra,  

 érdeklődnek egymás iránt,  
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 felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak,  

 emberi kapcsolataikat pozitív érzelmi töltés jellemzi,  

 szociálisan érzékennyé válnak,  

 képesek a humánus magatartásra,  

 ismerik és értik a metakommunikációt, bátran nyilvánítanak önálló 

véleményt,  

 képesek önállóan dönteni, választani,  

 az adódó helyzeteknek megfelelően képesek kívánságaik módosítására, 

elhalasztására.  

 kiszélesedik a tapasztalati körük. 

 erkölcsi érzékük alapozódik, igazat mondanak. 

 képesek befogadni a természet és az emberi környezet szépségét. 

Kialakul: feladattudatuk, kötelességtudatuk, szabálytudatuk, erkölcsileg 

alkalmassá válnak a társadalmi együttlétre, tevékenykedéseik során igyekeznek 

legyőzni a felmerülő akadályokat, éretté válnak az iskolai életre. 

 

 

3. Anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

Anyanyelvi nevelés 

 
Az anyanyelvi nevelés az óvodai élet egész területét áthatja. Az anyanyelvi és értelmi 

nevelés, fejlesztés során a gyermekek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint 

meglévő tapasztalataikra, élményeikre, ismereteikre építve biztosítjuk a változatos 

tevékenységeket, melyek segítségével további élményeket, tapasztalatokat 

szerezhetnek az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről bővítve és 

mélyítve az eddig meg lévőket. Az anyanyelvi nevelés feladatainak megvalósításához 

beszélő környezet, helyes mintaadás, tervezőmunka és tevékenységek szükségesek.  

 

Óvodánkban kiemelt szerepet tulajdonítunk az anyanyelvi, értelmi nevelésnek, mert: 

 A 3-7 éves kor a beszédfejlődés legszenzitívebb időszaka. 

 Gyermekeink egy része kevés intellektuális ingert nyújtó családi környezetben 

nevelkedik, ez meghatározza a család és a gyermek által használt 

kommunikációs formát, kevésbé jól fogalmaznak, kevesebb szót ismernek, 

korlátozott nyelvi kóddal rendelkeznek. 

 Más nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, valamint a migráns gyermekek 

számára kiemelten fontos a differenciált támogatás a magyar nyelv 

elsajátításában. 

 

Helye a nevelés folyamatában: 

 
Az anyanyelvi és értelmi nevelés, fejlesztés a gyermek óvodában töltött ideje alatt 

folyamatosan valósul meg valamennyi spontán és a pedagógusok által tudatosan 

tervezett, szervezett tevékenységen keresztül. Szervesen beépül az óvodai élet minden 

mozzanatába, minden tevékenységi forma keretében megvalósítandó, tervezett feladat. 
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Célja: 

  
 A gyermekek beszédmegértésének, beszédaktivitásának, beszéd és 

kommunikációs képességei színvonalának fejlesztése. 

 Az életkori sajátosságok figyelembe vételével elősegíteni a gyermekek értelmi 

képességeinek optimális fejlődését, a fogalmi rendszerek alakulását. 

 Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését 

elősegítő, ösztönző környezet megteremtése. 

 Megéreztetni a tapasztalatszerzés, tudás örömét. 

 Differenciált módszerekkel, eszközökkel a magyar nyelv elsajátításának segítése 

a más anyanyelvű gyermekeknél. 

 Saját anyanyelvünk, a magyar nyelv megismerésére, helyes használatára, 

megbecsülésére, szeretetére nevelés. 

 Pozitív beállítódás elérése az irodalmi művek befogadásához, a gyermekek 

számára szóló irodalom és a mindennapi kommunikáció során a humorérzék 

fejlesztése. 

 
Az óvodapedagógusok feladatai: 

 
Az óvodapedagógus és a gyermek közötti beszéd kialakulásának az alapja, a közöttük 

lévő jó kapcsolat, ezért fontosnak tartjuk, hogy már az első naptól olyan biztonságos, 

derűs közeget alakítsunk ki, melyben megnyílik a gyermek és kialakul a beszédkedve. 

Az óvodapedagógus beszéde minta a gyermekek számára, hogy mindig világosan, 

érthetően közöljük a mondanivalónkat. 

Törekszünk arra, hogy beszédünk ne legyen túl hangos vagy halk, természetes hangon 

mindig a csoport hang- és zörejszintjéhez alkalmazkodunk. Fontosnak tartjuk, hogy a 

felnőttek egymás között is úgy beszéljenek, hogy a gyermekek számára akkor is 

példaértékű legyen, mintát közvetítsen, ha csupán esetlegesen hallhatják. 

 

 Az anyanyelvi nevelés legfontosabb feladata az, hogy a gyermekek megtanulják 

élményeiknek, mondanivalójuknak verbális kifejezését, érzékennyé váljanak 

arra, hogy más szavaiból, alkotásaiból megragadják az emocionális 

árnyalatokat. 

 Az értelmi nevelés és fejlesztés feladata az ismeretek rendszerezése és bővítése. 

 A példamutató  óvodapedagógusi beszéd, fejlett beszédkészség, modell

 értékű beszédviselkedés. 

 A kommunikációs készségfejlesztés, szókincsbővítés. 

 A beszédtechnikai hibák javítása. 

 Az értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása. 

 Helyes grammatizmusok /nyelvtanilag helyes kifejezések/ automatizálása. 

 Verbális kommunikáció fejlesztése (saját gondolatok kifejezésével, mások előtti 

meséléssel stb.) 

 Szókincs bővítése változatos szóhasználatra ösztönzés. 

 Mesekommunikációs jelzések megismertetése, használata. 
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 A szavak tartalmának éreztetése, megértetése. (hangsúly, hangszín, hangerő, 

előadásmód)  

 Alacsony iskolázottsággal rendelkező családokból érkező gyermekeket 

megtanítani gondolataik kulturált kifejezésére, a tisztelettudó beszédre.   

 A sajátos nevelési igényű gyerekek beszéd iránti érdeklődésének felkeltése, 

utánzó képesség fejlesztése, kommunikációs igény felébresztése, ösztönzése.  

 

Az ép beszéd kialakulását befolyásoló tényezők: 

 
 Megfelelő, ép beszédszervek 

 Jó hallás, egészséges hallószervek. 

 Az idegrendszer beszéddel és értelmi működéssel összefüggő területeinek 

épsége. 

 Beszélő emberi környezet. 

 

Amennyiben a feltételek valamelyike nem adott, akkor a beszéd, attól függően, hogy a 

hiány illetve a sérülés melyik területen és milyen fokban áll fenn, kórosan alakul vagy 

egyáltalán nem fejlődik ki. 

A beszéd létrejöttében tehát öröklött, veleszületett és szerzett tényezők egyaránt 

szerepet játszanak.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek kommunikáció fejlesztésénél figyelembe kell 

venni mindazokat a nonverbális ismerethordozókat, amelyek az emberi 

kapcsolatrendszerben szerepet játszanak. Ilyen vizuális elemek, pl. a mimika, 

tekintetváltás, gesztusok, taktilis elemek, pl. érintés, simogatás, auditív elemek, pl. a 

hang intenzitása, ritmusa, hanglejtés. 

A haladás üteme egyéni, amely függ a fogyatékosság fokától, az éréstől. 

 

Az anyanyelvi nevelés tartalma 

A kommunikációs készségfejlesztés, szókincsbővítés. 

 
A nyelvi kommunikáció fejlesztésében nagy segítségünkre vannak a különböző 

anyanyelvi játékok, amelyeket a nap bármely időszakában használhatunk. Egyszerűbb 

formái már 3 – 4 éves korban alkalmazhatók – után mondásos játék, képek nézegetése, 

felismertetése -, majd fokozatosan emeljük a szintet az önálló szövegalkotást fejlesztő, 

rendszerező játékig. 

A humorérzék kialakítása és fejlesztése érdekében népi szólásokat, humoros 

versikéket, csúfolódókat tanítunk a gyermekeknek. 

A gyermeki kérdések  megválaszolására,  a  mondanivalójuk  meghallgatására  a  nap 

folyamán kiemelt figyelmet fordítunk. 

A kommunikációs készségfejlesztés során anyanyelvünk megbecsülésére, szeretetére 

ösztönözzük gyermekeinket (pl. a csúnya kifejezések, a szleng elhagyásával) 

 

Fontosnak tartjuk:  

 
 minta, modellértékű beszéd a felnőttek részéről. 

 verselés, mesélés, dramatizálás. 
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 anyanyelvi játékok. 

 egyéni beszélgetések. 

 a gyermek élményeinek meghallgatása. 

 

Intézményünkben a logopédust a Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézménye 

biztosítja, aki igény szerint foglalkozik a beszédhibás, valamint beszédükben eltérő 

gyermekekkel. A logopédus útmutatásai alapján az intézményben dolgozó 

beszédfejlesztő pedagógus végzi a szakszerű gyakoroltatást a súlyosabb eseteknél. 

Feladat, fokozott kapcsolattartás az óvodapedagógusokkal, szülőkkel való 

együttműködés. A logopédus munkáját a pedagógusok az anyanyelvi fejlesztő játékok 

alkalmazásával segítik. A beszédhiba megállapítása után a megfelelő anyanyelvi 

játékokat alkalmazzuk, egyéni fejlesztés keretében.  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 
 Helyesen használják a magyar nyelv grammatikai szabályait.   (névmások, 

névutók, igekötők, igeidők és módok). 

 Beszédük jól érthető, a beszédhelyzethez illeszkedve megfelelő hangsúlyozású, 

hanglejtésű és megfelelő tempójú legyen. 

 Tisztán ejtik a hangokat, képesek a természetes szótagolásra. 

 Kialakul beszédfegyelmük, képesek végighallgatni egymást és a felnőtteket. 

 Élvezik az életkoruknak megfelelő irodalmi alkotásokat, színházi előadásokat, a 

hallott történeteket képesek elmesélni. 

 Élményeiket, gondolataikat képesek szavakba önteni és kifejezően, minimum 

egyszerű mondatokkal elmondani. 

 Párbeszédes helyzetben együttműködnek a partnerrel. 

 Értik és szeretik a humort, alkalmazzák saját kommunikációjukban is. 

 Az eltérő anyanyelvű gyermekek is megértik az óvodai élethez szükséges 

kifejezéseket, és képesek magukat megértetni. 

 A gyermek beszéde legyen folyamatos, kövessék a történet logikai menetét. 

 Türelmesen hallgassák végig a beszélő partnert, legyenek képesek kérdéseket 

feltenni. 

 Gondolataikat önállóan fejezzék ki, meséljenek élményeikről. 

 Különböztessék meg a múltat, jelent jövőt, időreláció alakuljon ki. 

 

Az értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása  
 

A gyermekek egyéni adottságainak figyelembevételével fejlesztjük az értelmi 

képességeiket: figyelem, megfigyelőképesség, érzékelés, észlelés, megfigyelés, 

emlékezet, képzelet, gondolkodás, kreatív alkotó képesség. 

Igyekszünk olyan ösztönző környezetet teremteni, amely valamennyi értelmi képesség 

fejlődését elősegíti.  
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A figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése: 

 
 A megismerési kedv felkeltése. 

 A figyelem tartósságának, elmélyültségének, terjedelmének fejlesztése. 

 Az akaratlagos, szelektív figyelmi funkciók fejlesztése. 

 A megosztott figyelem alakítása. 

 

Az érzékelés, észlelés fejlesztése: 

 
 A gyermekek hozzásegítése ahhoz, hogy önmagukról és a szűkebb értelemben 

vett személyi, tárgyi és természeti környezetükből érzékelési – észlelési 

tapasztalatokat szerezzenek. 

 Az önmagukról és a környezetükről való ismereteik bővítése. 

 Az egyes érzékelési – észlelési területek fejlesztése: látás, hallás, bőrérzékelés 

(tapintás, hő- és fájdalomérzékelés), szaglás, ízlelés, egyensúlyérzékelés, 

kinesztetikus érzékelés, testérzékelés, térérzékelés, az idő érzékelése. 

 A különböző érzékelési területek összekapcsolódásának,

 együttműködésének elősegítése, fejlesztése. 

 Az érzékletek, észleletek integrálódásának elősegítése. 

 Az érzékelési és mozgási folyamatok összerendeződésének elősegítése. 

 

Az emlékezet fejlesztése: 

 
 A fejlettségi szintet figyelembe vevő bevésés. 

 A fejlettségi szintet figyelembe vevő felidézés. 

 A rövid, majd a hosszú távú emlékezet fejlesztése. 

 A különböző érzékelési területek érzékletei és észleletei megőrzésének 

elősegítése. 

 

A gondolkodás fejlesztése: 

 
 A környezet megismertetése, felfedeztetése. 

 Elemi fogalomrendszer kialakítása, ismereteik rendszerezése, új ismeretek 

nyújtása, színek, formák megismertetése. 

 Főfogalom alá rendelés. 

 Különbségek megfigyeltetése. 

 Változások megfigyeltetése. 

 Logikai összefüggések megfigyeltetése. 

 Analizáló - szintetizáló képesség fejlesztése. 

 Szimmetria, rész-egész viszonyának megértetése. 

 Általánosítás, konkretizálás. 

 Analógiás gondolkodás fejlesztése. 

 Téri, idői tájékozódás fejlesztése. 

 Testfogalom fejlesztése. 

 Szám- és mennyiségfogalom fejlesztése. 
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 Társadalmi szokások, elemi szabályok megismertetése, elsajátíttatása. 

 Hangulatok, érzelmek felismertetése. 

 Kreatív gondolkodás, képzelet fejlesztése. 

 

Cél:  

 
 Az iskolai tanuláshoz szükséges részképességek kialakítása, a megismerő 

folyamatok sokoldalú fejlesztése. /érdeklődés, érzékelés, észlelés, megfigyelés, 

figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás/ 

 Aktív cselekedtetéssel, az érzelmi hatások felerősítésével eljuttatni a gyerekeket 

a szemléletes gondolkodástól a szimbolikus gondolkodásig, egyszerű 

következtetések levonásáig, a fogalomalkotásig. 

 A gyermekek képességeihez, fejlődési üteméhez alkalmazkodó tudatos, komplex 

személyiségfejlesztés. 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 
 Kövesse nyomon a gyermek képességeinek egyéni fejlődését, ennek 

megfelelően tervezze és építse be a szükséges fejlesztési feladatokat a 

nevelői gyakorlatba. 

 Biztosítson differenciált, egyéni képességek szerinti tevékenységi 

lehetőségeket, különös tekintettel a felzárkóztatásra és a kiemelkedő 

képességű gyermekekre. 

 A gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak rendszerezése, 

bővítése, és különböző élethelyzetekben való gyakorlása. 

 Kövesse nyomon a gyermek képességeinek egyéni fejlődését, ennek 

megfelelően tervezze és építse be a szükséges fejlesztési feladatokat a 

nevelői gyakorlatba. 

 Biztosítson differenciált, egyéni képességek szerinti tevékenységi 

lehetőségeket, különös tekintettel a felzárkóztatásra és a kiemelkedő 

képességű gyermekekre. 

 Az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás) és kreativitás fejlesztése. 

 Az értelmi képességek fejlődését elősegítő ösztönző környezet kialakítása. 

 Képességfejlesztés játékon keresztül. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekeknél megfelelő idő biztosítása a 

gyakorláshoz, a kis lépések elvének alkalmazása, alapozás az utánzásra. 

  A teljes nevelési, tanulási folyamatban tartsa tiszteletben a gyermekek, 

szülők, pedagógustársak vallási, világnézeti meggyőződését, a vallási, 

világnézeti információkat, ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan 

közvetítse. 
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Helyi programunk a gyermekek személyiségének a harmonikus, sokoldalú fejlesztését 

szolgálja. 

A gyermekek cselekvési vágyára, aktivitására építünk. A gyermeki tanulás alapja az 

aktív cselekvéses tapasztalatszerzés. Feltétele a környezet nyújtotta érzelmi biztonság. 

Az érzelmi stabilitás, a felnőtt mintája, a motivációs helyzetek a gyermeket 

cselekvésre késztetik. A nyugodt tanuláshoz szükséges feltételeket minden esetben 

biztosítjuk, kihasználjuk a kínálkozó játékhelyzeteket, fejlesztési lehetőségeket, 

valamint összerendezzük a gyermekek felszínes tapasztalatait.  

A gyermek a differenciált bánásmód hatására jut el a saját képességeinek megfelelő 

értelmi szintre. A sajátos nevelési igényű gyermekeknél, miután a spontán tanulás is 

sérült, gyakran hiányzik a természetes kíváncsiság, ezért tudatosan kell kiépíteni a 

tanulási helyzeteket. 

 

A differenciálás megvalósul:  

 a téma mélységében, 

 a módszerekben, 

 a felhasználandó eszközökben, 

 a fejlesztés idejében,  

 a szervezeti keretekben, 

 

A differenciálással elérjük, azt, hogy minden gyermek kedvvel, igazi aktivitással 

tevékenykedjen.  A fejlesztés alapvető célja az iskolai tanulás megalapozása, az 

óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes biztosítása, a lehetséges problémák megelőzése, 

a részképesség-zavarok prevenciója. Lényege, hogy az óvodába lépés pillanatától 

kezdődik, és az óvodáskor végéig tart, valamint kiterjed minden gyerekre. 

 

A tanulás folyamatát, mindig a legcélszerűbb lépések egymásutánjában tervezzük 

meg, amely alkalmazkodik a gyermeki tapasztalatokhoz, az érdeklődéshez, a gyermeki 

fejlődés üteméhez. 

Kiemelt feladatként kezeljük a minden gyermeknek önmagához képest való 

fejlesztését és a tehetséggondozást. 

Különös figyelmet fordítunk a dislexia, disgráfia, és a discalculia tüneteinek korai 

felismerésére, a prevenció érdekében. Ennek felismeréséhez az óvodapedagógusok 

folyamatos képzéseken vesznek részt. 

 

Óvodába lépéskor teljes körű az anamnézis felvétele, a gyermekek előtörténetének 

megismerése érdekében. 

A gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez 4 éves kortól mérésre, fejlődésük 

nyomon követésére a DIFER módszert alkalmazzuk. (lásd. Difer füzet a mellékletben)   

A fejlesztés kapcsán a munkánk elsősorban prevenció, szükség esetén a korrekció. 

(fejlesztési tervek) 

A képességek fejlettsége elsősorban a tevékenységekben érhető tetten, és a fejlesztés is 

a megtervezhető tevékenységekben hatékony. 

A fejlesztő feladatokat a fokozatok figyelembevételével tervezzük meg, és az adott 

gyermek fejlődési üteméhez igazítjuk. Az adott szintről addig nem lépünk tovább, még 

azt készségszintre nem emeltük.  
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Minden gyermekről személyiséglapot vezetünk, mely részterületenként tartalmazza a 

gyermekek fejlődését az óvodába lépéstől az iskolába menésig. (lásd. Személyiség lap 

a mellékletben) 

A sajátos nevelési igényű gyermekeknél hangsúlyozottabbak az alábbi feladatok. 

Meg kell tanulniuk az összes érzékszerv bevonásával a helyes érzékelést, észlelést, 

mint a magasabb mentális folyamatok első lépcsőfokát. 

Az észleléssel igen szoros kapcsolatban van a megismerés folyamatában az emlékezet 

és a figyelem, mert csak azt tudják felidézni, amire emlékeznek, az emlékezet, pedig 

függ a figyelemtől.  

A megfelelő értelmi fejlesztéshez folyamatosan biztosítjuk a változatos egyéni és 

csoportos fejlesztéshez szükséges minőségi képességfejlesztő játékokat, eszközöket. 

 

A Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézményének szakemberei és saját fejlesztő 

pedagógusaink segítik a gyermekek egyéni fejlettségéhez igazodó tudatos fejlesztését.  

A pszichológus, a fejlesztőpedagógus, a gyógypedagógus, a logopédus és az óvónők 

között folyamatos az együttműködés, a tapasztalatok megbeszélése, a fejlesztési 

irányok kijelölése, és az alkalmazott módszerek meghatározása érdekében. A 

beilleszkedési, tanulási és magatartás zavaros gyermekek fejlesztését saját fejlesztő 

pedagógusaink végzik. 

A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, 

érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális 

ismereteket, sajátos törődést igényel. Szükség esetén megfelelő szakemberek 

(pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, konduktor) közreműködésével. 

A tehetséges, kiemelten jó képességű gyermekek fejlesztését a csoportokban 

integráltan, differenciált fejlesztés keretében oldjuk meg. 

 
A hatékony képességfejlesztés kritériumai: 
 
 Meleg, elfogadó, ösztönző környezetben történő óvodai nevelés. 

 A fejlesztendő részképességeknek megfelelő tevékenységek gyakorlása. 

 A gyakorlás hosszantartó, folyamatos, egymásra épülő, fokozatosan nehezedő 

képességfejlesztő játékokkal történik. 

 Előzetes tapasztalatok szerzése. /közös élmények/ 

 Minden gyermek egyéni ütemben haladhat. 

 A feladatok önálló gondolkodásra késztetnek. 

 A feladat végzése közbeni szükség szerinti segítségadás. 

 Ösztönző, de reális értékelés. 

 A Tehetséggondozás integráltan, nehezített és több feladatadással, differenciált 

foglalkozással valósul meg csoporton belül. 

 Csoporton kívül, szolgáltatás keretében a tehetségígéreteknek külön foglalkozási 

lehetőséget biztosítunk. (Kreatív műhely, gyermektánc-néptánc, idegen nyelv, 

stb.) igény szerint. A gyermekek kiválasztása megfigyelés alapján történik. 
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 
 
 Megfelelő számú tapasztalat, közös élmény a természeti, társadalmi környezetről, 

magabiztosság, nyitottság, érdeklődés. 

 A megismerő folyamatok a gyermekek önmagukhoz való legoptimálisabb 

fejlettsége. /fejlett érzékelés, globális észlelés, tartós figyelem, fejlett 

emlékezet, bevésés, képzelet és kreativitás, jó ötletek, problémamegoldó 

gondolkodás, fejlett analizáló és szintetizáló képesség, következtetések 

levonása, a gondolkodás összerendezettsége, / 

 Fegyelmezettség, türelem, aktivitás, együttműködési készség.  

 Feladatértés, feladattartás, önálló munka, megfelelő tempó. 

 Megfelelő rajz és alkotókészség, kézügyesség. 
 

 

V. Az óvodai élet megszervezésének elvei 
 

1. Humán erőforrás szerepe 
 

 

 

 

Intézményvezető 

1 fő  

Pedagógiai Asszisztens 

1 fő   
Óvodapedagógus  

6 fő  

2 fő szakvizsgával rendelkezik  

Kisgyermeknevelő, 

gondozó  

4 fő  

Intézményvezető helyettes 

 Szakvizsgázott 

1 fő  

Élelmezésvezető 

1 fő  

Szakács  

2 fő 

Konyhai kisegítő 

3 fő 

Dajka 

3 fő  

Óvoda  

Dajka  

1 fő  

Bölcsőde 
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Intézményünkben nagy szakmai gyakorlattal rendelkező óvodapedagógusok 

foglalkoznak a gyermekekkel. Egy fő mesterpedagógus, köznevelési szakértő, 

közoktatás vezetői szakvizsgával rendelkező függetlenített intézményvezető, hat fő 

óvodapedagógusi diplomával és közülük ketten pedagógus szakvizsgával látják el a 

napi feladatokat, három fő dajka és egy fő pedagógiai asszisztens segítségével. A 

bölcsődében négy fő szakképzett kisgyermekgondozó-nevelő és egy bölcsődei dajka 

segíti a gyermekeket a mindennapokban.  

 

 
A vezető szerepe: 

 
A vezető szerepe az, hogy oly módon irányítsa a kollektív tevékenységeket, hogy 

jelentősen előmozdítsa a gyermekek haladását és munkatársai fejlődését. Ismerje és 

próbálja kiküszöbölni az eredményeket rontó tényezőket. A meglévő erőforrásokat 

legyen képes felhasználni (alapítvány, pályázatok).  

Teremtsen kedvező légkört a problémák, ötletek felvetéséhez, serkentse és értékelje a 

helyi innovációkat. Menedzselje, ismertesse meg óvodáját a környezetével. Legyen 

elkötelezettje az integrációs nevelésnek. 

A Kikelet Napköziotthonos Óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.  

 

Az „Egészségesen az életért, a jövőért” program céljának megvalósítása csak egy 

egységes és elhivatott nevelőtestülettel lehetséges, amire mindannyian vállalkoztunk 

 

Ezen túlmutatóan kiemelten fontos számunkra 

 
 Kommunikációs készség – a kapcsolatteremtés, a kapcsolatmegtartás 

képessége, mely figyelembe veszi a gyermek érzelmeit és megtalálja a 

gyermekek számára megfelelő hangnemet. 

 Konstruktív képesség, megújulni akarás és tudás – melyre az ismeretszerzési 

folyamatban van szükség. 

 Szervezőkészség – feltétele annak, hogy az óvodapedagógus jól be tudja osztani 

az idejét. 

 Tolerancia,- amely az egész nevelés folyamatát áthatja. 

 
Az óvodapedagógus egész nevelőmunkájában fontos a gyermekek egyéni 

különbségének tiszteletben tartása, a szereteten, őszinte érdeklődésen és elfogadáson 

alapuló magatartás. 

Az elmúlt évek során olyan óvodapedagógus párok alakultak ki, akik szívesen 

dolgoznak együtt, munkájuk egymásra épül, illetve a különböző személyiségjegyek 

szerencsésen egészítik ki egymást. A nevelőtestület egységes, a nevelők közötti jó 

kapcsolat biztosítja, hogy szükség esetén a párok cserélődhessenek. 

Az óvodánk valamennyi alkalmazottjának munkája szervesen beépül a 

nevelőmunkába. Az óvónők és a dajkák kapcsolata kiegyensúlyozott.  

 



 51 

A programunk specialitásainak megfelelően szervezzük és vállaljuk a szakmai 

továbbképzéseket, melyek az alkalmazotti közösség valamennyi tagját alkalmassá 

teszik arra, hogy maradéktalanul megvalósuljanak nevelési céljaink. 

Pedagógusaink rendelkeznek azokkal a pedagógiai képességekkel és készségekkel, 

amelyek elengedhetetlenül szükségesek a programunk megvalósításához. 

Érdeklődésük több irányú, mindez megmutatkozik az alkalmazott pedagógiai 

módszerek változatosságában.  

Felkészültségükre jellemző a folyamatos önképzés, a tájékozódás és különböző 

továbbképzéseken való aktív részvétel a továbbképzési terv alapján, a pedagógiai 

program céljait figyelembe véve. A nevelő közösség innovatív, nyitott az új 

pedagógiai módszerekre.  

Mind a három óvodai csoportban csoportonként két óvodapedagógus és egy dajka 

dolgozik. 

A bölcsődei csoport személyi feltételei szintén biztosítva vannak, külön szakfeladat 

megjelöléssel.  

A fűtésről, karbantartásról a fenntartó önkormányzat által irányított szakmunkások 

gondoskodnak.  

 

 

2. Épület, tárgyi feltételek 

 
Az óvoda a község központjában, közel az oktatási, kulturális intézményekhez, de a 

nagyforgalmi utaktól távolabb helyezkedik el. Két udvara van, nagysága a 

gyermeklétszámnak megfelelő. Az első és hátsó udvar is füvesített, sok fa, bokor 

biztosítja az egészséges, természetes környezetet.  

Az óvoda épületét 2011-ben az ÉMOP- 2009-4. 3.1/B pályázat keretében kibővítették 

és felújították. A Taneszköz jegyzék előírásainak megfelelően a hozzáépítés során 

tornaszobával, orvosi szobával, vezetői irodával, nevelői, fejlesztő szobával, felnőtt 

öltözővel, zuhanyzóval, közlekedő aulával bővült az intézmény. Egy csoportszoba 

alapterülete is megnövelődött az előírásoknak megfelelően. A bejárati terasz rész, és a 

levegőztető teraszok is esztétikus kivitelezésűek, térburkolattal ellátottak. Az 

intézménybe való bejutás az elektromos kaputelefonnal történő bejelentkezés után 

belső kapunyitással történik, mely biztosítja a gyermekek biztonságát és a 

vagyonbiztonságot is. 

 

2012-ben mindkét udvarrész füvesítése megtörtént. Kialakításra került a hátsó 

udvarrész Európai uniós előírásoknak is megfelelő, biztonságos udvari játékokkal való 

felszerelése. (négy lengőhinta, csúszda, mászó fal, forgó, két mérleghinta, lengőhíd) A 

fenntartó, a szülők és a dolgozók segítségével felújításra kerültek a homokozók, és az 

első udvar udvari játékai.  

Külön udvarrész áll a bölcsődések rendelkezésére, a korosztálynak megfelelő új 

műanyag udvari játékkészlettel. 

 

A felújítás során korszerűsítették a gázfűtést, a régi nyílászárókat hőszigetelt ablakokra 

cserélték. Felújításra kerültek a vizes blokkok, a melegítő konyha, minden egyéb 
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helyiség új hideg burkolatot kapott. A csoportszobákat laminált lappal, 

szalagfüggönnyel látták el. 

A helyiségek bútorzatát pályázati források és a fenntartó önkormányzat segítségével 

folyamatosan bővítjük és cseréljük. A bútorok a gyermekek méreteinek megfelelőek, 

esztétikusak. Az eszközök a gyermekek által is hozzáférhetőek. A helyiségek tágasak, 

világosak, a falak és a tárgyak színei, anyagai harmóniát sugároznak, nyugalmat 

árasztanak.  

 
Az épület kényelmes, minden igényt kielégít. Van megfelelő hely a szülők fogadására, 

a gyermekekkel való egyéni foglalkozások megtartására, a szűrő vizsgálatok 

megszervezésére, a dolgozók öltözésére és tisztálkodására a vendégek fogadására, a 

rendezvények megtartására. 

 

Az épületben melegítőkonyha üzemel, az ételt a központi konyháról szállítják az 

intézmény erre a célra vásárolt járművével. Mindkét konyha a HACCP előírásainak 

megfelelő felszereltséggel és szabályozottsággal működik. 

 

A fent említett pályázat során, a Fő út 109. telephelyen működő óvodánkhoz tartozó 

Konyha és Étkezde is felújításra, bővítésre került, így minden adott az intézmény 

magas szintű működéséhez. 

 

3. Csoportszerkezet 

 
Óvodánkban 1990-ig osztott szervezésű csoportokkal dolgoztunk.  

Az 1990-1991-es tanévtől osztatlan vegyes szerevezésű csoportokkal láttuk el 

feladatainkat. A 2003-2004-es tanévtől újra 4 csoportban osztott, 1 csoportban részben 

osztott csoportszervezéssel valósítottuk meg feladatainkat.  

2019 szeptemberétől: 

Őzike csoport: kiscsoport- osztott 

Nyuszi csoport: vegyes csoport – osztatlan  

Fecske csoport: nagycsoport - osztott 

Helyi pedagógiai programunk, amely a gyermekek harmonikus személyiségfejlesztését 

célozza, mindkét csoportszerkezeti formában megvalósítható. 

 

A csoportszerkezet kialakítása függ: 

 
 A partneri igényektől. 

 A demográfiai mutatók alapján a felvett gyerekek számától, életkori 

megoszlásától. 

 A nevelő-oktató munka legoptimálisabban biztosítható hatékonyságától. 

 A csoportlétszámok alakításánál figyelembe kell venni a sajátos nevelésigényű 

gyermekek jelenlétét, és a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek arányát. 
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A csoportszerkezet kialakítása az óvodapedagógusok javaslatának figyelembevételével 

történik és igazodva a partneri igényekhez módosítható.  

 

A csoportokban két óvodapedagógus dolgozik együtt, heti váltásban. (délelőttös-

délutános) A párok összeszokottak, de ha a helyzet úgy kívánja,  rendkívüli estben 

cserélődnek. Munkájukat a csoporthoz kijelölt dajka segíti. Az állandóságot fontosnak 

tartjuk, mert a gyermekek a megszokott felnőttekhez érzelmileg erősen kötődnek, 

biztonságérzetet adnak.  

 

 

VI. Az óvodai élet megszervezése 
 

1. A Napirend kialakításának elvei: 

 

A napirend szervezésénél fontos szempontunk volt a folyamatosság és a rugalmasság 

elvének betartása. E két elv lehetőséget ad az elmélyült, szabad játékra, s hogy minden 

gyermek nyugodtan befejezhesse a megkezdett tevékenységet. Figyelembe vettük a 

gyermekek élettani szükségleteit és tempóját. 

Arra ösztönözzük a szülőket, hogy a család és az óvoda napirendje között ne legyen 

aránytalanul nagy az eltérés. 

A nyári időszakban a főbb napirendi pontok betartásával lehetőséget biztosítunk a jól 

szervezett, de szabadabb játékra. 

A napirend segítse az etnikai kisebbséghez tartózó gyerekek felzárkóztatását, integrált 

nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek napirendhez szoktatását. 

 

 

Napirend: Szeptember 01-Május 31 

6.30- 7.30 Közös játék, együttes tevékenység az összevont 

csoportban 

7.30-12.00  A szabad játék feltételeinek megteremtése (hely, 

idő, eszköz, légkör) és a nevelés és fejlesztés 

különböző élményszerzési lehetőségeinek 

biztosítása, irányított és szabadon választott 

tevékenységek. 

 Folyamatos tízórai.  

 Mindennapos testmozgás. 

 Délelőtti teázós, beszélgetős félóra. 

 Differenciált egyéni fejlesztés. 

 Levegőzés, udvari, mozgásos játékok, séták 

szervezése. 

 Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 Verselés, mesélés 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 
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 Mozgás 

 A külső világ tevékeny megismerése 

 Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése 

 

 

12-00-15.00 Testápolási és munkajellegű tevékenységek elvégzése.  

 Ebéd, 

 Mese  

 Pihenés 

15.00-15.30 Testápolási és munkajellegű tevékenységek elvégzése.  

Uzsonna. 

15.30-16.30 Játék, kreatív, kézműves tevékenységek kezdeményezése. 

Gyermektánc, néptánc, idegen nyelv  

Differenciált egyéni fejlesztés.   

Az időjárástól függően a szabad levegőn való játék, 

mozgás. 

A délelőtti időben megkezdett tevékenységek 

folytatásának lehetősége. 

Napirend: Május 31-Augusztus 31 

6.30- 7.30 Közös játék, együttes tevékenység lehetőség szerint az 

udvaron. 

7.30-12.00 A szabad játék feltételeinek megteremtése. Folyamatos 

tízórai. 

Mozgásos játékok, óvodapedagógus által szervezett 

tevékenységek, programok. 

12-00-15.00 Testápolási és munkajellegű tevékenységek elvégzése.  

 Ebéd,  

 Mese 

 Pihenés. 

15.00-15.30 Testápolási és munkajellegű tevékenységek elvégzése.  

Uzsonna. 

15.30-16.30 Játék, szabad levegőn való tartózkodás. 

 

 

2. A Heti rend kialakításának elvei: 

 Célszerű a külső világ tevékeny megismerése tevékenységi formához kapcsolódó 

foglalkozást a hét elejére tenni, hogy a tapasztalatszerzéseket, komplexitást, a 

tárgyi koncentrációt egész héten hozzá lehessen igazítani, és így 

eredményesebben legyen kifejtve a tematikus tervben szereplő téma. 

 Heti egy irányított tervezett mozgásfejlesztés minden csoportban. 

 A csoportok között egyeztetni szükséges, hogy melyik nap, melyik csoport tartja 

a mozgásos tevékenységet a tornaszobában. 

 A heti rendben jelenjenek meg a mindennapos tevékenységek, mesélés, verselés, 

énekelgetés, rajzolás, valamint a tervezett és szervezett tevékenységek.  
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 A kis és középső csoportokban minden tevékenységi formához egy, 

alkalmanként kettő foglalkozás kapcsolódjon, a nagycsoportban minden 

tevékenységi formához két foglalkozás kerüljön hetente tervezésre. A részben 

osztott, vagy vegyes csoportokban a nagyobb gyermekekhez kell igazítani a 

szervezett tevékenységek számát. 

 A kisebb csoportokban a kötetlen tanulásszervezés érvényesüljön a heti rendben, 

a nagyobb csoportokban a kötetlen tanulás szervezés mellett jelenjen meg az 

irányított tevékenységekben való részvétel az iskolára való felkészítés 

érdekében. 

 

A tevékenységek ajánlott elosztása a heti rendben:  

 

 
 

 

Tevékenységek 

 

3 – 4 évesek 

 

4 – 5 évesek 

 

6 – 7 évesek 

 

Mozgás 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Külső világ 

tevékeny 

megismerése 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Verselés, mesélés 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Ének- zene, 

énekes 

játékok, 

gyermektánc 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Rajzolás, festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3. A nevelés és fejlesztés tervezése: 

A pedagógiai tervezés és annak megvalósítása során, figyelembe vesszük a pedagógiai 

folyamat minden lényeges tényezőjét: a gyermekcsoport életkori sajátosságait, a 

gyermekek érdeklődését, előzetes tapasztalatait, képességeit, a környezeti feltételeket. 

A tervezésben a nevelési-oktatási célok egységben, egymást kiegészítve jelennek meg. 

Tervezésük során a  tevékenységi formákat hassa át a játékosság, az élményt nyújtó, 

felszabadult cselekvés, tapasztalatszerzés. 
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A csoportban a két óvodapedagógus heti váltásban dolgozik, mely megköveteli az 

együttműködést.  Az előző ciklus értékelésére épül a következő ciklus tervezése. 

A nevelés tervezése félévente történik (Első félév: szeptember, október, november, 

december,  

Második félév: január, február, március, április, május,) Minden féléves ciklust 

részletes értékelés követ, melynek eredményeire, hiányosságaira épít a következő 

tervezés. Félévenként készítünk és értékelünk (egészséges életmód alakítása, érzelmi 

erkölcsi közösségi nevelés fejlesztése, anyanyelvi nevelés, tevékenységekbe 

megvalósuló tanulás fejlesztése) az egész csoportra.  

 

A tematikus tervet előre megtervezik az óvodapedagógusok, a nevelési év elején 

elkészített éves terv alapján. 

 

a) A tervezésben érvényesüljenek a logikus témafeldolgozás szempontjai. (élmény, 

tapasztalatszerzés, tevékenykedtetés, többoldalú gyakorlás, ellenőrzés, értékelés). 

Abból a tanulási tevékenységből indulunk ki, amelyből módszertani 

szabadságunkkal élve az előzőekben vázolt elvek alapján, a többi tanulási 

tevékenységet ráépítve eljuttatjuk a gyermeket az ismeretek készség szinten való 

elsajátításához. /környezet megismerése, népszokás, mese, nevelési cél/ 

A témával való foglalkozás addig szükséges, amíg a gyermekek életkoruknak és 

egyéni fejlettségi fokuk függvényében el nem sajátították. 

A gyermekek folyamatos megfigyelése, az óvodások élményeinek meghallgatása 

és közös élmények nyújtása a tervezés előkészítő folyamatához tartozik. A rövid 

időszakot átfogó tervezés ugyanakkor lehetővé teszi olyan nevelési alaphelyzet 

kialakulását, amiben a gyermek és az óvónő aktívan hat egymásra, képes a 

nevelési, szervezési folyamatot befolyásolni. Alapvetően a tevékenységek 

betervezéséből kiindulva a nevelés tanulás komplex egymásra hatását figyelembe 

véve tervezünk. 

A tervezésnél a hangsúlyt nem az ismeretanyag növelésére, hanem a több 

alkalommal, sokoldalúan, különböző nézőpontokból való megközelítésre 

helyezzük. Kevesebbet, de azt alaposabban, többoldalú tapasztalatszerzés és 

tevékenykedtetés segítségével tervezzük meg. 

Az óvodában alkalmazható digitális eszközöket (CD-lejátszó, projektor, 

fényképezőgép, számítógép) célszerűen használjuk, megfelelően a gyermekek 

érdeklődésének felkeltésére, ismeretszerzésre, szemléltetésre. 

A gyermeki tevékenységet, a foglalkozásokat a cél(ok)nak megfelelően, logikusan 

építjük fel. 

 

b) A tervezés dokumentálása, a helyi programunkhoz illeszkedő OVIADMIN 

csoportnaplóban történik, melyet 2019 szeptemberétől két csoportban 

elektronikus formában vezetnek. (lásd. melléklet) Az óvodapedagógusok 

differenciáltan terveznek, figyelembe véve a gyermekek egyéni szükségleteit, 

alkalmazkodva az évszakokhoz, a hagyományokhoz. Tervezés során előtérbe 

helyezzük integrált tevékenységeket. 
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c) A Sajátos Nevelési Igényű gyermek egyéni sérülés specifikus fejlesztésének 

tervezése a Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézmény szakembereinek és 

gyógytornásznak a feladata, megállapodás szerint. Ennek dokumentálása az 

Egyéni Fejlesztési naplóban történik. A csoportokban a gyermek integrált nevelése 

folyik, az óvodapedagógusok a megfigyeléseiket rögzítik.  

 

d) Többféle módszertani megoldásban gondolkodunk. Az adott helyzetnek 

megfelelően rugalmasan alkalmazzuk módszereit. 

 

A fejlesztés módszerei, differenciált tanulásszervezés 

 
Pedagógia céloknak, a tevékenységi terület sajátosságainak, a gyermekek 

szükségleteinek és a kompetencia fejlesztés lehetőségeinek figyelembevételével 

választjuk meg a pedagógiai módszereinket. A módszerhasználatot tudatosság, 

célszerűség és változatosság jellemzi, mely a nevelés – tanulás eredményességét segíti. 

Tervezőmunkánkban, pedagógiai tevékenységünkben megjelenik a gyermekek 

ismeretén alapuló egyéni differenciált bánásmód, követelményállítás, motiválás, 

értékelés. Fejlettségi szintnek, életkornak megfelelő gyermeki választást biztosító 

párhuzamos és változatos cselekvési, tevékenységi tapasztalatszerzési lehetőségek 

egyidejű biztosítására törekszünk. A gyermekek kapjanak választási lehetőséget. A 

gyermek önmagához képest való fejleszthetőségét értjük alatta. Vagyis csak annyi 

feladatot adunk neki, amit meg tud oldani és sikerélményhez juthat. Ez motiválja őt a 

nehezebb lépcsőfokok elérésére a későbbiekben. 

Az óvodáskorú gyermekek szocializációjának sajátosságait figyelembe véve tervezzük 

pedagógiai feladatainkat, melyek közt elsődlegesnek tartjuk a kudarcok elkerülését és 

az önbizalom erősítését. 

Olyan szervezés és irányítás szükséges, mely biztosítja az egyéni sajátosságokhoz, 

jellemzőkhöz való igazodást. 

Az adott téma feldolgozása során a gyerekek képességeinek megfelelő tevékenységet 

biztosítunk, mely az előrehaladásukat, feladatvégzésüket segíti. 

A fejlesztés módszere az egyénre szabott differenciált fejlesztés a csoport keretein 

belül. Mi döntjük el, hogy adott esetben kötetlen kezdeményezés, vagy kötött 

tevékenységek keretein belül valósítjuk meg elképzeléseinket. Dolgozunk frontális 

munkában, leginkább mikro csoportban és egyéni fejlesztésben. 

A foglalkozásokat nem a gyermek életkorának, hanem fejlettségi szintjének, egyéni 

szükségletének, igényének, az aktuális tevékenységi forma sajátosságainak 

megfelelően valósítjuk meg. A gyermek önállóan, spontán szerzett tapasztalatai 

nagyon jó kiindulópontot jelentenek számunkra, a tudatos, irányított tapasztalás 

megszerzéséhez. 

Lehetőséget teremtünk az önálló felfedezésre, feladatmegoldásra, ötletek 

megvalósítására, a problémák megfogalmazására. Különböző problémahelyzet 

biztosításával elősegítjük a problémamegoldó gondolkodás fejlődését. 

A gyermekek személyiségét fejlődésében szemléljük. Az értékelésnél a gyermekek 

önmagához viszonyított fejlődésének mértékét hangsúlyozzuk, dicséretet, fejlesztését 

ehhez igazítjuk. 
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Olyan módszereket, szervezési módokat alkalmazunk, a témák feldolgozására, céljaink 

elérésére, amelyek optimális lehetőséget biztosítanak a gyermekek motiváltságának 

biztosítására és fenntartására. Differenciált feladatadással törekszünk a gyermekek 

teljes körének bevonására. 

A gyermek életre való felkészítéséhez olyan szituációk megélését biztosítjuk, ahol 

szabadon alkothat, dönthet, gondolkodhat, cselekedhet. 

A lényeg az, hogy a gyermek cselekvés közben, cselekvések sorozatában való aktív 

közreműködéssel érzékeljen, tapasztaljon, tanuljon és valódi, a környezetben meglévő 

problémával foglalkozzon. 

A foglalkozások, tevékenységek során – ahol erre lehetőség nyílik – beépítjük a 

digitális eszközöket és anyagokat (digitális képek, zenék, hanganyagok). 

A nevelőmunka elemzése és értékelése fontos feladatunk az értékelés tapasztalatai 

adnak támpontot nevelőmunkánk tervezésének irányvonalairól.  

 

 

VII. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus 
feladata 

 
1. Játék 

 

„A gyerek játék közben tanul. És a legfontosabb, hogy megtanul 

játszva tanulni.” 

 
O. Fred Donaldson 

 

Alapelvünk: Hagyjuk, hogy szabadon játsszon a gyermek! 

 
A szabad játékfolyamat a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, hosszantartóan, és 

lehetőleg zavartalanul kell kielégülni a napirend folyamán. 

A játék az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze, amely meghatározó tényezője a 

személyiség kibontakozásának.  

 

Helye a nevelés folyamatában: 

 
 Nincs olyan élménye a gyermeknek, amely ne válhatna játékká. 

 A játék a valóságot tükrözi. 

 A gyermek tapasztalatait, élményeit, ismereteit játssza el. 

 A játékban formálódnak a gyermek készségei, képességei melyek lehetővé 

teszik, hogy a gyermek fejlődése különböző területeken magasabb szintre 

jusson. 

 A játék a személyiségfejlesztés alapvető eszköze, ugyanis minden alapvető 

tevékenység a játékból nő ki. 

 A játék a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenység 
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Cél: 
 A játék, út  a  gyermekek  számára  annak  a  világnak  megismeréséhez, 

amelyben élni fognak és azt megváltoztatni hivatottak. 

 A játék öncélú, önmagáért való örömforrás. Alapja legyen a fejlesztésnek, 

melyen keresztül a gyermek észrevétlenül szerzi ismeretit. 

 A tartalmas, élményeken alapuló, spontán és szervezett együttes 

játéktevékenység során, fejlődjön a gyermek egész személyisége. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekeknél a játékkedv felkeltése, az együttes játék 

örömének felfedeztetése, közösségalakítás. 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 
 A játékhoz szükséges feltételek megteremtése. 

 A szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki benyomások, élmények 

feldolgozásának elősegítése a szabad játékban. 

 A megjelenő játékfajták tartalmának, minőségének gazdagítása a gyermek egyéni 

sajátosságainak, és életkorának figyelembevételével. 

 A gyermekek beszédkészségének fejlesztése a játékban. 

 Az óvodapedagógus játéksegítő módszereinek felhasználása (változatos 

játékfeltételek biztosítása, gyermekekkel való együttjátszás, személyiségjegyek 

fejlesztése: önállóság –aktivitás –kezdeményezés) indirekt irányítás.  

 Az élménynyújtás és tapasztalatszerzés biztosítása.  
 

 

Tartalom: 

 

A játékhoz szükséges feltételek biztosítása 

 
A játékot azok a körülmények befolyásolják, melyek közt a szabad játék folyik. 

 

Játékidő:  
A szabad játék az egész nap folyamatát végig kíséri, ezért fontos, hogy ne zavarja meg 

semmi, ezt szolgálja a rugalmas napirend. A rugalmas napirenddel, jól biztosítható a 

játékhoz szükséges idő. A gyermekek akár a teremben, akár a szabadban 

egybefüggően a játékok elrakása nélkül játszhatnak több órán keresztül. 

Indokolatlanul, nem szakítjuk meg a játékukat.  

Az óvónő, csak akkor ajánljon más játékot, ha már a gyermek játéka felbomlóban van, 

vagy valamilyen más körülmény miatt szükségesnek látja. Biztosítani kell az akár több 

napon keresztül tartó játékot, hogy kedvükre ki játszhassák magukat. /feszültségoldás/ 

A napi életszervezésben törekedjünk arra, hogy minden évszakban kapjanak elegendő 

időt a szabad levegőn történő játéktevékenységre. 
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Megfelelő hely:  
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek szabadon, otthonosan mozoghassanak játék 

közben. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek, kreativitásukat felhasználva 

saját játszóhelyet hozhassanak létre maguknak, ha azt a játék megkívánja. A 

gyermekek a csoportszobában önállóan, vagy felnőtt segítségével találják meg a 

játékukhoz megfelelő helyet. 

A csoportszobát úgy kell kialakítani, hogy legyen többféle állandó és variálható régi és 

új elkülöníthető „kuckó”, egy meghitt pihenőhely, beszélgető-vagy mesesarok. Mindez 

csoportonként változó. 

Biztosítsunk állandó helyet a rajzolásnak, festésnek. A mozgásos játékokhoz elég 

szűkös a csoportszoba játéktere, ezért ezt lényegesen megnövelhetjük az udvaron, az 

időjárásnak megfelelően. Szervezett mozgásos szabályjátékokhoz a tornaszoba is 

használható. 

Az óvoda udvarán is megteremtjük a különböző életkorú és érdeklődésű gyermekek 

számára a megfelelő helyet a játékra. 

 

Játékeszközök:  

Egyrészt motiválja a gyermekeket a játékra, másrészt viszont tárgya a játéknak. Az 

óvodapedagógus a játékhoz olyan eszközöket biztosítson, mely ízléses, praktikus, 

egyszerű, könnyen tisztán tartható és veszélytelen.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek számára, a fogyatékosság fokának és 

minőségének megfelelő fejlesztő játékok biztosítása fontos feladat, melynek 

beszerzése folyamatosan történik. 

A játékszerek a gyermekek számára könnyen elérhető helyen legyenek, ahonnan 

gyorsan elő lehet venni, újra és újra fel lehet fedezni őket. 

Fontos, hogy tanulják meg a játékokat megbecsülni, vigyázzanak rá, tegyék a helyére. 

Rendszeresen használják az értelmi képességfejlesztő eszközöket. 

Az udvari játékeszközök zömmel a gyerekek nagymozgását elégítik ki, kiegészülve az 

óvodapedagógusok által kezdeményezett körjátékokkal, ügyességi szabályjátékokkal. 

Módot kell teremteni csoportszobai játékok kivitelére, ha az időjárás engedi, és ott is 

megteremteni a nyugodt, kreatív játéklehetőséget. (barkácsolás, konstruálás, 

szerepjáték, rajzolás, gyurmázás) 

Az udvaron a homokozáshoz szükséges eszközök is rendelkezésre álnak. 

A játékeszközök kiválasztását a csoportok óvónői végzik, a kiválasztás szempontjait 

közösen határoztuk meg: 

 

Legyen a játék: 
 

 esztétikus 

 egyszerű, alakítható 

 jó minőségű 

 fejlesztő hatású 

 megmozgatja a fantáziáját 

 méreteiben igazodjék a gyermekhez 

 nem balesetveszélyes, 

 káros anyagtól mentes  
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 könnyen tisztítható 

 

A játékeszközöket a gyermekek számára jól hozzáférhető helyen tároljuk. A 

gyermekek szabadon választhatják meg, hogy melyik játékszerrel kívánnak játszani és 

kit választanak társul maguknak a játékban. 

Otthonról is szívesen hoznak be puha állatkákat a gyermekek, melynek feltétele, hogy 

meg kell tanulniuk vigyázni azokra, és tiszteletben kell tartaniuk egymás és az óvoda 

tulajdonát.  

 

Nyugodt légkör: 

  
A kiegyensúlyozott játékhoz nyugodt légkörre van szükség, melynek biztosítása az 

óvónő feladata. Olyan biztonságot, nyugalmat sugárzó környezet megteremtésével 

érhetjük el, ahol a gyermek szabadon dönthet abban, hogy kivel játszik, milyen játékot 

választ, s hogy mennyi ideig tart a játéka. Az alkotó kedvű légkört segíti az óvónő által 

adott sok új ötlet is, a kellő időben adott segítség, megerősítés. A csoport életébe csak 

annyi szabályt vezessünk be, ami segíti a rugalmas oldott légkör fenntartását, a szabad 

játékot, az elképzelések megvalósítását. 

A kreativitás kihasználásával segítsük a gyerekek ötleteinek szabad áramlását. 

Törekedjünk a feszélyezettség nélküli, önfeledt játék kialakítására. 

Segítsük a magányosan játszó gyerekek közös játékba való bekapcsolódását, illetve a 

fejlettségének megfelelő játék megtalálását. Vegyenek részt énekes, mozgásos, 

szituációs játékokban is. 

 

A szabad játék túlsúlyának érvényesülése kiemelt feladat az óvodában. 

 
A játékba beépülő tapasztalatok gazdagítása, élmények szerepe 

 
A gyermekek a környezetükből szerzett tapasztalatokkal a játékuk tartalmát 

gazdagítják, ennek megfelelően játszóhelyeket alakítunk ki. (Pl. bolt, fodrászat, orvosi 

rendelő, kórház, farm, állatkert, város, stb.) 

Az óvodapedagógus tegye lehetővé, hogy minél jobban megismerjék a szűkebb és 

tágabb természeti és társadalmi környezetüket. Az ott szerzett benyomásokat, 

tapasztalatokat újra és újra éljék a játékidő során.  

Vigyázni kell, hogy ne terheljük a gyereket újabb és újabb benyomásokkal, mert a 

túlzsúfolt óvodai élet éppen olyan káros, mint az egyhangú.  

Számítani kell arra, hogy a játékban a gyermekek negatív tapasztalatai, szorongó 

élményei is megjelennek. Segíteni kell, hogy a gyermek ezeket a negatív élményeket 

kijátszhassa, hogy szorongásai oldódjanak. 

 

A játékfajták megjelenése 

 
A játéktevékenységek tartalma szerint az óvodáskorra jellemző játékfajták:  

 gyakorló (érzékszervi, mozgásos vagy funkciós játék) 

 szimbolikus játék 
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 szerepjáték 

 konstruáló (alkotó) játék 

 szabályjáték 

 értelmi képesség fejlesztő 

 mozgás fejlesztő 

 

Minden játék alkalmával alkotnak valami újat a gyermekek, ami egy magasabb szint 

felé vezeti őket. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy játék közben megfigyeljük a 

gyermekeket. 

Az egészségesen fejlődő  gyermek  játéka  elmélyült,  ötletgazdag,  nyugodt,  önálló  

és örömteli tevékenység. 

Az óvodapedagógus kísérje figyelemmel a különböző korú gyerekek játékát, hogy 

koruknak megfelelő szinten játszanak-e. Játék közben fejlődjön erkölcsi 

kommunikációs készségük. 

 

Az óvodapedagógus feladata 

 
 Az óvodapedagógus segíti a gyermekek közötti kapcsolatteremtést. 

 Utánozható mintát, élményeket kínál a játéktevékenységekhez. 

 Megteremteni a megfelelő légkört, a feltételeket a különböző játékformákhoz. 

 Folyamatosan biztosítja a választás lehetőségét az érdekes és szabadon 

választható tevékenységek között. 

 Vegye figyelembe a csoport összetételét, az egyéni fejlettséget és érdeklődést. 

 Alakítson ki szokásokat és szabályokat, a nyugodt játék érdekében. 

 Az óvodapedagógus feladata az indirekt játékirányítás. 

 Az óvodapedagógus együttjátszó, támogató, serkentő, ösztönző. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 

 
 Szeressenek játszani a gyermekek. 

 Legyenek képesek akár több napon keresztül azonos játéktevékenységben 

együttesen részt venni. 

 Legyenek képesek önállóan kezdeményezni, szeressék a szimbolikus 

szerepjátékokat, törekedjenek a normák és a szabályok betartására. 

 Legyenek képesek a szerepvállalásra és a szerepek elosztására. 

 Társas viselkedésükben jelenjenek meg a közösség által megkívánt viselkedési 

normák. 

 Ismert meséket többször dramatizáljanak és bábozzanak. 

 Legyenek képesek bonyolult építmények alkotására. 

 Készítsenek egyszerű, kiegészítő játékeszközöket, melyeket felhasználnak 

játékaikban. 

 A játék során a társaival cselekvéseit összehangolja. 

 Interakciójuk legyen gazdag, kulturált és érthető. 
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A sajátos nevelési igényű gyermekeknél:  

 
 Ismerjék az alapvető játékokat. 

 Legyenek képesek rövid ideig adekvátan játszani. 

 Válasszanak maguknak eszközt, használat után tegyék a helyére. 

 Tanulják meg elkérni a játékot, tudjanak várni. 

 Tudjanak egyszerű építményt konstruálni. 

 A szerepjáték elemei jelenjenek meg játékukban. 

 Legyenek képesek rövid ideig együtt játszani. 

 Ha kell, játékukat kísérjék beszéddel.  

   

 

2. Verselés-mesélés 

A verselés-mesélés elsősorban a gyermekek érzelmeire hat, esztétikai, erkölcsi 

ismereteket, hangulatokat közvetít, nevelőértéke nagy. Az óvodában egyaránt helye 

van a népi, klasszikus és kortárs irodalmi műveknek. 

 
Helye a nevelés folyamatában: 

 
 A vers – mese a fejlődő személyiség formálásának leghatásosabb eszköze. 

 Része az óvodai élet mindennapjait átfogó anyanyelvi nevelésnek is. 

 A tevékenységre óvodánkban helyet és időt biztosítunk ahányszor lehetőség, és 

igény van rá. 

 A gyermekek számára mondott mese és vers  nem  egyszerűen  csak 

szórakozási eszköz, hanem a tudat formálásának is jelentős tényezője, mely 

visszaigazolja szorongásait, egyben megoldást és feloldást kínál. 

 Elmaradhatatlan eleme a kisgyermekek mentálhigiénéjének a mindennapos 

verselés – mesélés. 

 
Célja: 

 
 A magyar irodalmi művek felhasználásával hozzájárulunk a gyermekek 

világképének alakulásához, a nemzeti kultúra alapjainak lerakásához, és 

megismertetjük a különböző kultúrák mesevilágával. 

 Megalapozzuk a könyvhöz, az irodalomhoz fűződő pozitív érzelmi 

kapcsolatukat. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 
 Fejleszteni a gyermekek beszédkészségét, szókincsét. 

 Felkelteni és elmélyíteni a gyermekek irodalom iránti érdeklődését. 

 Szélesíteni a gyermekek látókörét, fejleszteni emlékezetüket, képzeletüket. 

 Irodalmi élménynyújtás. 

 Esztétikai és erkölcsi hatás. 
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 Érzelmi, értelmi fejlődés és fejlesztés. 

 Élmények reprodukálása. 

 Mese tudat kialakítása. 

 Irodalmi fogékonyság megalapozása. 

 Ösztönözni a gyermekeket a saját vers – mese kitalálására. 

 A kicsiknél a ritmus, a hangzás legyen az elsődleges 

 

 
A fejlesztés tartalma:  

 
A mondókázás, verselés bármikor elkezdhető és befejezhető. A versmondás alkalmait 

a mesehallgatásra utaló ismétlődő szokásokkal teremthetjük meg, mely minden 

csoportban változó. Éreztessük, hogy a mesemondás a nap leglényegesebb eleme, 

teremtsük meg ehhez a feltételeket.  

A gyermekcsoport és az irodalmi anyag ismeretében az óvodapedagógus maga dönti 

el, mikor szükséges a csend, és a csoport milyen arányú részvételére gondol. 

A csoport teljes részvétele, mesehallgatáskor indokolt, a mozgással kísérhető versnek 

nem árt a természetes játékzaj. 

A mesék anyagának gerincét a magyar népmesekincs adja, de helyet kapnak a 

klasszikus és kortárs irodalmi művek, a magyarság történetét feldolgozó mondavilág 

is. A versek anyagát a népi mondókák, rigmusok, a magyar gyermekköltők művei 

adják, igazodva az alkalmakhoz és a környezeti neveléshez. A mesehallgatásnak 

legyen kerete, elengedett intim állapotban belső képvilágot jelenít meg, amely az 

élményfeldolgozás legfontosabb formája. 

 

A mesék lehetnek: 

 
3-4 éves korúaknak a formula-meséknek nevezett rövid, ritmikus mozdulatokkal, 

nemegyszer dallamokkal kísért mesék, valamint az állatmesék változatos világa. A 

gyermekeknek is író jeles szerzők versei, kötetei is alkalmasak arra, hogy a gyermekek 

önmagukról és környezetükről szerzett ismeretei gyarapodjanak. 

A ritmizált egyszerű dallammal kísért mesék kiegészítői a rövid egyszerű, érthetően 

elmondott történetek az irodalomból vagy a valóságból. 

A versanyagot a népi mondókák alkotják. Altatók, hintáztatók, állathívogatók, 

kiolvasók, a természet változásait kifejező mondókák. 

 
A 4-5 éves korúaknak már vidám humoros versek, mesék, 2-3 epizód 

összekapcsolásával szerkesztett prózai állatmesékre, halmozó és láncmesékre, 

egyszerűbb szerkezetű tündérmesékre is sor kerül. 

 

5-6-7 éves korúaknak állatmesék, tréfás mesék és nagy tündérmesék egyszerűbb 

változatainak elmondására is kerüljön sor. Helyet kapnak a verses mesék valamint a 

magyarság történetét feldolgozó mondavilág is. A versanyagban továbbra is jelen 

vannak a magyar népköltészet kiolvasói, de előtérbe kerülnek a gyermekköltészet 
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igényesebb alkotásai is. Hassa át a verseket a zeneiség, a ritmikusság, a költői képek 

kifejezőereje, hangulata.  

Adjunk teret a gyermekek saját vers és mese alkotásainak mozgással, rajzzal történő 

önkifejezésére is.  

 
Többszöri mesehallgatás után feldolgozható a mese dramatikus eljátszással, 

bábozással, ami elősegíti a képzeleti képek előhívását, az irodalmi élmény 

elmélyülését. Ismerjék meg, és használják is a bábokat, mellyel oldhatjuk a 

feszültséget, fejlődhet a beszédkészség, és pozitív irányba alakulhat a közösségi 

kapcsolat. 

Minden csoportban ki van alakítva bábozásra alkalmas hely, mindennap jelen vannak a 

különböző típusú bábok. 

 

A személyiségalakítást, a szerepgátlást drámapedagógiai módszerekkel oldjuk, melyek 

nagyon jól kapcsolhatóak az irodalmi anyagokhoz. A felnőtt részéről fontos a 

nyugalom, a türelem, az empátia, a tolerancia, amely a példa hatására átsugárzik a 

gyermekbe. 

 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 
 Kialakul a mesetudat, a mese és a valóság megkülönböztetésének képessége. 

 Képesek irodalmi élmény segítségével helyzetek felfogására, átélésére, igazságok 

felismerésére. 

 Bővül szókincsük, hangsúlyoznak, érzik a versek, mondókák ritmusát, tisztán 

beszélnek. 

 Tudnak meséket, történeteket kitalálni, és azt mozgással kísérni. 

 Tudnak több verset, mondókát felidézni, azokat megfelelő módon, átéléssel 

egyedül előadni, az életkortól függő számban. 

 Az ismert mesei motívumok bábozása, dramatizálása, rajzolása, kedvelt 

szórakozásaik közé tartozik. 

 A mesében elhangzottakról beszélgetnek, a szereplők érdekes szólásait, fura vagy 

szép hangzású neveit megjegyzik. 

 Gondosan, megbecsüléssel kezelik a könyveket. 

 Felnőtt irányításával dramatizálnak, báboznak meséket, verseket.  

 

3. Ének, zene, énekes játék, gyermek tánc 

 

„A zene végtelenül fontos az emberi életben. Olyan helyen érint meg minket, 

ahol semmi más.” 
Rose Tremain 

 
A zene hatása, olyan lélekre ható, emberformáló erő, kifejező eszköz, amely kihat az 

egész személyiségre. A magyar zenei nevelés területén mindenhol érvényesek Kodály 

Zoltán gondolatai, irányelvei. Előadásaiban, írásaiban nemegyszer hangsúlyozta az 
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óvoda pótolhatatlan szerepét a zenei nevelésben, így az ő szellemével áthatva 

végezzük óvodai munkánkat. 

 

Helye a nevelés folyamatában: 

 
  A zenei nevelésnek sajátos formáló ereje van 

  A gyermeki személyiség kibontakoztatásának egyik fontos eszköze a 

gyermekek zenei képességének fejlesztése 

  A zene esztétikum, rend, szükséglet, az óvodáskorú gyermekek érzelmeinek 

legbensőbb megnyilvánulása. 

 

Cél: 

 
  Olyan néphagyományokon alapuló zenei anyag kiválasztása és megismertetése, 

melyen keresztül erősítjük a gyermekek identitástudatát. 

  Legyen öröm számukra az éneklés, a zenehallgatás, a dallam a ritmus szépsége. 

  Keltsük fel zenei érdeklődésüket az élményt nyújtó közös, ének-zenei 

tevékenységek során. 

 A gyermekeket a külvilágból érkező zenei hatások ellensúlyozásaként 

megismertetjük hozzájuk közel álló klasszikus zenével. 

 Néptánccal és népi játékokkal harmonikus, szép mozgásra nevelés, melynek 

megvalósulási feltétele az óvónő példamutató magatartása. 

 A természeti és társadalmi környezetünk hangjainak, zörejeinek megfigyelése. 

 A gyermekek jussanak minél több olyan zenei élményhez, amely elősegíti, 

megalapozza a zenei anyanyelv kialakulását.  

 A gyermekek érzelmi életének pozitív alakítása, a beszéd, a mozgás, a zene, a 

játék összekapcsolása, egymás hatásának erősítése, különösen a hátrányos 

helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében kiemelt feladat. 

 

Feladata: 

 

A fejlesztés tartalma: 

 
  Ki kell használnunk, illetve építenünk kell a gyermekből fakadó spontán 

éneklési vágyra, melynek lehetőséget adnak a különböző tevékenységek. 

  Minden csoportban a gyermekek rendelkezésére állnak az énekes játékokhoz 

való fejdíszek, kiegészítők, szerepjátszó eszközök illetve ritmushangszerek. 

  Fontos feladat a zene anyanyelv megalapozása, kialakulása. 

 

Az ének, zene és énekes játékok anyagát úgy választjuk ki, hogy hatással 

legyenek: 

 
 A csoportban lévő gyermekek ének és mozgásfejlődésére 

 Forgás-, egyensúly és ugrókészség fejlődésére. 
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A zenei és mozgásanyag válogatásánál tekintettel vagyunk: 

 
  Saját nemzeti és népi hagyományainkra. 

  Az eltérő kultúrájú gyermekek hagyományaira. 

  A mondókákkal, énekkel összefüggő mozgások kivitelezési nehézségeire. 

  A gyermekek hangterjedelmére, megfelelő hangmagasságra, jó tempó 

választására. 

  A ritmikus magyar népi mozgáselemek alapjainak játékos megismerésére. 

  Az évszakok, ünnepek, hagyományok játékainak megismerésére. 

  A gyermekek társas környezetére, hogy a kiválasztott dalok, játékok feleljenek 

meg a gyermek játékszervező kedvének, adjanak alkalmat együttes játékra. 

  Ölbeli, csipkelődő népi játékok, versek. 

 

Zenei képességek fejlesztése: 

 

Ritmusérzék fejlesztés:  
 Egyenletes lüktetés érzékeltetése 

 Ritmusérzék fejlesztése 

 Gyors-lassú beszéd, ének, mozgás 

 Hangszerek használata. (dob, cintányér, triangulum…) 

 Népi hangszerek megismertetése 

 Gyermek tánc 

 

Hallásfejlesztés:            
 Tiszta szép éneklés 

 Dallamfelismerés 

 Hangszerek, zörejek hangjának felismerése 

 Dallambújtatás 

 Halk-hangos beszéd, ének, mozgás 

 Magas-mély éneklés 

 Ritmus és dallamvisszhang 

 Zenehallgatás, népdalok hallgatása 

 Differenciált zenei fejlesztést 

 

 
Az óvodapedagógus feladatai: 

 
 A gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése. 

 A felhasznált zenei irodalom alapján, igényes zenei anyag összeállítása. 

 A gyermekek zenei képességének és készségének fejlesztése. 

 A zenei hagyományőrzés, hagyományápolás. 

 A gyermekek zenei ízlésének, igényének, esztétikai igényének formálása. 

 Megfelelő körülmények biztosítása a zenei élmények befogadásához. 

  Az éneklés, a zenei mozgás, a tánc megszerettetése. 

 Az óvodapedagógus és a gyermekek hangszerhasználata. 
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 Élményt nyújtó közös éneklés és énekes játék tanítása. 

 A felhasznált zenei anyagok igényes, az adott csoport képességszintjéhez való 

válogatása. 

 Ritmusérzék és hallásfejlesztés változatos korszerű módszerekkel. 

 Nyelvi képességek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal, zenei 

képességfejlesztő játékokkal. 

 A nemzeti, etnikai családok gyermekei nagyon zenekedvelőek, az ebből 

származó előnyök kihasználása a személyiségfejlesztésbe.  

 Egyszerű népi tánc elemek elsajátítása. 

 A zenében is adjunk teret a gyermek egyéni önkifejezéséhez. (tehetséggondozás) 

 

Az óvodai zenei nevelés során a gyermekek mondókákat, gyermekdalokat ismernek 

meg. A kisgyermek ritmusérzéke, hallása, a rendszeres játék, éneklés hatására, spontán 

fejlődik, éneklési készsége kialakul. 

Az ének és a zene keltette érzelem motiválja, és cselekvésre készteti őket. Az örömöt 

újra át akarja élni, ezért énekelget, maga szervez játékot, társát játékra hívja, a dalok, a 

zenék, ismételt meghallgatásét kéri az óvónőtől. A közvetlen légkör a jó felnőtt és 

gyerek kapcsolat kialakításával lehetősége nyílik az óvodapedagógusnak a zenei 

érdeklődés és aktivitás kibontakoztatására, segítséget nyújt a személyes kontaktus 

létrehozásában.  

 

Az ízlésformálásban nagyon fontos, hogy az óvodapedagógus miből válogat zenét, 

dalokat. A legértékesebbet, legjobbat nyújtsuk a gyerekek számára. Kodály népi 

gyűjtései alapján válogatunk. 

A környezet megismeréséhez a zenei élmény sajátos eszköz. Az óvodai ének-zene 

anyag fő vázát Forrai Katalin: „Ének-zene az óvodában” című könyv adja, kiegészítve 

a kortárs művészeti alkotásokkal is.  

 

A gyermekekkel a közös játékok, énekelgetések, mondókázások közben szereztetjük 

meg a zenei készségeket, ismertetjük meg a zenei alapfogalmakat. A mindennapos 

éneklés belső igényből fakad. Az éneklést gyakran kiegészíti valamilyen tevékenység, 

vagy fordítva a manuális tevékenység fő velejárója az éneklés. A közös játékok, a zene 

fontos szerepet játszik az érzelmi kiegyensúlyozottságban, de közreműködik az értelmi 

képességek fejlődésében is:  

 

 Figyelem időtartama tartóssága. 

 Emlékezet fejlesztése. 

 Képzelet fejlesztése. 

 Gondolkodás fejlesztése. 

 Logikus következtetések levonása. 

 

A dalos játékok szorosan kapcsolódnak a természeti, társadalmi környezet jelentős, és 

jeles eseményeihez, ünnepeihez. 

Az óvodában az életkori sajátosságoknak megfelelően jelen vannak azok az énekes 

népszokások, melyek az évszakok változásaihoz, vagy évente visszatérő naptári 

ünnepekhez kapcsolódnak. 
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A hagyományőrzés rendszeres és tudatos beépítésével az óvodai nevelői munkába 

érzelmi, esztétikai, erkölcsi, ezen belül a szülőföld iránti szeretet valósulhat meg. Nem 

külön témaként kell alkalmazni, hanem az óvodai nevelés komplex részeként. 

Beépíthető ünnepeinkbe, hétköznapjainkba, irodalmi beszélgetésekbe, barkácsolásba, 

ének-zenei tevékenységekben, mozgásos játékokba és idővel a szerepjáték alapelvévé 

válik. 

A magyar nép gyönyörű szokásai, hagyományai megjelennek óvodai életünkben: 

 
 Szüret, szüreti mulatság 

 Advent, Karácsony 

 Farsang 

 Húsvét 

 

A néphagyományhoz kapcsolódóan átélt tevékenységek a közös élmény erejével 

hatnak a gyermekre, erősítik a közösséghez tartozás érzését. Nem csak érzelmi 

kötődés, hanem egy komplex személyiség fejlődés elősegítői. Ezen belül a közös 

alkotás öröme – közösségformáló erő. 

 

A zene belső lüktetése, a szabályosan ismétlődő mozdulatok fejlesztik a gyermeki 

mozgás összerendezettségét. Kialakul a tánc alapja, a harmonikus, ritmikus mozgás. A 

néptánc alapjait is beépítjük a mozgásukba. 

 

A zenehallgatás anyaga az óvodapedagógus igényes válogatását tükrözze, esztétikai 

élményt nyújtson! 

Lehetnek népdalok, műdalok, megfelelően kiválasztott népi zene, gépi zene, az 

óvodapedagógus élményt adó éneke, hangszerjátéka. 

A hangszerekkel való ismerkedés is fontos szerepet játszik a zenei 

képességfejlesztésben. Megszólaltatásuk, használatuk különleges izgalmat és élményt 

jelent a gyerek számára. A mindennapos hangszerhasználat láthatatlan, de jól 

érzékelhető szállal köti a gyermeket a muzsikához. Megismertetjük vele a népi 

hangszereket, de egyszerű, hangot, adó tárgyakat a gyerekekkel együtt is készíthetünk.  

Az óvodai zenei foglalkozások történhetnek spontán kialakult játékhelyzetből, de 

kezdeményezheti a gyermek és az óvónő. A részvétel önkéntes, a gyermekek maguk 

döntik el, hogy aktívan vesznek-e részt benne, vagy csak szemlélői, hallgatói 

maradnak.  

 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 
 A gyermekek élvezettel, örömmel játszanak énekes játékokat 

 Gátlások nélkül egyedül is merjenek tisztán énekelni 

 Tudjanak megkülönböztetni zenei fogalom-párokat, és reprodukálja a halk – 

hangos, magas – mély, gyors – lassú fogalompárokat dallamban, ritmusban. 

 Legyenek érzékenyek a természet és környezet hangjaira 

 Tudják megkülönböztetni az egyenletes lüktetést a dalok ritmusától 
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 Ismerjék fel a dalokat dúdolásról, hangszerről 

 Felelgetős dalt énekeljen a társával, vagy a csoporttal 

 Ismerjenek és használjanak különböző ritmus és dallam hangszereket 

 A tánc által fejlődjön összerendezett mozgásuk, ritmusérzékük 

 Töltse el őket örömmel a zenehallgatás, hallgassa figyelemmel a bemutatott zenét 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődése a fogyatékosságuktól függően 

önmagukhoz képest történik, mivel fejlődésükben a zene fontos szerepet játszik 

 

 

4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 

Helye a nevelés folyamatában: 

 
 Ez a nevelési terület komplexen kapcsolódik a többi tevékenységformához, 

szerves része az óvodai nevelés egész rendszerének. 

 Sokszínű nevelési terület, gazdag lehetőséget kínál arra, hogy a testületünk által 

kidolgozott „Egészségesen az életért, a jövőért” sajátos célkitűzéseit e 

tevékenységformán belül is megvalósíthassuk, a gyermekek építő, ábrázoló, 

alakító tevékenységét ezek a gondolatok is motiválják. 

 A gyermeki alkotások során, gazdagodik a gyermekek belső képi világa. 

 

Az ábrázolásnak, a gyermeki személyiség fejlesztésében semmi mással nem pótolható 

szerepe van. Általa fejlődnek a gyermek manuális képességei, kreativitása, 

önkifejezése, az alkotás által maradandó sikerélményhez jut. 

Fontos eleme a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, nemzeti szimbólumokkal 

az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés. 

 

Célja: 

 
 Gyermekeink ismerjék meg a valóság tárgyait, jelenségeit, ki tudják fejezni 

megfigyeléseiket, elgondolásaikat valamilyen formában és anyagban. 

 Az esztétikai érzék, a szépség iránti vonzódás felkeltésén és fejlesztésén túl 

fejlődjön aktivitásuk, analizáló – szintetizáló képességük, feladattudatuk, a 

feladattartás képessége. 

 

Feladata: 

 
 Az öröklött, vagy veleszületett adottságokat a vizuális kulturáltság gazdagítása 

révén tanulás, gyakorlás útján képességgé fejlesztjük. 

 A rajzolással, festéssel, plasztikai tevékenységekkel segítjük elő a kéz 

finommozgásának fejlődését, a szenzomotoros koordinációt, az érzékelés és a 

mozgás összerendeződését, ami előfeltétele az iskolai írástanulásnak 

 Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket megismertetni az eszközök 

használatával, a különböző anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás, és 

kézimunka különböző technikai alapelveivel és eljárásaival 



 71 

A fejlesztés tartalma: 

 
A gyermekek közötti képességbeli különbségeket maximálisan figyelembe véve a 

tevékenységeket úgy tervezzük, hogy ne a csoport egy szintre hozása legyen a cél, 

hanem minden gyermek önmagához mérten fejlődjön. Sikerélményt biztosítva 

fogadjuk el a fejlődés nem azonos intenzitású ütemét. Nem fogalmazunk meg külön 

korcsoportonkénti fejlődésszintet, mert az óvodás éveket komplexen kezeljük. Célunk, 

hogy minden gyermek rendelkezzen azokkal a képességekkel, melyek alkalmassá 

teszik őket az iskolakezdésre. A tartalmi munka megvalósítása során fontos, hogy 

segítsük a szülőket a gyermekek erre vonatkozó életkori sajátosságainak 

megismerésében, aktivizáljuk őket is, keltsük fel érdeklődésüket a vizuális nevelés 

különböző tevékenységei iránt. 

 

Tudatosodjon bennük, hogy úgy segíthetik gyermekeik fejlődését, ha figyelemmel 

kísérik az óvodánkban folyó munkát, s ehhez kapcsolódva, lehetőséget biztosítunk a 

szülők számára is a különböző technikák elsajátítására 

 

A Kikelet Napközi otthonos Óvoda, kedvező adottságainak kihasználása gazdag 

lehetőséget kínál arra, hogy néhány tevékenységformában jobban elmélyüljünk. Elő 

kell segítenünk a gyermekek tér- forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi 

gondolkodásuk fejlődését, komponáló, térbeli tájékozódó, és rendezőképességük 

alakulását: 

 

Udvarunk adottságai: 
 a homokozó lehetőséget nyújt a sarazásra, mintázásra, rajzolgatásra 

 az udvaron lehetőséget biztosítunk kinti rajzok készítésére. 

 

A település számos lehetőséget nyújt az élményszerző sétákra, a természetben 

végezhető megfigyelésekre, levelek, termések gyűjtésére. 

 

Megismertetjük gyermekeinkkel a népművészet elemeit, ezáltal a népszokásokkal, 

hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal is ismerkednek a gyerekek. A szűkebb 

környezetünk műemlékeinek megismerése által megalapozzuk a lokálpatriotizmust. 

 

Óvodánkban a vizuális nevelés feladatainak megvalósítása több síkon történik: 

 
 A mindennapi élet keretein belül kötetlen foglalkozásokon, valamint a 

játékidőben állandó lehetőségként biztosított tevékenységi formákon keresztül. 

Az alkotó tevékenység a mindennapi játékban integrálódik. 

Az alkotások készülhetnek: természet után, emlékezet alapján, elképzelés 

alapján.  

 Fontos jelentőséget tulajdonítunk a tehetséggondozásnak, törekszünk a 

gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására, a tehetségek 

bátorítására – kreatív tehetségműhely. 

 A nehezebben fejlődő, valamilyen tevékenységben lemaradt gyermekek 

számára külön mikro csoportos foglalkozásokat szervezünk. A sajátos nevelési 
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igényű gyermekek vizuális fejlesztésében fontos, hogy az óvodapedagógus a 

fogyatékosság fokához, és a gyermek egyéni fejlettségéhez igazítva, kis 

lépésekkel tervezze a fejlesztést, fokozatosan juttassa el a gyermeket a 

sikerélményhez, hiszen ez inspirálja a további munkára 

 

Ugyancsak kitűnő témát adnak a vizuális tevékenységek számára az ünnepek, melyek 

érzelmileg is közel állnak a gyermekekhez, és megmozgatják fantáziájukat. 

Fontosnak tartjuk nap, mint nap megkeresni a módot arra, hogy a gyermek lássa, 

tapasztalja, megismerje az általa használt anyagok sokszínű tulajdonságait, 

változtathatóságát. /pl. papírtépés, vágás, színkeverés/ 

Mindennap használják a gyermekek a színes ceruzát, zsírkrétát, gyakran festenek. A 

különböző színű festékek összefolyása, új színek létrejötte, a színek variálása, mélyíti 

a gyermekek színismeretét, esztétikai érzéküket. 

A ceruzával való rajzolásnál ügyeljünk arra, hogy a gyerekek helyesen fogják a 

ceruzát, hiszen ez az alapja az írás tanulásának. 

A finommotorika fejlesztésére kiválóan alkalmas az olló használata is, amelynek 

használatára szabadidőben is lehetőséget biztosítunk.  

Élvezik a gyerekek a játékos tevékenységeket a papírral: tépés, hajtogatás, kivágott 

formák felhasználása díszítésre. 

A ritmikus ismétlődések /díszítő/ automatizálják a mozdulatot, így az írás előkészítése 

szempontjából, fontos tevékenységek.  

 

A plasztikai munkán, térformák létrehozását értjük, így ide tartozik a mintázás és a 

konstruálás is. A plasztikai munkák legfontosabb alapanyaga a gyurma.  

A játékos formaalakításkor ismertetjük meg a gyermekeket a gömbölyítés, tépés, 

sodrás, mélyítés, kicsípés technikájával. Élvezik a gyerekek a több napon át folytatódó 

közös építést a homokban, pl. falu, város létrehozását. A építés folyamán variálják a 

teret, különféle tárgyakból építéssel, összerakással. 

A barkácsolás során lehetőség nyílik a természetben talált, gyűjtött formák, kavicsok, 

termések, növényi anyagok, de a papír és textil felhasználására is. 

Alakuljon ki az igény az alkotásra, önkifejezésre, a környezet esztétikus alakítására és 

az esztétikus élmények befogadására. 

 

Különleges technikákkal is megismertetjük a gyermekeket: 

 
 viaszkarcolás 

 nyomatok készítése különböző anyagokból 

 építés, modellezés 

 montázs 

 kollázs, gipszöntés, batik, üvegfestés, festékfúvás 

 berzselés- a legszebb tojásfestési technika 

 

A kreatív kollégákkal igyekszünk kihasználni a pályázati lehetőségeket és a tehetséges 

gyermekek munkáit megismertetni másokkal is. Szép eredményeink is vannak ezen a 

területen, melyre nagyon büszkék vagyunk. Alkalmanként a gyermekmunkákból 

kiállítást rendezünk, csoporton belül, óvodai szinten, községi szinten 
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Az óvodapedagógusok feladatai: 

 
 Megismertetni   a   gyermekeket   a   környezetükben   található   anyagokkal, 

kézimunkák technikai alapismeretével 

 A feltételek megteremtése 

 Az alkotóvágy felkeltésétől eljuttatni a gyermekeket az alkotás öröméhez 

 Fejleszteni a kreativitásukat 

 Változatos eszközök biztosítása 

 A gyermekcsoportok kiállításon való részvételének biztosítása. 

 Tevékenységi, önkifejezési vágyuk felkeltése, önbizalmuk erősítése, 

kreativitásuk kifejlesztése. 

 A gyermekek megismertetése a különböző önkifejezést elősegítő ábrázolási 

technikákkal, anyagokkal, eszközökkel, azok használatával. 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési 

igényű gyermekek érdeklődésének, kézügyességének önmagukhoz képest való 

fejlesztése, a fokozatosság elvét betartva. 

 Célirányos kézmozgások kialakítása, az alap és kevert színek, valamint az 

egyszerű formák megismertetése, helyes ceruzafogás kialakítása. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 
 

 Helyesen fogják a ceruzát, helyesen kezeljék az ecsetet 

 Kialakul önálló, saját kifejezésmódjuk, stílusuk 

 Képesek megnevezni az alapszíneket, a sötét és világos színárnyalatokat 

 Rajzaikban, festményeikben jelezni tudják a térviszonyokat. 

 Emberábrázolásuk felismerhető, tagolttá válik, s egyre több részletet tartalmaz. 

 Megjelennek a mozgásábrázolás jelzései. 

 Egyre nagyobb önállósággal alkalmazzák a megismert technikákat. 

 Saját elképzeléseik alapján díszítenek tárgyakat, készítenek ajándékokat, 

kiegészítő játékokat. 

 Kinyilvánítják véleményüket a saját és társaik alkotásaival kapcsolatban /mi 

tetszik benne…/ 

 Képesek közös alkotásra, együttműködésre. 

 Tudnak formát mintázni megfigyelés és elképzelés alapján. 

 Képesek figyelmüket összpontosítani, él bennük a befejezés igénye. 

 Váljon igényükké az ábrázolás, mint az önkifejezés eszköze. 

 Óvják, becsüljék meg az elkészült munkákat. 

 

5. Mozgás 

Helye a nevelés folyamatában: 

 

 Az óvodáskorú gyermeket nem lehet elképzelni tartósan nyugalmi állapotban, a 

testmozgás a gyermekek számára éltető elem. 
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 Az óvodások legjellemzőbb tulajdonságának a személyiség fejlődését döntően 

meghatározó mozgékonyságukat, mozgásos aktivitásukat kell tekintenünk.  

 A mozgás, az egészséges életmódra nevelés fontos területe, a szervezet sokoldalú 

fejlesztésére ad lehetőséget, megalapozza a testi képességek fejlesztését, és ez 

által kihat az értelemre, energiát mozgósít. 

 
Célja: 

 A mozgás gyakorlati tevékenysége során ki kell elégítenünk a fejlődést sarkalló 

mozgásigényt, és tudatos mozgásigénnyé kell alakítanunk. 

 A programunk sajátos arculatából következően a hagyományos 

mozgásfejlesztésen túl kiemelt szerepe van a természetben történő mozgásnak, 

mely kirándulások, séták, túrák alkalmával érvényesül. 

 Célunk a rendszeres mozgással megalapozni egy egészséges életvitelt. 

 Az egészséges életmód megalapozása, rendszeres mozgásra szoktatás, pozitív 

élmények, tapasztalatok megerősítése, a testi adottságok, képességek 

fejlesztése. A teljes személyiségfejlődés megalapozása. 

 

Feladata: 

 

 A szervezet sokoldalú fejlesztésének segítése 

 A testi képességek fejlesztése 

 A mozgásműveltség segítése 

 A mozgásigény felkeltése, kielégítése 

 Az ellenálló képesség növelése, az egészségmegőrzés érdekében 

 A kellemes fizikai fáradtság, a hétköznapitól eltérő környezet, jó hangulat 

szolgálja a gyermekek lelki feltöltődését 

 Az erő és állóképesség, ügyesség, akarat, kitartás fejlesztése 

 Az egészséges versenyszellem kialakítása, a balesetmentes versengés 

 A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás a gyermekek egyéni szintjéhez 

igazodó mozgásos játékok és feladatok a pszichikus készségek és képességek 

kialakulásának, formálásának és fejlesztésének fontos eszköze 

 
A fejlesztés tartalma: 

 
A mozgásöröm és a szellemi fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll. Ha 

biztosítjuk a gyermekek számára a mozgáshoz szükséges helyet és időt, akkor a 

gyermek, miközben szabadon mozog és gyakorolja az egyes mozgásformákat, 

jártasságokra, készségekre tesz szert. A testnevelés megszerettetése egész életen át, 

vonzóvá teszi a mozgást, és az egészség megőrzésére és megszilárdítására is szolgál. 

A mozgásos tevékenységek, ameddig az időjárás engedi az udvaron a szabadban, 

vannak megszervezve. A késő őszi, téli, kora tavaszi időszakban, a tornaszobában 

zajlanak. Gondoskodnunk kell a tornahelyiség megfelelő szellőztetéséről. Nagy gondot 

fordítunk az alkalmazásra kerülő tornaszerek, berendezési tárgyak épségére, 
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tisztaságára, valamint arra, hogy a lehető legnagyobb számban álljanak 

rendelkezésünkre, ami az utóbbi évek pályázataiból meg is valósult. 

 Az eszközök előkészítése az óvónő, a dajka, és a gyermekek aktív együttműködésére 

ad lehetőséget. 

A foglalkozások anyagának kiválasztásakor a helyet, adottságokat, az eszközöket, a 

csoport életkor szerinti összetételét és fejlettségét vesszük figyelembe. A 

nagymozgások fejlesztésén túl, nagy jelentőséget tulajdonítunk a finommotorika 

fejlesztésének, hogy időben kialakuljon a finommozgás vezérlésének képessége. /kézi 

szerek/  

A gyermekekkel való differenciálás feltétele az egyéni képességek fejlettsége, az érés. 

A mindennapos tevékenységekbe beiktatott legalább 30 perc mozgást, lehetőség 

szerint a szabadban tartjuk, tavasztól késő őszig. Kedvezőtlen időjárás esetén, pedig 

nyitott ablaknál, a csoportszobában. Alkalomszerűen „zenés, mozgásos perceket” is 

szervezhetünk. 

 

A mozgás fejlesztésének tartalma: 

 

 Járások átlépéssel, futások különböző módon 

 Gimnasztikai előkészítő gyakorlatok /kar-láb-, törzs gyakorlatok / 

 Csúszások, kúszások, mászások 

 Bújás 

 Ugrás előkészítése                                                                           

 Függések 

 Dobások 

 Hossztengely körüli gurulások. 

 Gurulóátfordulás 

 Egyensúlyozó gyakorlatok 

 Kézállás előkészítés 

 Eszközcsúsztatások kézzel, lábbal, bottal 

 Mozgásos ügyességi játékok. 

 

A gyakorlatvégzések különböző eszközök használatával történik:   

Kézi-szerek: 

karika, labdák, bot, kocka, körkötél, szalag, babzsák, 

 

Eszközök:  
tornapadok, zsámoly, Greifswald, papírtéglák, kéz és lábsémák, Body Roll 

hengercsalád, udvari játékeszközök, trambulin, ugráló labda, tornaszivacs, bújó 

csövek. 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 
 A gyermekek testének mozgással való, sokoldalú, arányos fejlesztése érdekében 

változatos gyakorlatok tervezése, módszerek alkalmazása 
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 A mozgásgátlás oldása, mozgásigény kielégítése, célirányos mozgás kialakítása 

 Motoros képességek fejlesztése. (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) 

 Figyelés a társakra, alkalmazkodás 

 Harmonikus, összerendezett nagy és kis mozgások gyakoroltatása, hibajavítás 

 A mozgás koordináció képességének fejlesztése 

 A gyermekek magatartásának, önfegyelmének alakítása 

 A mozgásos szabályjátékokon keresztüli személyiségfejlesztés 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 

 Szeressék és igényeljék a mozgást, legyenek kitartóak. 

 Fejlődjön tér- és időtájékozódó képességük. 

 Fokozatosan növekedjen teljesítőképességük, mozgásuk váljon 

összerendezettebbé, fejlődjön testtartásuk.    

 Folyamatosan fejlődjön állóképességük, erejük, gyorsaságuk, kitartásuk. 

 Növekszik teljesítő és ellenálló képességük. 

 A mozgásos játéktevékenységek közben figyeljenek társaikra 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekeknél: 

 

 Az alapmozgásokban szerezzenek jártasságot. 

 Alkalmazkodjanak a többi gyermekhez, az elemi szabályokat tartsák be. 

 Biztonsággal mozogjanak a tornaszereken, udvari játékokon, szükség esetén 

segítséggel. 

 Alakuljon ki a természetes mozgásigény, tudjanak mozgást utánozni, értsék az 

egyszerű verbális utasítást.  

 Speciális terápiát igénylő gyerekekkel való foglalkozás részletesen 

 

  

6. A külső világ tevékeny megismerése 

A külső világ, azaz a környezet megismerése iránti vágy a gyermekekben már 

születésük pillanatától működik. A gyermeki jellemzők, a rácsodálkozás, az erős 

közlési vágy, a kommunikációra való nyitottság, az érzelmi fogékonyság a természet 

szépségeire, a személyes kipróbálási vágy mind-mind kedvez a tevékenységeken 

keresztül történő tapasztalatszerzésnek. 

 

Helye a nevelés folyamatában: 

 
 A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő 

folyamat. Általa a gyermekek az őket körülvevő és a tágabb természeti, 

társadalmi környezetről olyan tapasztalatokat gyűjtenek, amelyek – az 

életkoruknak megfelelően – a biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz 

nélkülözhetetlenek. 
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 Fontos a gyermekek intellektuális érzelmeinek a fejlesztése, ezért ha építeni 

tudunk a gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére, az egyre inkább tartós 

személyiségjeggyé válik. 

 A felfedezés, a tudás öröme fokozza a gyermek akaratát, önbizalmát, kitartóbbá 

válik a feladatok megoldásában, ezáltal önfegyelme is erősödik. 

 Az állat és növényvédelem elfogadtatásával képessé tesszük a gyermekeket arra, 

hogy a természet életébe ne kívánjanak beavatkozni. 

 A matematikai tartalmú nevelést folyamatként értelmezzük, a környezet 

megismerése során. Anyagát elsősorban nem ismeretek alkotják, hanem 

gondolkodásfejlesztést jelent, cselekvéses és gondolati tevékenységet tartalmaz. 

 

Célja: 

 
 A szűkebb és tágabb környezet felfedezése, tisztelete megbecsülése. 

 Pozitív érzelmi viszony alakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt. 

A környezetvédelem iránti elkötelezettség alapjainak lerakása. 

 A környezetben való tapasztalatszerzés során életkornak megfelelő biztonságos 

eligazodás segítése, matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése. 

 Önálló gondolkodásra képes magasabb szintű értelmi képességekkel, 

matematikai tapasztalatokkal, ismeretekkel rendelkező, alapvető matematikai 

műveletek végzésére képes gyermekek nevelése. 

 

A fejlesztés tartalma:  

 
Programunk, az „Egészségesen az életért, a jövőért” nem más, mint egy tudatformáló, 

tapasztalatszerzésre épülő, ismereteket gyűjtő, a gyermekek környezethez való pozitív 

viszonyát alakító, pozitív szokásokon keresztül formálódó magatartás kialakítása.  

A fejlesztés minden életkorban közvetlen tapasztalat- és élményszerző udvari 

megfigyelések, séták, és kirándulások alkalmával történik. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek a fogyatékosságuk fokának megfelelően vesznek részt, vagy nem, a 

különböző kirándulásokon, figyelembe véve biztonságukat és terhelhetőségüket.  

Fontos feladat, hogy jelentsen örömöt a gyermeknek a rácsodálkozás, és a felfedezés. 

Ösztönözzük őket arra, hogy észrevegyék a természet szépségeit, de figyeljenek fel a 

negatívumokra is. Lényegesnek tartjuk a sokoldalú megfigyelést, többféle 

gondolkodtató tevékenység szervezését. Vannak kialakult gyakran látogatott kedvenc 

helyeink. Törekszünk arra, hogy meghitt kapcsolat alakuljon ki a gyermekek és 

közvetlen környezetük között. 

 

 A gyermekek figyelmének, érdeklődésének felkeltésére szituációs játékhelyzeteket, 

manipulációs tevékenységeket, kísérleti helyzetet teremtünk, szervezünk. A 

beszélgetések során bővítjük a gyermekek szókincsét, formáljuk nyelvi 

kifejezőkészségüket. Ösztönözzük őket arra, hogy élményeiket, tapasztalataikat bátran, 

folyamatosan elmondják. 

Figyelembe vesszük kívánságaikat, észrevételeiket, kíváncsiságukat. 
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A külső világ megismerésére nevelés meghatározó a gyerekek képességeinek 

fejlesztésében, elsősorban a tapasztalás, emlékezet, megértés, konstruálás, 

ítélőképesség terén. Fejlődik érdeklődésük, előbbre jutnak az önálló felfedezésben, 

véleménynyilvánításban, fejlődik kommunikációs készségük.  

A közös tevékenység során kapcsolatot teremtenek társaikkal, növekszik türelmük, 

erősödik akaratuk, önfegyelmük. Felébred bennük a felfedezés, a tudás öröme, a 

különbözőség elfogadása, és létjoga. 

A gyermek cselekvésein, érzelmein keresztül szerzi a környezetünkből az ismereteket. 

Tapasztalatokat szerez az állatokról, növények életéről, az ehhez kapcsolódó emberi 

munkálatokról, az idő múlásáról.  

A környezet, a külső világ tevékeny megismerésénél, hangsúlyt kap a tevékenység és a 

köznapi megismerés. A feladatokat különböző megismerési módszerek alkalmazásával 

tudjuk megoldani. (megfigyelés, leírás, kísérlet, összehasonlítás, rendezés, 

csoportosítás, mérés) 

A környezet megismerésére nevelés témái nem mereven behatároltak, ezért 

lehetőséget nyújtanak a módszertani ötletek kipróbálására, játékos cselekedtetésre, 

megtapasztalásra, a tárgyi koncentrációra, a komplexitásra. Így a fejlesztő program 

célkitűzései (mozgás, testséma, percepció, verbális fejlesztés) megvalósítható. 

Fejlesztésről akkor beszélhetünk, ha a feladat gondolkodtat, s egy fokkal megelőzi a 

gyermekek adott fejlettségi szintjét. 

A gyermek már óvodába kerülése előtt felfigyel a dolgok mennyiségi és minőségi 

összetevőire, érdeklődéssel fordul a matematikai információk felé. Az óvodai nevelés 

építhet ezekre a korai tapasztalatokra. Fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermekkorban a 

család által nyújtott matematikai ösztönzéseket időben kövesse a tudatosabb óvodai 

nevelés. A gyermekekben akkor él igazán a környező valóság, mint matematikai 

jelenség, ha alkalmat adunk arra, hogy életkorának megfelelő szinten felfedezze, 

birtokba vegye.  

 
Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzésére használjuk ki a munka jellegű 

tevékenységeket, / öltözködés, cipőfűzés hosszabb-rövidebb, étkezés –párosítás, és a 

szabadidős tevékenységeket is. /  

A matematikai tartalmú tevékenység, melynek eredménye sohasem az, hogy az 

óvodapedagógus megtanított valamit, hanem az, hogy egy matematikai 

gondolatkörben továbbfejlődtek a gyerekek. 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram irányelvei módszertani szabadságot 

biztosítanak az óvodapedagógusok számára, de figyelembe kell venni a gyermekek 

genetikai adottságait, fejlődési ütemét, változó testi, lelki szükségleteit. Ebből 

kiindulva a matematikai nevelést komplexen tervezzük a külső világ tevékeny 

megismerése témakörrel. Az elsajátított ismeretek ellenőrzésére rendszeresen 

feladatlapot alkalmazunk. 

A gyermekek figyelmét az alábbi matematikai témakörökben lévő tapasztalatszerzésre 

irányítjuk:  

 

 

 

 



 79 

Halmazok 

 
 Összehasonlítás tulajdonság szerint. 

 Összehasonlítás becsléssel, párosítással. 

 Számosság megállapítása. Tőszámnév. 

 Sorozatok, sorszámnév. 

 Rendezés számosság szerint. Számlépcső. 

 Halmazképzés. Ítéletek. 

 Bontás részhalmazokra. 

 Halmaz elemeinek csoportosítása tulajdonságuk szerint. 

 Egyesítés. 

 

Relációk     
 Mennyiségek összehasonlítása becsléssel, összeméréssel. 

 Kisebb-nagyobb, magasabb-alacsonyabb, hosszabb-rövidebb, szélesebb-

keskenyebb, könnyebb-nehezebb, ugyanolyan. 

 Előtt, mellett, mögött, fölött, alatt, között, jobb-bal, 

 Elemek rendezése. Sorszámnév, sorozatok.  

 

Geometria 

 
 A környezetünkben található mértani, síkmértani, formák felismerése 

 Tevékenységek tükörrel (tükrös, nem tükrös alakzatok megkülönböztetése) 

 Tájékozódás térben és síkban ábrázolt világban. (Irányok azonosítása, 

megkülönböztetése, alá, fölé, mellé, jobbra, balra, közé kifejezések) 

 Testek, síkidomok felismerése, alkalmazása, megtapasztalható tulajdonságaik 

/gurul, csúszik/ 

Gömb - Kör 

Téglatest  - Téglalap 

Kocka - Négyzet 

 Térfogat, terület, magasság, hosszúság, súly mérése. 

 
Használjuk a modern matematikai eszközöket, valamint a gyűjtött terméseket, a 

környezet tárgyait, fejlesztő játékokat, feladatlapokat, az ismeretek elsajátításának 

ellenőrzéséhez. 

A nemzeti, etnikai, hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekeknél, egyéni foglalkozással segítjük a hátrányos környezet miatti 

lemaradásokat. 

 

1. A természeti környezet témakörei 

 
 növények: virágok, fák, zöldségek, gyümölcsök, 

 állatok: házi, vad, házkörül élő nem házi állatok, állatkerti állatok, élő és 

élettelen, 

 évszakok, 
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 napszakok, 

 testünk, érzékszerveink, testápolás, 

 színek, 

 
Programunk és céljaink megvalósulásának érdekében az átlagostól, illetve a 

szokásostól eltérően több kirándulást, sétát, túrát szervezünk, melyeken az alábbi 

külön feladatok érvényesülnek. 

 

 növénymegfigyelés, gyűjtés 

 fák megfigyelése 

 állatmegfigyelés 

 

2. A társadalmi környezet témakörei 

 

Hagyományőrzés, néphagyomány, népszokások 

 
Az óvodánkban folyó nevelést olyan szemléletmód alakítja, amely tekintettel van a 

gyermekek egyéni fejlettségére és alkalmas arra, hogy kialakítsa az együttéléshez 

szükséges szokásokat. Ennek keretét a népi hagyományok ápolása, a településhez 

kötődő közösségi érzés erősítése adja. 

Településünk évszázados öröksége a szőlő és borkultúra hagyományai. 

Számtalan lehetőségünk van arra, hogy a népi kultúra gazdag világából válogassunk, 

ezzel a népi hagyományaink őrzésében az első lépéseket megtegyük. A térségünkben 

megtalálható, Zempléni- és Bodrogközi kultúra, dallam, tánc, mese- és mondavilága 

segíti a munkánkat. 

Néphagyományaink tevékenységeink tervezésekor abból indulunk ki, hogy a 

népszokások többsége a naptári évhez, évszakokhoz, ünnepekhez fűződik. 
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Ősz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szüret 

 Szüreti mulatság 

 Állatok világnapja 

 Idősek napja 

 Tél 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Advent 

 Karácsony 

 Újév 

 Farsang 

 Egészséghét 

                                                Tavasz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nőnap 

 Március 15. 

 Húsvét 

 Anyák napja 

 Víz világnapja 

 Föld napja 

 Madarak és fák napja 

 Gyermeknap – családi nap 

                                                          Nyár  

 

 

 

 

 

 

 

 Ballagás 

 Tarcali Bornapok 

 

A biztos eligazodáshoz szükséges témafeldolgozások: 

 
 közlekedés 

 lakóhelyünk megismerése, /óvoda és környéke 

 család, 

 testünk részei, testápolás, 
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 az emberek munkája, 

 óvoda-iskola átmenet 

 
Társadalmi környezetünk tágabb megismerésére  szolgálnak a tárlat és 

múzeumlátogatások. 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a világnapok megünneplésére: 

 
 Madarak és fák napja - május 10. 

 Víz napja - március 22. 

 Föld napja- április 22. 

 Állatok világnapja - október 04. 

 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 
 Tegyük lehetővé a gyerekek számára a környezet élményeken alapuló tevékeny 

megismerését 

 Ismerjék meg a szülőföld az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok, 

néphagyományok szokásait, a családi és tárgyi kultúra értékeit. Tanulják meg 

ezek szeretetét, védelmét is.  

 Biztosítsunk alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett 

tapasztalatszerzéshez 

 A tanulási folyamat során fejlődjenek a gyermekek megismerő folyamatai, lássák 

meg az ok-okozati összefüggéseket 

 Segítsük a gyermekeket a környezetkultúrához szükséges készségek, jártasságok 

kialakulásához 

 Az ismeretszerzések során fejlesszük nyelvi kifejezőkészségüket. 

 Tudatosítsuk a környezetvédelem fontosságát 

 Olyan eszközök és tevékenységek biztosítása, amelyek felkeltik a gyerekek 

érdeklődését, és természetes élethelyzetekben lehetővé teszik számukra a 

matematikai tapasztalatok és ismeretek megszerzését 

 Legyenek mennyiségi, alaki, térbeli, nagyságbeli ismereteik 

 Logikai gondolkodás, probléma felismerő és megoldó képesség, a 

feladatmegoldásra irányuló önállóság, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szoros kapcsolat a nevelés többi területével, kiemelten a környezet 

megismerésével, amely segíti a külvilágról szerzett tapasztalatok feldolgozását, 

segítve ezzel az értelmi és érzelmi fejlődést 

 A nemzeti, etnikai kisebbség, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 

helyzetű  gyermekekben erősítjük a környezethez való pozitív viszonyulást, a 

védelem fontosságát, az ismeretek rendszerbe foglalását, mert náluk ezen a 

területen lemaradást tapasztalunk. Matematikai érdeklődésük fokozása, 

önmagukhoz képest való fejlődés elősegítése. Egyéni foglalkozásokkal a 

hátrányos környezet miatti lemaradások fejlesztése 

 A sajátos nevelési igényű gyermekeknél a környezet megismerése érdekében a 

kognitív funkciók célzott fejlesztése, az észlelés, (látás, tapintás, szaglás, íz 
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érzékelés, hallás) a figyelem, a megfigyelőképesség, az emlékezet, a 

gondolkodás fejlesztése 

 Az ismeretek tevékenységbe ágyazott nyújtása, egyszerű, gondolkodtató 

kérdések megfogalmazása. Közvetlen környezetükben magabiztosan 

tájékozódjanak. Dyscalculiát jelző tünetek kiszűrése, prevenció. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 
A gyermekek ismerjék: 
 az elemi közlekedési szabályokat, a vízi, a légi és a szárazföldi közlekedési 

eszközöket, 

 a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat. 

 nevüket, szüleik testvéreik nevét, lakhelyüket, címüket, születési helyüket, idejét 

  az évszakokat, jellemző vonásaikat, egymás utáni sorrendjét 

  a napszakokat, a hét napjait, a hónapok neveit 

  a község főbb intézményeit, emlékezzenek a településünk műemlékeire 

 környezetük növényeit, állatait, tudják megnevezni, különböztessék meg a 

háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat 

 legyenek ismereteik a növények életéről, gondozásáról, ápolásáról 

 tartsák be az elemi közlekedési szabályokat, ismerjék a közlekedési eszközök 

sokféleségét. 

 közvetlen környezetükben magabiztosan tájékozódjanak 

 legyenek képesek jól ismert tulajdonságok szerint a válogatás folytatására, sorba 

rendezésre, kiegészítésére, saját szempontú válogatásra, sorba rendezésre 

 tudjanak előállítani különböző elemekből, különböző elrendezéssel, bontással, 

ugyanannyit, többet, kevesebbet 

 biztonsággal számoljanak legalább tízes számkörben  

 legyenek képesek különféle geometriai tulajdonságok szerint térbeli és síkbeli 

alakzatokat szétválogatni, egyes egyszerű tulajdonságokat meg is nevezni 

 biztosan értelmezzék a különböző relációkat. 

 a térben való tájékozódásban tudják megkülönböztetni a jobb-bal irányokat. 

 

 

7. Munka jellegű tevékenységek 

 
Az óvodások munkajellegű tevékenysége a játékból bontakozik ki, elsősorban 

önmagukért és a közösségért végzik. A gyerekek éppúgy, mint a játékot általában 

könnyedén, örömmel végzik. Szívesen azonosulnak a munka céljával, természetesnek 

tartják szükségességét, büszkék az elért eredményekre. A munka az óvodáskor végéig 

játékos marad. 

 

Helye a nevelés folyamatában: 

 
 A munka az ember számára természet adta szükségszerűség. 
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 A játékban megtalálhatóak a munkára nevelés elemei, pl. munkafolyamatok és 

mozdulatok utánzása, játékszerek gondozása. 

 A gyermekek munkáját a nevelés céljai határozzák meg. 

 A munkára nevelés minden tevékenységben napi rendszerességgel nyomon 

követhető, sokrétű kapcsolatban áll minden nevelési területtel. 

 Tervezése, szervezése automatikusan kapcsolódik a különböző tevékenységi 

formákhoz  

 

Célja: 

 
 A gyermeki munka megszerettetésén keresztül, olyan készségek, képességek, 

tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek 

közösségi kapcsolatait, kötelességteljesítését. 

 

Feladata: 

 
 Fejlődjön a gyermekek önállósága, kitartása, önértékelése. 

 A gyermeki munkát a jártasság és a készség fokárra kell emelni. 

 

 
A fejlesztés tartalma: 

 
Munkajellegű tevékenységek tartalma 
 

 Önkiszolgálás (egészséges életmódra nevelés) ha kialakítjuk a gyermekben az 

önmagával szembeni igényességet, környezetéhez is így viszonyul majd. 

 Közösségért végzett tevékenységek (naposság, csoportrendezés, udvartakarítás, 

kertgondozás, stb.) 

 Egyéni megbízatások. 

 

Közösségért végzett munka: 

 
Közösségért végzett munka, alkalomszerű munka: elősegíti a közösségi szellem, 

illetve tudat kialakulását, a mások iránt érzett felelősség, toleráns viselkedés alapjainak 

lerakását. 

 

A mindennapi élettel kapcsolatos állandó-és alkalomszerű munkákhoz 

tartoznak:  

 
 Az udvar-és kertgondozás, teremrendezés. 

 Játéktisztítás, készítés 

 Egyéni megbízatások teljesítése 

 Ünnepi készülődés (ajándékkészítés, szobacsinosítás, díszítés) 

 Házimunka jellegű tevékenységek (étkezések utáni seprés, sütés-főzés, ünnepek 

előtti takarítás) 
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Alkalomszerű munka: elősegíti a közösségi szellem, illetve tudat kialakulását, a mások 

iránt érzett felelősség, toleráns viselkedés alapjainak lerakását. 

 
A mindennapi élettel kapcsolatos állandó-és alkalomszerű munkák, növénygondozás, 

Egészséges, kulturált környezet kialakítása. A környezetvédelem jelentőségének 

megéreztetése a gyerekekkel. Környezetvédelmi feladatok végzése. (szelektív 

hulladékgyűjtés, takarékoskodás a vízzel, az energiával, stb.) 

 

A gyermekek a felnőtt segítségével ismerkednek meg az egyes használati tárgyak 

alkalmazásával, az önkiszolgálás különböző műveleteivel, azok sorrendjével.  Az 

óvodás gyerekek élményszerűen segédkeznek az étkezés utáni pakolásban, 

(evőeszközök kihordása, takarítóeszközök előkészítése, asztalok letörlése, leterítése) 

Az étkezési feladatok ellátását a gyakorlás hatására a kisebbek egyre tökéletesebben 

végzik, a nagyobbak készségszinten ismerik a munkafolyamatokat. 

Az önkiszolgálás készségei gyakorlás útján megszilárdulnak. Az önálló munkavégzés 

szokásai kialakulnak. Fontos, hogy az óvodapedagógus ismerje az óvodába lépő 

gyermek önkiszolgálási szintjét. A szülőket ösztönözze, hogy a gyermek, otthon is 

gyakorolja az önállóságot, az önkiszolgálást és a családért végezhető munkajellegű 

tevékenységeket. 

A gyerekek ébredés után összehajtják takarójukat, megigazítják ágyneműjüket, a 

nagyobbak segítenek a fektetők elrakásában. 

 

Az alkalomszerű munkákat a gyerekek önálló vállalkozás alapján végezzék, soha ne 

alkalmazzon az óvónő kényszerítő eljárásokat. Vegye figyelembe a gyermekek 

fejlettségi szintjét, teherbírását, eltérő önbizalmát. 

 

A tevékenységek során az adott szituációnak megfelelő beszélgetés ösztönzi a 

gyereket a felnőttel való közös munkálkodásra, az önállóságra. Figyelemmel kíséri, 

hogy a tevékenységek során a kisebb gyermekek önállóságra törekvését, a nagyobb 

gyermekek segítőkészségét ne nyomja el.  

A gyakori dicséret, elismerés hatásával érje el, hogy a gyerekek szívesen vegyenek 

részt a munkában. Nyíljon lehetőség a néphagyományőrző kismesterségek 

munkaeszközeinek a megismerésére.  

A csoportok egyénileg alakítják ki a munkával kapcsolatos szokásaikat, és a sajátos 

nevelési igényű gyermekek a fogyatékosság fokának megfelelően kapcsolódnak be a 

munka jellegű tevékenységekbe. Nagyon fontos a felnőttek értékelése, a dicséret, az 

ösztönzés érdekében.  A munka jutalma a tiszta rendezett környezet, mely körülvesz 

minket. 

 

Rendszeresen, illetve alkalomhoz kötötten végzett munkák: 

 

 Rendrakás tevékenységek után  

 Növények öntözése, kertgondozás 

 Babák fürdetése, öltöztetése. Babaruhák javítása. 

 Teremdíszítés farsangra, anyák napjára, ballagásra, karácsonyra. 
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 Sütés szüretre, karácsonyra, salátakészítés. 

 Teremrendezés 

 Ajándékkészítés 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 
 A munka jellegű tevékenységek fokozatos bevezetése, megismertetése, a 

gyermekek egyéni képességének figyelembevételével 

 A feladatok pedagógiailag tudatos megszervezése 

 A munkavégzéshez szükséges képességek és készségek kialakítása - 

felelősségtudat, felelősségérzet, kitartás, önállóság, önértékelés 

 A gyermekek egyéni képességeinek megfelelő reális és fejlesztő határú 

értékelése. A különböző típusú munkajellegű tevékenységek tervezése, s azok 

feltételeinek biztosítása. 

 Tanulják meg az általuk végzett munka menetét, biztonsággal használják az 

eszközöket.  

 A társadalmi elvárások szokásainak megismertetése a nemzeti, etnikai kisebbség, 

a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, a munka 

jelentőségének, és erkölcsi tartalmának, értékének kiemelése, fontosságának 

megértetése. 

 Becsüljék meg egymás munkáját. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek bevonása a képességeiknek megfelelő 

munkavégzésbe. 

 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

 
 A gyermekek örömmel dolgoznak közösen. 

 Önállóan, igényesen végzik a munkát, belső motivációs késztetés hatására. 

(naposság) 

 Szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások elvégzésére is. 

 Örömmel segítenek a kisebbeknek, társaiknak, sérült társaiknak. 

 Szívesen készítsenek meglepetést a kisebbeknek, szüleiknek, felnőtteknek. 

 Önkiszolgáló tevékenységeket önállóan végezzék. Készség szinten bánnak a 

munkavégzés eszközeivel, a szerszámokkal. 

 A tapasztalatszerzéshez, környezet megismeréséhez, a munkavégzéshez 

szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok elérése. 

 

8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Programunkban a tanulási folyamatot szélesen értelmezzük. 

A gyermeket születésétől kezdve körbe veszi a természeti és társadalmi környezet, 

amely többféle módon hat rá. Benyomások érik, érzékel, megfigyel, emlékezetbe vés, 

elképzel dolgokat, problémákat old meg, bővülnek ismeretei, és egyre jobban 
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eligazodik a világban. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, 

spontán és szervezett tevékenység, amely nem szűkül le az ismeretszerzésre, az óvodai 

nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, 

kirándulásokon, az óvodapedagógusok által kezdeményezett foglalkozásokon és 

időkeretekben valósul meg. 

A tanulás idejét a gyermekek képességeitől és motiválhatóságuktól függően, 

differenciáltan kezeljük. Figyelembe vesszük a gyermekek előzetes ismereteit, tudását. 

 

A tanulás formái: 

 
 az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, 

szokások alakítása 

 a cselekvő tanulás- megfigyelés, felfedezés, tapasztalatszerzés  

 a spontán játékos tapasztalatszerzés- a játék kínálta tanulási helyzetek 

kihasználása, tapintatos óvónői irányítás, együttjátszás. A játék, egész nap 

folyamán jelen van, folyamatos tevékenység. Játékelrakás csak akkor történik, 

ha valamilyen más tevékenységhez helyre van szükség. A lehetőség megvan az 

elmélyülésre 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés 

 a gyakorlati probléma- és feladatmegoldás 

 az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységeken megvalósuló tanulás 

 

Célja: 

 
A 3-7 éves korú gyermekek minden tanulási szinten történő, önmagához képest való 

kibontakozásának elősegítése. Alkalmassá tegyük őket az ismeretszerzésre és az 

ismeretek, képességek alkalmazására, használatára.  

Az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

  

A cél elérése érdekében: 

 
 Munkánkat a megfelelő pedagógiai, pszichológiai ismeretek birtokában a 

tervszerűség, a tudatosság hassa át, és a tevékenységeken keresztül biztosított 

legyen a tanulás folyamatossága. 

 Az óvónő, a dajka, a konyhai alkalmazott, a takarító modell szerepet tölt be, 

beszédével, mozdulataival, információt közvetít.  

 Fontos tehát, hogy a felnőttek pozitív erkölcsi, érzelmi mintát szolgáltassanak a 

gyerekeknek. Utánzásos tanulás. 

 A tanulás eredményességéhez feltétlenül szükséges a sokoldalú érdeklődés 

kifejlesztése a gyerekekben, hangsúlyozva a nemzeti, etnikai kisebbség, a 

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
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érdeklődésének fokozását, a sajátos nevelési igényű gyermekek bekapcsolását a 

tevékenységekbe. 

 A ráhangolódáshoz, az érdeklődés felkeltéséhez szükséges a változatos, és 

igényes módszerek alkalmazása, a motiváció, az empátiával rendelkező 

pedagógus. 

 Feladatunk, hogy a gyermeket élményhez juttassuk, a környező világról 

sokoldalú tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítsunk, tevékenykedtessünk, 

több érzékszervre hassunk, és elmélyítsük ismereteiket, tudásukat. Lehetőséget 

kínáljunk a gyermekek számára, olyan szituációk átélésére, ahol megismerhetik 

a felfedezés, a kutatás örömét. 

 A tanulás alapja, az aktív cselekvés és tapasztalatszerzés. 

 Figyelembe vesszük a gyermekek közötti értelmi képességekben, szociális 

háttérben megmutatkozó különbségeket, az eltérő érési folyamatokat és 

biztosítjuk a differenciált egyénre szabott fejlődésüket.  

 A megfelelő légkör kialakítása, a pozitív óvónő-gyermek, dajka-gyermek 

kapcsolat, az előítélettől mentes óvodai környezet elősegíti a nemzeti, etnikai 

kisebbség, a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kognitív 

és érzelmi fejlődését, ezzel kompenzálni tudjuk az ingerszegény fejletlen 

kultúrájú környezet, okozta lemaradásokat. 

 Mivel az óvodáskorú gyermekek legfontosabb tevékenysége a játék, a játékban 

szerzi a tapasztalatait, játssza ki feszültségeit, teremt kapcsolatokat, kicsiben éli 

meg a valóságot, ezért a tanulási folyamat a játékban integrálódik. Az 

óvodapedagógus kísérje figyelemmel a gyermekek játékát, hogy a spontán 

adódó tanulási helyzeteket kihasználhassa. 

 

 

Tanulás értelmezésünkben a koncentrikusan bővülő, és lineárisan mélyülő 

fejlesztésére törekszünk, melyek megvalósítása érdekében a tanulási lehetőségeket 

komplexen használjuk ki.  

 

A tárgyi koncentrációval az ismeretek bővülését és mélyülését segítjük elő. Nem 

törekszünk az ismeretanyag halmozására, a feldolgozandó témában, hanem a 

sokoldalú tapasztaltszerzéssel más-más oldalról történő kibontakoztatásával kívánjuk 

az elsajátítandó anyagot rögzíteni. 

Folyamatosan ellenőrizzük, s ha készség szintre fejlődött, akkor lépünk tovább. 

 

A komplexitás a téma koncentrációjában is megvalósul, a képességfejlesztés a 

különböző tevékenységekben történik, figyelembe véve a gyermekek életkorát és 

képességeit. 

 

Változatos módszerekkel segítjük a gyermekek érdeklődésének kialakulását a 

kezdeményezéseken. (bábozás, barkácsolás, stb.) 
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A tanulás szervezeti kerete: 
 

Szervezeti keretek – munkaformák 
 Frontális 

 Csoportos - mikro-csoportos 

 Egyéni 

 Tervezett – spontán 

 Kötelező – kötetlen 

 Egyéni – csoportos 

 Időkeret eltérő – egyénre szabott 

 

Feladatunk, hogy kialakítsuk a gyermekekben a tanulás motiváltságát, hogy örömmel, 

önként vegyenek részt a folyamatokban, mivel érzelmei által determináltak. 

Munkánk eredményességének feltétele, a csoportban dolgozó felnőttek 

együttműködése, folyamatos tapasztalatcseréje, a stratégiák megbeszélése, egymás 

munkájának segítése, összehangolása. 

 

Formája:  

Csoporton belül: 
 3 fő / óvodapedagógus, dajka /  

Intézményi szinten: 
 Munkaközösségek  

Gyermekvédelmi munkaközösség 

Óvoda-iskola átmenetet segítő munkaközösség 

 Nevelési értekezletek          

 

A családdal, a Nevelési Tanácsadó szakembereivel folyamatosan együttműködve 

alakítjuk ki az egyes gyerekekhez igazodó módszereket, amelyek elindítják a fejlődés 

útján.  

Azoknál a gyerekeknél, akiknél a nevelés-oktatás folyamatában az átlagostól nagyobb 

mértékű képességbeli hiányosságokat, lemaradást észlelünk, Pedagógiai 

Szakszolgálathoz utaljuk, és a diagnosztizálás után, rendszeres fejlesztő 

foglalkozásokon vesznek részt, hogy az óvodáskor végére elérjék az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettséget. (értelmi-, és beszédfejlesztés, magatartászavarok korrigálása) 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 

Cél:  
Az iskolai élet megkezdéséhez, a tanuláshoz szükséges alapkészségek megszerzése az 

óvodáskor végére.  

 

a) Megfelelő testi fejlettség és egészségi állapot. 

 
 Arányosan fejlett, súly, magasság, első alakváltozás, megkezdődik a fogváltás. 
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 A mozgásszervek és az idegrendszer, az érzékszervek épsége, a beszéd 

érthetősége, életkornak megfelelően fejlett. 

 Mozgása összerendezett, harmonikus finommozgásra képes. 

 Megfelelő egészségi állapot, teherbíró képesség, az izmok kellő fejlettsége, az 

idegrendszer megfelelő feszültségbírása. 

 Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani 

képes. 

 

b) Lelki fejlettség 

 
 Érdeklődése nyitott, sokoldalú 

 Érzékelése, észlelése differenciálódik. Kialakul a téri észlelés, a téri tájékozódás, 

a testséma 

 Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, növekszik a figyelem 

tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a figyelem megosztás és átvitel 

 Megjelenik az önkéntelen mellett a szándékos bevésés és felidézés, megnő az 

emlékezetbe vésés időtartama, a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap 

a felidézés 

 Ismeretlen fogalmakat nem tartalmazó, egyszerű bővített vagy összetett 

mondatok visszaadása hallás után 

 Hallott (tanult) rövid mesék, történetek szándékos megjegyzése és a lényegesebb 

mozzanatok, cselekmények, kérdések alapján történő felidézése 

 Képzelete fejlett, kreatív. Képzeletének termékét szóban és manuálisan is ki tudja 

fejezni, meg tudja alkotni 

 A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett, az elemi fogalmi 

gondolkodás is kialakulóban van 

 A lényeglátás kezdeti fejlettsége 

 Az egész részeinek látása (analitikus-szintetikusgondolkodás) 

 Ok-okozati összefüggések meglátására képes 

 Ítéletek alkotására és következtetések levonására való képesség 

 Beszéde érthető, folyamatos, összefüggő, Használja a szófajokat, 

mondatszerkezeteket, mondatfajtákat, jól ejti a magán és mássalhangzókat. 

Végig tudja hallgatni, megérti mások beszédét 

 Elemi ismeretekkel rendelkezik: önmagáról, környezetéről, Tudja nevét, 

lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat, gyakorlatban 

alkalmazza az alapvető közlekedési szabályokat, ismeri szűkebb lakóhelyét, a 

környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását, védelmét, felismeri 

az öltözködés és az időjárás összefüggéseit 

 Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási 

formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet 

megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek 

 Elemi mennyiségi ismeretei vannak 

 Megfelelő kézügyesség, mozgásbeli fejlettség. (ceruzafogás) 
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c) Szociális érettség 

 
 Képes az iskolai élet, a tanító elfogadására 

 Kapcsolatot teremt a felnőttekkel és a gyermekekkel, együttműködésre és önálló 

munkára is képes. Érzelmileg kiegyensúlyozott, nyugodt, társakkal empatikus 

 Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségleteit 

 Feladattudata kialakulóban van, a feladatokat megérti, feladattartása jó. A 

feladatvégzésben kitartó, munkatempója egyenletes, szabálytudata fejlett 

 A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési 

folyamat célja, feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális 

fejlődésének elősegítése. 
 

 

VIII. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése 
 

Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban 

rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk. Az óvoda 

a gyermek testi, mozgás, érzelmi – akarati, szociális, társas kapcsolatok, értelmi 

fejlettség eredményét – szükség szerint, de legalább félévenként – rögzít. Ebben a 

dokumentációban rögzítjük a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, 

megállapításokat, javaslatokat. 

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről 

folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi 

szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. 

A dokumentum szakmai tartalma az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 

felosztását, fejezeteit alapul véve készült, és követi azt a klasszikus óvodai 

hagyományt, hogy a gyermekek képességeit a tevékenységek által, a tevékenységeken 

keresztül, kiemelve a játéktevékenységet szükséges sokoldalúan megismerni és 

fejleszteni a megfelelő módszerekkel. 

 

A dokumentáció tartalmazza: 

 
 a gyermek anamnézisét 

 a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd, 

mozgásfejlődés) 

 valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel 

kapcsolatos egyéb megfigyeléseket 

 a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért 

eredményt 

 amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta a vizsgálat 

megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus, fejlődést szolgáló intézkedésre 

tett javaslatait 

 a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzés 
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 4 éves kortól DIFER bemeneti szűréssel, méréssel és az iskolába menő 

nagycsoportosok kontroll vizsgálatával bővül évente a gyermekek fejlődésének 

nyomon követése. (melléklet)  
 

A gyermek megismerésének, fejlődésének nyomon követését szolgáló 

intézkedéseink 

  
Intézményünkben az óvodás gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követjük, és 

írásban rögzítjük. A gyermek fejlődéséről a szülőt fogadóóra keretén belül évente 

kétszer tájékoztatjuk. A gyermek testi, mozgás, érzelmi – akarati, szociális, társas 

kapcsolatok, értelmi fejlettségének eredményét szükség szerint, de legalább 

félévenként rögzítjük. 

Rögzítjük továbbá a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, 

javaslatokat, melyet a szülővel alá íratunk. 

Igyekszünk felismerni a gyermek személyiségfejlődésében jelentkező zavarokat, 

nehézségeket, és lehetőségeink szerint segítünk ezek megoldásában. Ha szükséges, 

megfelelő szakemberhez irányítjuk a gyermeket. 

Ahhoz, hogy a fenti körülményeknek meg tudjunk felelni legelőszőr a gyermeket és 

annak környezetét, szociális hátterét kell megismernünk. 

Ehhez nyújt segítséget az első családlátogatás (minden nevelési év megkezdésekor, 

augusztus utolsó hete, mely a kiscsoportos gyeremekeket, gyermekek szüleit érinti, a 

többi csoport esetében szükség szerint, mely  megelőzi a gyermek óvodába lépését) és 

a szülőkkel közösen kitöltött személyiséglap (anamnézis). 

A családlátogatás során képet kapunk a gyermek környezetéről, a szülők nevelési 

felfogásáról, esetleges nevelési problémájáról és benyomásokat szerzünk a 

gyermekről. 

 

 

A fejlődést nyomon követő módszerek 

 
A fejlettségi szint megállapításának módszerei és eszközei: 

 

 megfigyelés: természetes környezetben, tevékenységek közben, folyamatos 

megfigyeléssel 

 beszélgetés: természetes környezetben, nyugodt légkörben 

 dokumentum elemzés: csoportnapló, feljegyzések, fejlődésmérő napló 

 gyermeki munkák elemzése: családrajz, emberrajz elemzés 

 értékelés, mérés 

 

Félévente tájékoztatjuk a szülőt a gyermeke fejlettségéről, melyet aláírásával igazol, 

hogy a tájékoztatást megkapta. Az egyéni fejlődét nyomon követő dokumentumban 

rögzítjük a gyermekek erősségeit, gyengeségeit és ezen információk 

figyelembevételével tervezzük meg az egyéni fejlesztéseket és a tehetséggondozást.  

Nevelési terveink és a gyermekek egyéni fejlődési dokumentumainak elemzése, 

összevetése alapján felhasználva a mérési, értékelési eredményeket. a további 

fejlesztési céljainkat szükség szerint módosíthatjuk. 
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A fejlődési ütemre, lemaradásra utaló jeleknél lehetőségünk van arra, hogy az egyes 

gyermekeknél a lemaradt területek fejlesztését megcélzó játékokat beépítsük a 

gyermekekkel való egyéni, játékos foglalkozásokba, vagy a csoport nagyobb részénél 

felfedezett hiányosságok korrigálására célzott játékokat, foglalkozásokat tervezzünk. 

A fejlődésmérő lap kitöltése és fejlettségmérő dokumentum kitöltése és pontos 

vezetése elősegíti a problémák korai felismerését. Így már 3-4 éves korban képet 

kaphatunk arról, hogy a gyermekek közül kik azok, akik várhatóan lassabb ütemben 

fognak fejlődni és melyik gyereknek lesz szüksége más szakember segítségére is. 

A nagyobb lemaradásoknál mindenképpen igénybe vesszük a Pedagógiai 

Szakszolgálatok (logopédus, pszichológus, gyógypedagógus) szakembereinek 

segítségét, speciális szakértelmét. A felsorolt eszközökkel, módszerekkel, ezek tudatos 

használatával eleget tehetünk annak a követelménynek, hogy kellőképpen felkészültek 

legyenek gyermekeink az iskola megkezdésére.  

 

Az egyéni fejlődés nyomon követését a következő időszakokban végezzük 

 3-4 éveseknél:/Kiscsoport/: május 

 4-5 éveseknél:/Középső csoport/: november, május 

 5-6-7 éveseknél:/Nagycsoport: október, november (iskolaérettségi mérés) május 

 

IX. Hagyományok, ünnepek 
 

A szokások, hagyományok, ünnepek biztos szigetként állnak hétköznapjaink 

sodrásában, melyre szükség van időnként felkapaszkodni, hogy megpihenjünk, 

kikapcsolódjunk, valami kicsit mássá váljon, mint a megszokott. 

Népünk múltja nem mögöttünk van, hanem alattunk. Ha mögöttünk lenne, 

elhagyhatnánk, miközben rohanunk előre. Ha alattunk van, akkor vigyázni kell rá, 

hiszen azon állunk, létezünk, s nem csúszhat ki alólunk ez a talaj. 

Óvodánk e gondolatok szellemében, megkülönböztetett jelentőséget tulajdonítunk a 

hagyományoknak, ünnepeknek /hazaszeretet, szülőföldhöz kötödés elősegítése/. 

A folyamatos készülődés, érzelmi ráhangolódás fokozza gyermekeink közösséghez 

tartozását. Programunk szellemének megfelelően fontos jelentőséget tulajdonítunk 

annak, hogy a népi kultúrából, a néphagyományokból ismerjenek meg gyermekeink 

szokásokat, hiszen ilyenkor „tiszta forrásból” merítünk. Ennek megfelelően történik az 

adventi készülődés, a farsangi mulatság, a húsvét megünneplése, s a rendszeresen 

szervezett tánctalálkozón való részvétel. 

Saját hagyományaink, ünnepeink legnagyobb jelentősége és feladata az óvoda és a 

család kapcsolatának mélyítése. Ezeknek a programoknak jelentős közösségformáló 

hatásuk van, hiszen többségében maximálisan támaszkodnak az aktív szülői 

részvételre. 

E megmozdulások egy része kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy programunk 

szellemiségét, nevelési céljainkat kézzelfoghatóan, a gyakorlatban sugározhassuk a 

szülők felé. 

Hétköznapjaink közül kiemelkednek az időről időre visszatérő közösségi események: 

az ünnepek, melyek az érzelmi nevelést erősítik. Ünnepeink vonulatának évszázados 

hagyományai vannak. A hagyományok azok az alkalmak, visszatérő események, 

amelyeknek segítségével nemzedékről nemzedékre megőrizhetjük tudásunkat, 
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tapasztalatunkat. Az ünnepek a hagyományápolás szempontjából is rendkívül 

fontosak, hiszen kultúránk, népszokásaink megismertetésére is lehetőséget adnak.  

 

A gyermeki nyitottságra építve igyekszünk megismertetni a szűkebb és tágabb 

környezetüket, ezáltal lerakjuk a szülőföldhöz, családhoz való kötődést, a 

keresztény kulturális értékek, nemzeti identitástudat, a hazaszeretet alapjait. A 

hagyományok ápolásával a környezetben mutatkozó szépre és jóra, mindezek 

megbecsülésére nevelünk. 

 

Cél: 
Már kisgyermekkorban ránevelni a gyermekeket a hagyományőrzés fontosságára, 

megéreztetni a közösség együtt ünneplése folytán az összetartozást, erősíteni a család 

és óvoda kapcsolatát. 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 
 Az óvodai hagyományos tevékenységek, családi és nemzeti ünnepek, népi 

hagyományok ápolásának megfelelő érzelmi előkészítése a gyermekek 

életkorának megfelelően. 

 Az ünnep jelentőségének hangsúlyozása a környezet közös díszítésével. 

 Színvonalas, rövid műsorok összeállítása a tanult dalokból, versekből, 

gyermekjátékokból. 

 A gyermekek szokatása az egyéni és csoportos szerepléshez. 

 A hagyományok ápolása által a csoporton belüli és a csoportok közötti érzelmi 

kapcsolat, együttműködés segítése. 

 A szülők bevonása a rendezvények előkészítésébe, szervezésébe. 

 

Hagyományőrző ünnepeink, hagyományos rendezvényeink 

 

Cél: 
Az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés erősítése. 

Az intézmény hagyományainak őrzése. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 
Rugalmas, az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelő tartalmas, igényes szervezés, 

előkészítés, megvalósítás. 

 

Ünnepek, Rendezvények:  

 
 Szüreti nap 

 Márton napi felvonulás 

 Adventi kézműves délután a szülőkkel- karácsonyi készülődés 

 Egészséghét- szülők bevonása  

 Szülői klub- pszichológus bevonásával 
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 Szakmai előadások 

 Farsang- közös jelmezes felvonulás 

 Színház- gyermekelőadások 

 Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, 

 Nyílt napok 

 Iskolalátogatás 

 Húsvéti készülődés –tojáskeresés, tojásfa készítés 

 Óvodára hangoló óvoda - család közös programok 

 Gyermeknap – kirándulással egybekötve 

 Iskolába készülő gyermekek búcsúztatása – szülők részvételével 

 Erdei tábor szervezése 

 A zöld jeles napok megünneplése 

 Környezetvédelemhez kapcsolódó jeles napok  

Állatok világnapja 

Víz világnapja 

    Föld világnapja 

  Madarak fák napja 

 

Igény szerint szereplések a község rendezvényein: 

 
 Idősek napja 

 Szüreti nap 

 Mindenki karácsonya 

 Magyar Kultúra Napja 

 Március 15. 

 Tarcali Bor Napok 

 

Szolgáltatások 

 
Az Alapító okirat szerint az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

A szülők körében évente végzett igényfelmérés alapján az alábbi szolgáltatásokat 

szervezzük meg, melyekhez a feltételek biztosítottak.  

A jövőben ez a lehetőségektől és az igényektől függően változhat. 

 

Minden szolgáltatás ingyenes, kivéve a nyelv.   

Minden szolgáltatói tevékenység a délutáni időszakban van szervezve, így az óvoda 

nevelő-oktató munkáját nem zavarja. 

 

Cél: 
 Tehetséggondozás 

 Hagyományőrzés  (népi játékok, gyermek tánc) 

 A tartás, a mozgáskultúra a ritmusérzék fejlesztése. 

 Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés. 
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Szolgáltatási program lehetőségek: 

 
 Néptánc 

 Kreatív műhely 

 Tartásjavító torna, Mozgásterápia 

 Ovi-foci 

 Katolikus hitéleti nevelés játékos formában 

 Református hitéleti nevelés játékos formában  

 Német nyelvoktatás 

 Angol nyelvoktatás 

 Só- terápia a só-szobában 

 

 

X. Az óvoda kapcsolatrendszere  
 

Család 

A gyermek elsősorban a családban nevelkedik. A család hatása alakítja legnagyobb 

mértékben a gyermeket. Szerepe és jelentősége társadalmilag nélkülözhetetlen, 

semmivel sem helyettesíthető, minden nevelői hatás közül a legfontosabb. A család 

képezi a gyermek elsődleges és időben első környezetét. A családi nevelés tehát az 

első alapokat jelenti, amelyekre a további nevelő hatások épülnek. Éppen ezért úgy 

gondoljuk, hogy a gyermekek harmonikus fejlődésének, eredményes nevelésének 

alapvető feltétele az óvodánk és a családok folyamatos kapcsolata, gondozási, nevelési 

teendők megosztása, valamint a kölcsönös jó együttműködésre való törekvés. A 

gyermek személyisége a családi és az óvodai nevelés együttes hatására fejlődik, 

mindkét tényező együttesen felelős az eredményekért. Óvodapedagógusaink által 

végzett céltudatos nevelés csak akkor vezet eredményre, ha a családi neveléssel 

összhangban van. 

 Az együttnevelés közös felelősséggel jár. Fel kell ismernünk azt, hogy struktúrájában, 

életvitelében, szemléletében megváltozott családdal az óvodánknak is új minőségű 

kapcsolat kiépítése szükséges, melynek alapja a komplexebb személyiségismeret és a 

kölcsönös tisztelet. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait, az 

együttműködés során érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás 

családhoz illesztett megoldásait. Kapcsolattartásunk formái:  

Nagyobb hangsúlyt helyezünk az óvodai nevelést segítő intézményekkel történő 

együttműködésre. 

 

A családdal való kapcsolattartás formái: 

 

 Családlátogatás:  
Óvodába lépés előtt – szülői igényeknek megfelelően - minden gyermeket 

meglátogatunk.  
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Célunk, hogy megismerjük a gyermeket közvetlen környezetében, felmérjük 

helyét a családban, tájékozódjunk a családi nevelés elveiről, szokásairól. A 

családlátogatáson lehetőségünk van, hogy a felmerülő gondokat, problémákat 

nyugodtan megbeszéljük a szülővel. A gyermek fejlődéséről, fejlesztéséről az 

elkövetkező időszak feladatairól mélyreható beszélgetést folytassunk. –  

 Befogadás:  
Fontosnak tartjuk, hogy különbséget tegyünk a családból, a bölcsődéből, vagy 

más közösségből érkező gyermekek között. Erre az időszakra azért van 

szükség, mert minden esetben új környezettel, emberekkel, szokásokkal 

találkozik a gyermek. Ebben az időszakban arra törekszünk, hogy biztonságot 

nyújtó, nyugodt, szeretetteljes, családias légkört tapasztaljanak meg a 

gyermekek, ahol még az anyukák vagy apukák is ott tartózkodhatnak. A 

gyermek óvodai élményein keresztül a család is kialakít egy képet a csoportról, 

óvodapedagógusokról, az óvodáról.  

 Szülői értekezlet:  
Legalább 3 szülői értekezletet tartunk egy nevelési évben./ SZMSZ-Szülői 

értekezlet rendje/ Ekkor az óvodát, a csoportot, a gyermekeket, a szülőket 

érintő legfontosabb témákat, feladatokat, programokat, problémákat beszélünk 

meg. Fontos feladatunknak tekintjük a szülők véleményének meghallgatását, 

javaslataiknak figyelembe vételét.  

 Nyílt napok: (2 alkalom a nevelési évben)  
A szülőknek lehetőséget biztosítunk a napi életbe való betekintésre. A szülők 

személyes élményeik alapján gyermekük új vonásait-tulajdonságait fedezhetik 

fel, képet kaphatnak gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, viselkedéséről, 

teljesítő képességéről. Egyúttal módjuk van a társaikkal való összehasonlításra 

is.  

 Fogadóórák:  
Megtartását célszerűnek tartjuk személyre szabottan, igény szerint időpont 

egyeztetés után lebonyolítani. Ezek az alkalmak adnak lehetőséget olyan 

információk cseréjére, melyek a gyermekkel, vagy a közvetlen környezetével 

kapcsolatosak, bizalmas jellegűek.  

 A család és az óvoda közös rendezvényei:  
Fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel meleg, szeretetteljes, együttműködő 

kapcsolatot tudjunk kialakítani. Úgy gondoljuk, hogy e kontaktus létrejöttéhez 

szükséges többek között az is, hogy folyamatosan tájékoztassuk őket 

szándékainkról, elképzeléseinkről. Bevonjuk őket a különböző óvodai 

programjainkba, ezáltal is több lehetőséget biztosítva egymás jobb 

megismerésére. Pedagógiai munkánk során igyekszünk előtérbe helyezni – 

lehetőségeinkhez mérten – digitális eszközök használatát. Ezzel is színesítjük 

és erősítjük a csoportközösség és a szülők együttműködését (közösen megélt 

ünnepek, rendezvények fotóinak, filmjeinek közzététele a szülők számára). 

Ötleteikkel, felajánlásaikkal, aktivitásukkal segítik, hogy gyermekeiknek 

örömet szerezzünk.  

Minden csoportban van választott Szülői Munkaközösség-vezető, aki a 

rendezvények megszervezéséhez a többi szülőt is aktivizálja, tájékoztatja. Az 

óvoda és a szülők közösségének kapcsolata Az együttműködés tartós és 
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tartalmasabbá tétele érdekében kiemelt szerepe van a Szülői Szervezet 

közösségnek. A folyamatos együttműködésben koordinál, kezdeményez, 

véleményez és javaslatot tesz.  

Megismertetjük az óvoda Helyi Programjának készítéséről, bevonjuk az óvoda 

működését elősegítő munkába.  

 

Az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A szülőket 

nevelőpartnernek tekintjük, hiszen az óvodai nevelés nem lehet eredményes a családi 

megerősítés nélkül. 

A családok megélhetési gondjainak növekedésével több a feszültség, nagyobb 

toleranciára, empátiára van szükség az együttműködéshez. A korrekt, partneri 

együttműködés elengedhetetlen a gyermek harmonikus fejlődése szempontjából.  

 

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű valamint az nemzeti, etnikai 

gyermekek eredményes fejlesztése érdekében a legfontosabb az óvoda és a család, 

valamint az óvodapedagógusok és a szülők nyílt bensőséges kapcsolata. Nemcsak a 

gyermekeknek, hanem a szülőknek is be kell illeszkedni az óvodai életbe, meg kell 

próbálni azonosulni az óvoda és a csoport szokásaival. Célunk, hogy a nemzeti, etnikai 

kisebbség gyermekeinek szüleivel is bensőséges kapcsolatot alakítsunk ki. Érezzék, 

hogy egyenrangú partnernek tekintjük őket, gyermekeik nevelésében. 

 

A sajátos nevelési igényű, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek szüleivel még 

tapintatosabb, megértőbb kapcsolat kialakítására törekszünk az együttműködés 

érdekében, hiszen fokozottan érzékenyek. 

 

Az eredményes együttműködés feltételei: 

 
 Kölcsönös bizalom a család és az óvoda között, nyílt őszinte együttműködés. 

 A szülő érezze, hogy a gyermekét szeretik, számítanak a véleményére, 

tiszteletben tartják nevelési elveit. 

 Az óvoda Szülői Szervezet tagjai között csoportonként egy szülő a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek köréből kerül megválasztásra. 

 Nyitott, tenni akaró, motivált szülői közösség. 

 A szülők bevonása az egészségneveléssel, egészségvédelemmel kapcsolatos 

feladatok megoldásába. (hosszú távú, folyamatos) 

 Szemléletformálás. 

 A szülők ösztönzése a szülői értekezleteken, és a szülői klub foglalkozásain 

való és az óvoda egyéb nyilvános programjaiban való részvételre. 

 Annak elérése, hogy a szülők vegyenek részt az óvodapedagógusok és a 

Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek a gyermekek fejlődéséről 

tájékoztató megbeszélésein. 

 

Bölcsőde 

A korai fejlesztés színtere az óvoda mellett működő bölcsőde. Az óvoda a 

befogadáskor, már a bölcsődéből jövő gyermekeknél a kialakított szokásrendszerre 
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épít, hiszen már le vannak rakva a közösségi egymás mellett tevékenykedés alapjai, a 

saját személyükkel kapcsolatos gondozási feladatok végzésével is próbálkoznak alap 

szinten. 

A bölcsődések is részt vesznek az óvoda által szervezett tevékenységekben, 

ünnepekben. (zenés előadások, farsang, egészség-hét, gyermeknap, stb.) Ismerik az 

óvodai környezetet, ami megkönnyíti óvodai beszoktatásukat. 

 

Iskola  

A jó kapcsolat alapja a tisztelet és megbecsülés egymás munkája iránt. Az iskolába 

menő gyermekek érdekében szükséges a folyamatos, eredményes együttműködés. 

 

Az együttműködés formái az Óvoda - Iskola átmenet munkacsoport működési 

tervében, az „Iskolára hangoló” program keretében van megtervezve. 

Célunk, az iskolába menéshez való pozitív viszonyulás, tanulási igény kifejlesztése a 

gyermekekben. 

 

 A nagycsoportos óvodásokkal meglátogatjuk az intézményt.  

 Az elsős tanítónők részvételével iskola előtti tájékoztató szülői értekezlet 

szervezése a nagycsoportos szülőknek. 

 Ünnepélyes átvonulás az elsősökkel az iskolai tanévnyitóra. Műsor. 

 Az új elsősök meglátogatása. (után követés) 

 Kölcsönös részvétel egymás nyílt napjain. 

 Szükség estén közös megbeszélések a pedagógusok között. 

 Közös rendezvényeken való részvétel. (játszóházak, sport rendezvények, stb.) 

 

Célunk, hogy a gyermekek a fejlődésükhöz mért legoptimálisabb időben kezdjék meg 

az iskolai tanulmányaikat. Az érés és a fejlesztések hatására, érzelmileg ráhangolódva, 

testileg, lelkileg és értelmileg is alkalmassá váljanak az iskolai élet megkezdésére. 

Az iskolaérettség megállapítása és lebonyolítása a törvényi előírásoknak megfelelően 

történik. 

 

A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása 

érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – 

lehetőségei szerint – szakmai kapcsolatot tart fenn. Tarcal település testvértelepülésein 

működő óvodák meglátogatása, szakmai egyeztetések, tapasztalatok cseréje.  

 

Közművelődési intézmények 

A közművelődési intézmények szerepe és jelentősége a 3-6 éves korú gyermekek 

fejlesztésében: 

 Segíti, és teret, lehetőséget kínál a magyar és más nemzet kultúrájának 

megismeréséhez,  

 Változatos módon élményeket biztosít, 
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 Felkelti és szélesíti a gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát a természeti és 

társadalmi környezetről, 

 Alapvető jártasságokat, képességeket alakítanak, fejlesztenek. Pl.: percepció: 

érzékelés, észlelés, globális látásmód, kauzális gondolkodás, logikus 

következtetés. 

 Hozzájárul az önálló tanulási képességek kialakításához, 

 Erkölcsi normákat, szabályokat formál. Pl.: vizuális szépérzék, esztétikai 

befogadó és alkotó képesség. Jó és a rossz erkölcsi kategóriák 

megkülönböztetése. A társadalom által elfogadott értékek, magatartási normák 

közvetítése: életszerű helyzetekben gyakorolhatják az emberek közötti illem és 

egyék kooperációs szokásokat, 

 Esztétikai képességek fejlesztése. 

 

Intézmény típusai, formái: 

 
Művelődési Ház, 6 Puttonyos Borfalu: Kiállítások, gyermekműsorok látogatása, 

Múzeum: tárlatlátogatások, 

Könyvtár: könyvtárlátogatás 

 

A felkínált programokból, úgy válogatunk, hogy elősegítse a nevelési feladatok 

sokoldalú színes megoldását. Célunk a magyarsághoz kapcsolódó kultúra 

megismertetése, megszerettetése, a helyi közösséghez tartozás megéreztetése. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 
 Könyvtárlátogatás. 

 Rendezvényeken való részvétel. 

 Kiállítások megtekintése. 

 

Igény esetén gyermekműsor összeállítással veszünk részt a község rendezvényein, a 

gyermekeknek kiírt rajzpályázatokon. 

 

Egészségügyi kapcsolatok: Orvos, védőnők 

A védőnők havonta egyszer, az éves ütemtervben rögzítettek szerint végeznek 

egészségügyi, tisztasági vizsgálatokat.  

Az éves szűrő vizsgálatokra a jogszabálynak megfelelően a szülő viszi a gyermeket az 

egészségházba a védőnők hívására. 

 

A fogorvos, az óvoda orvosa, mentőápoló szülő, a védőnők, kérésre szülői 

klubfoglalkozásokon tájékoztató előadásokat tartanak különböző témákban a 

szülőknek, dolgozóknak. 

 

A védőnők aktívan részt vesznek az Egészség-hét rendezvényein is. 

 

A gyermekek évente fogászati szűrő vizsgálaton vesznek részt. 
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Pedagógiai Szakszolgálat 

A Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézményének fejlesztő pedagógusai, 

logopédusa heti órarendben ütemezve ellátják, az év eleji szűrések eredménye alapján 

a rászoruló gyermekeket. Segítséget nyújtanak az óvodapedagógusoknak a 

Beilleszkedési, Tanulási, Magatartási /BTM/ nehézségekkel küzdő gyermekek 

fejlesztéséhez. Tájékoztatást adnak a szülőknek, óvodapedagógusoknak a fejlesztett 

gyermekek haladásáról. 

 
Egyéb kapcsolatok 

 

Fenntartó: 

A Kikelet Napköziotthonos Óvoda alkalmazotti testületének a fenntartó Tarcal Község 

Önkormányzata biztosítja a munka feltételeit és meghatározza annak rendjét.  

A fenntartóval folyamatos párbeszéden alapuló az együttműködés az óvoda 

működésének finanszírozása, szakszerű és törvényes működése érdekében.  

Elfogadja és segíti az intézmények innovációs törekvéseit. Problémák felmerülése 

esetén együttműködés jellemzi. 

Formái: 
 Kölcsönös tájékoztatás, egyéni megbeszélés, 

 Óvodavezető /intézményvezető/ beszámolója, 

  Intézményvezető részvétele az oktatási közösség munkájában, 

 

 

Gyermekjóléti Szakszolgálat, Család segítő Szolgálat:  

Kapcsolattartás: 
 az összekötő munkatárson keresztül. (lásd. Gyermekvédelem) 

 Civil szervezetekkel. 

 Helyi egyházakkal, felekezettől függetlenül Igény esetén a hitéletre való nevelés 

lehetőségének biztosítása. 

 Lehetőség szerint részt veszünk az önkormányzat azon programjain, 

rendezvényein amit a település testvérvárosaival együtt tervez és szervez. 

 

 

XI.Gyermek és ifjúságvédelem 
 
Az óvoda és alkalmazottainak gyermekvédelmi feladatait a 

 közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, 

 a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. Törvény, 

 a 11/1994. ( VI.8.) MKM.sz. rendelet szabályozza, 

 2003. évi CXXV. Tv. Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról, 
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 119/2006. (V.15.) kormányrendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

Törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet módosítása 

a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról. 

 57/2006. (III.21.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (XI.10.) 

kormányrendelet módosítása. 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 226/2066. (XI: 20.) 

módosított kormányrendelet. 

 

Az óvoda közreműködik a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszűntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, ill. a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 

intézményekkel, hatóságokkal. 

Ha az óvoda a veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, 

segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. 

 

Az óvodapedagógus, illetve a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazott, az óvoda 

vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, 

ha megítélése szerint a gyermek más vagy saját magatartása miatt súlyos 

veszélyhelyzetbe került, vagy kerülhet.  

Az óvoda minden dolgozója titoktartási kötelezettséggel tartozik a családok, 

gyermekek személyiségjogainak védelme érdekében. 

 

Az óvoda vezetője felelős a gyermekvédelmi feladatok ellátásáért, megszervezéséért, a 

gyermekvédelmi felelős munkájához szükséges feltételek megteremtéséért. 

 

A gyermekvédelmi felelős koordinálja és segíti az óvodapedagógusok 

gyermekvédelmi munkáját, tájékoztatja az intézményvezetőt, kapcsolatot tart a 

gyermekjóléti szolgálat munkatársával. Rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek 

igazolt és igazolatlan mulasztását, azt havonta írásban jelenti az intézményvezetőnek. 

 

Az óvodapedagógusok folyamatosan figyelemmel kísérik a gyermekek otthoni 

környezetében, a gyermekek kedélyállapotában beállt változásokat, fejlődési 

megtorpanásaikat. Kísérletet tesznek az okok feltárására. Jelzik a problémát a 

gyermekvédelmi felelősnek, óvodavezetőnek. Fokozottabb segítségadással, törődéssel 

segítik a gyermek problémáinak feldolgozását. Egyéni fejlesztési terv alapján segítik a 

hátrányos helyzetű gyermek fejlődését. Egyenlő fejlődési esélyt biztosítanak minden 

gyermek számára. Munkavégzésük során kötelesek a gyermekekre veszélyt jelentő 

helyzetek megelőzésére, elhárítására. 

 

A dajkák minden gyermek esetében szerető gondoskodással segítik a testi, lelki 

szükségletek kielégítését. Tapintattal kezelik a gyermekekről hallott információt. A 

tudomásukra jutott gyermekeket veszélyeztető tényezőkről tájékoztatják az óvónőt, 

gyermekvédelmi felelőst.  
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A Gyermekjóléti szolgálat szakemberei kapcsolattartók az intézmény vezetői és a 

jegyzői hatáskör, a gyámügyi feladatok érvényesítése között. A kapcsolattartás 

személyesen, telefonon történik. A kapcsolattartás formái estmegbeszélések, közös 

családlátogatások, környezettanulmányok, és az intézkedések megtervezése. 

 

A gyermekek helyzetének felmérési szempontjai: 

 
Hátrányos helyzet 

Hátrányos helyzetűnek nevezzük azokat, akiknél egy vagy több hátrány jelentkezik, 

amit nem tudnak kompenzálni, és élethelyzetük javítására önmaguk nem képesek. 

Hátrányos helyzetben azok a családok élnek, akiknek szükséglet-kielégítési 

lehetőségei, életkörülményei, lehetséges életmódja a társadalom többségénél 

lényegesen rosszabb. 

(figyelembe vehető: Kultúra, életmód, lakás, lakókörnyezet, anyagi színvonal, 

munkanélküliség, egészségi állapot, etnikai hovatartozás, családszerkezet) 

 

Veszélyeztetettség 

A veszélyeztetettség, olyan magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében 

kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi, vagy erkölcsi fejlődését 

gátolja. 

 Alkoholista, züllött, elmebeteg, pszichopata, értelmi fogyatékosok szülők 

gyermeke. 

 Felbomlott, ezáltal talaját vesztett család elhanyagolt gyermeke. 

 Kirívó magatartású, neurotizálódott gyerek. 

 A gyermek szexuális zaklatása. 

 Fizikai vagy pszichés bántalmazás. 

 Felügyelet nélküliség. 

 Hajléktalanság. 

 Éhezés.  

 Szülők antiszociális viselkedése. 

 Problémás válás, gyermek-elhelyezési per. 

 

Dokumentáció: 

 
 Gyermekvédelmi munkaterv 

 Nyilvántartási lapok, jelzőlapok 

 Gyermekvédelmi napló     
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XII. Az ellenőrzés és értékelés rendszere 
 

Az ellenőrzés és értékelés célja a pedagógiai gyakorlat segítése és fejlesztése. 

Területei: 

 dokumentumok ellenőrzése, elemzése 

  a nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése 

 pedagógiai gyakorlat ellenőrzése, elemzése, értékelése 

 a Pedagógiai Program  megvalósulásának nyomon követése, ellenőrzése 

 

Az óvoda pedagógiai munkájáért az óvoda vezetője a felelős, tehát az ellenőrzés és 

értékelés is elsősorban az ő feladata.  

Az óvodavezető helyettes, munkaközösség vezetők a pedagógiai, szervezési és 

működtetési feladatait az SZMSZ rögzíti. Fontos az objektív értékelés, amely 

alaposságot, körültekintést igényel. A gyakorlati munka elemzése során  

 elsődleges szempont az önálló munka tiszteletben tartása, a módszertani szabadság 

biztosítása, a pozitív megerősítés, az elfogadott elvek számonkérése. 

A pedagógiai gyakorlat ellenőrzése két szinten történik: 

 

 a gyermekek fejlettségének értékelése 

 és az óvodapedagógus gyakorlati munka szintjén 

 

A gyermekcsoport fejlettségének értékelése az egyéni megfigyelések eredményeinek 

és az egyéni munkák áttekintése után közös konzultációval történik. Mivel a 

gyermekek megfigyelési adatait folyamatosan gyűjtjük az óvodás évek alatt, ezért az 

összehasonlítás azonnali eredményt mutat. A fejlettségi mutatók ismeretében a 

gyakorlati munka megfigyelése egészíti ki az óvónői pedagógiai-szakmai ellenőrzését, 

értékelését. Az ellenőrzés a nevelési év folyamán előre ütemezetten történik. /Belső 

ellenőrzési terv/ 

 

Az ellenőrzés az alábbiak szerint történik: 

 
Az ellenőrzés dátuma 

/Havi lebontás / 

Az ellenőrzött feladat Kit ellenőriz? Felelős (ellenőrzést 

végző) 

Szeptember Csoportnaplók 

megnyitása –

feltöltése az 

OVIADMIN 

adminisztrációs 

rendszerébe 

minden csoport intézményvezető 

 Felvételi mulasztási 

napló megnyitása 

minden csoport intézményvezető 

 Csoportszobák 

bútorzata, dekoráció, 

gyermekbalesetek 

megelőzése 

minden csoport intézményvezető 

 Jelenléti ív, 

adminisztráció 

minden csoport intézményvezető, 

helyettes 
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Munkaidő betartása 

Október Befogadás, érzelmi 

biztonság 

2,5 év feletti 

és 3 éves alatti; 

3 - 4 éves 

csoportok, 

minden csoport 

intézményvezető, 

helyettes 

 

 Óvodaköteles 

gyermekek óvodába 

járása 

óvodapedagógus intézményvezető 

 Egészséges életmód szúrópróba szerűen 

óvodapedagógus 

intézményvezető, 

helyettes 

 Jelenléti ív, 

adminisztráció 

Munkaidő betartása 

minden csoport intézményvezető, 

helyettes 

November A gyermek 

fejlődésének 

dokumentációs 

rendszere 

DIFER 

minden csoport, 

óvodapedagógus 

intézményvezető, 

helyettes 

 Környezeti nevelés, 

környezetvédelem 

szúrópróba szerűen 

óvodapedagógus 

intézményvezető, 

helyettes 

 Jelenléti ív, 

adminisztráció 

Munkaidő betartása 

minden csoport intézményvezető, 

helyettes 

December Szülőkkel való 

kapcsolattartás 

/jegyzőkönyvek, 

ünnepségek, 

események 

minden csoport, 

óvodapedagógus, 

dajka 

intézményvezető 

helyettes 

 Jelenléti ív, 

adminisztráció 

Munkaidő betartása 

minden csoport, 

óvodapedagógus 

intézményvezető, 

helyettes 

Január  SNI gyermekek 

ellátása /pedagógiai 

asszisztens, dajka 

segítő tevékenysége/ 

dokumentáció 

minden csoport, 

óvodapedagógus, 

dajka, pedagógiai 

asszisztens  

intézményvezető, 

helyettes 

 Jelenléti ív, 

adminisztráció 

Munkaidő betartása 

minden csoport, 

óvodapedagógus 

intézményvezető, 

helyettes 

Február – Március  Tanköteles korúak 

egyéni fejlődése, 

iskolakészültsége 

5-6 éves csoport 

óvodapedagógus 

intézményvezető, 

helyettes 

 Csoportnaplók, 

egyéni fejlődést 

követő dokumentáció 

minden csoport intézményvezető, 

helyettes 

 Szakmai 

munkaközösség 

működése 

munkaközösségek 

vezető 

intézményvezető 

helyettes 

 Integrációs nevelés, óvodapedagógusok intézményvezető 
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tehetség 

kibontakoztatás  

dokumentáció 

műhelyvezetők 

óvodapedagógusok 

 Gyermekvédelmi 

tevékenység 

dokumentáció 

gyermekvédelmi 

koordinátor, 

minden csoport 

intézményvezető 

 Jelenléti ív, 

adminisztráció 

Munkaidő betartása 

minden csoport, 

óvodapedagógus 

intézményvezető, 

helyettes 

Április- Május  Szakmai munka 

ellenőrzése 

tematikus terv 

szerinti haladás, 

csoportnaplók 

óvodapedagógusok intézményvezető 

 Szülőkkel való 

kapcsolattartás, 

ünnepségek 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

intézményvezető 

 Jelenléti ív, 

adminisztráció 

Munkaidő betartása 

minden csoport, 

óvodapedagógus 

intézményvezető, 

helyettes 

Június - Július- 

Augusztus  

Csoportnaplók, 

felvételi mulasztási 

naplók, egyéni 

fejlődési 

dokumentáció 

minden csoport 

óvodapedagógusok 

intézményvezető, 

helyettes 

 

 Nyári élet szervezése 

balesetek megelőzés 

összevont csoportok 

óvodapedagógusok 

intézményvezető, 

helyettes 

 Jelenléti ív, 

adminisztráció 

Munkaidő betartása 

minden csoport 

óvodapedagógusok 

intézményvezető, 

helyettes 
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XIII. Legitimáció 

 
Jelen pedagógiai programot az óvoda nevelőtestülete fogadja el, amely az óvodavezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. A szülői közösséggel meg kell ismertetni a 

pedagógiai programot.  

A fenntartót egyetértési jog illeti meg, amennyiben a módosítás után a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul. 

A hatályba lépett programot meg kell ismertetni az óvoda azon alkalmazottaival is, 

akik nem tagjai a nevelőtestületnek. 

 

 

 

Az Intézmény OM azonosítója: 

 

 

Készítette:………………………… 

Intézményvezető 

Ph. 

 

A Nevelőtestület ……../2020. határozat számmal dönt a Pedagógiai Program 

elfogadásról  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 

Véleményezők 
20/2012. EMMI /VIII.31./EMMI rend.118.§(3)a)pontja 

Az óvoda szakmai munkaközössége 

nevében:  

 

 

 

1. …………………………… 

2…………………………… 

 

Tájékoztatás, egyetértési jog 
Nkt. 72.§ (5)  

A Szülői Szervezet a Pedagógiai Programról 

szóló tájékoztatást megkapta :  

 

1. …………………………… 

 SzSz Elnöke 
20/2012. EMMI /VIII.31./EMMI rend.128 § 

(1),(6), (8)  

 

Védőnők:  
(1) A teljes körű egészségfejlesztés célja, 

hogy a nevelési-oktatási intézményben 

eltöltött időben minden gyermek 
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részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, 

egészségét, egészségi állapotát 

hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási 

intézmény mindennapjaiban 

rendszerszerűen működő 

egészségfejlesztő tevékenységekben. 

 

 
 

1. …………………………… 

Védőnő 

 

 

 

 

Pedagógiai Program többletköltséggel járó anyagi fedezetét Tarcal Község 

Önkormányzat Képviselő Testülete ……………határozat számmal biztosítja 
A Nkt. 85. § (1)  

Fenntartó 

(1) egyetértési joga van a köznevelési 

intézmény Pedagógiai Programját 

megismerni, az egyetértés 

tekintetében 30 nap áll rendelkezésre. 

 

 

 

1. ……………………………  

Polgármester 

 

 

A Pedagógiai programot jóváhagyta 

az intézmény vezetője ……../ 2020. határozat számmal  
 

Kissné Dudás Gabriella  
 

…………………………………. 

Ph. 
A dokumentum jelleg: Nyilvános  Megtalálható: Az intézmény honlapján 

                          ovodakikelet.hu 

        Nevelőtestületi szoba 

Hatályos: 2020.09.01. 

 /a kihirdetés napjától visszavonásig/ 

Verziószam: 1/2020 Készült: 4 példányban 

Iktatószám………./2020.  

 

 

 



~ 1 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, 

Konyha és Étkezde 
 

Szervezeti Működési Szabályzata 

2020.  
OM azonosító: 028832 

 
 

 

Készítette: Kissné Dudás Gabriella  

 
 



~ 2 ~ 
 

 

Tartalom 
I.ÁL TAL ÁNOS R ÉS Z ............................................................................................................................. 5 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, területi- és időbeli hatálya, jogszabályi 

alapja ........................................................................................................................................................ 5 

2. A SZMSZ szabályozási körét meghatározó alapvető jogszabályok: ................................................ 5 

3. Az intézmény működését meghatározó további fontosabb jogszabályok: ....................................... 6 

4. Az intézmény szabályszerű működését meghatározó dokumentumok, szabályzatok ...................... 6 

5. A bölcsődei tevékenységre vonatkozó jogszabályok: ...................................................................... 7 

6. A szervezeti és működési szabályzat és az intézményi alapdokumentumok nyilvánossága ............ 7 

II. AZ INTÉ Z MÉNY ÁL TAL ÁNOS ADAT AI ............................................................................................. 8 

2. Az intézmény felvételi körzete ............................................................................................................. 9 

Az óvodai-bölcsődei gyermekek beiratásának és felvételének eljárásrendje ........................................... 9 

Megszűnik a gyermek bölcsődei elhelyezése (Gyvt.42.§.(4) a,b,) .......................................................... 12 

3. Az intézmény tevékenységei .......................................................................................................... 13 

3.2. Bölcsődei nevelés (Gyvt.42.§.)....................................................................................................... 13 

3.3 Alapfeladatok szakfeladat szerinti megjelöléssel ............................................................................. 13 

4.1. Az intézmény óvodapedagógusainak létszáma: .............................................................................. 14 

4.2. Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak ............................................................... 14 

4.3. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak .................................................................................. 14 

III. AZ INT ÉZ MÉ NY SZ ER VEZ E T I F EL É PÍT É S E, IR ÁNYÍT ÁSA, S Z ER VEZ ET I R ENDJE ........ 15 

Szervezeti felépítés ................................................................................................................................. 16 

1. Az intézményvezető feladat - és hatásköre ( Nkt. 69. § ) ............................................................... 17 

1.1. Az intézményvezető helyettes ........................................................................................................ 18 

2. A belső kapcsolattartás legfontosabb általános szabályai .......................................................... 19 

IV. AZ ÓVODA KÖZ ÖS SÉ GE I ............................................................................................................ 20 

1. A közalkalmazottak ........................................................................................................................ 20 

2. A nevelőtestület .............................................................................................................................. 20 

3. Szakmai munkaközösségek ............................................................................................................ 20 

a.) Pedagógiai- módszertani munkaközösség ...................................................................................... 20 

Óvoda-iskola átmenetet segítő szakmai közösség .................................................................................. 20 

Bűdi Zsolt Józsefné ................................................................................................................................ 20 

Munkaközösség vezető ........................................................................................................................... 20 

Gyermekvédelmi szakmai munkaközösség ............................................................................................ 20 

Hunyor Lajosné ...................................................................................................................................... 20 

Munkaközösség vezető ........................................................................................................................... 20 

4. Belső Önértékelési Munkacsoport /BECS/ ..................................................................................... 21 

Bölcsődei csoportok: ............................................................................................................................. 22 

Gyermekközösség: ................................................................................................................................ 22 

V. A KAPC S OL ATT ART ÁS F OR MÁ I, R ENDJE..................................................................................... 22 

1. Az intézményvezető és a nevelőtestület kapcsolattartásának formája és rendje: ........................... 22 



~ 3 ~ 
 

2. Az intézmény, a szülők, valamint a szülői szervezet közötti kapcsolattartás ................................. 23 

2.2 A szülői szervezet részére biztosított jogok.................................................................................... 24 

2.3. Az intézmény szülői szervezetével való kapcsolattartás ................................................................ 24 

A szülői szervezet kezdeményezésére .................................................................................................... 24 

2.4. A szülők szóbeli tájékoztatási rendje .............................................................................................. 25 

2.5. A szülők írásbeli tájékoztatásának rendje ....................................................................................... 25 

2.6. A szülői értekezletek rendje ........................................................................................................... 25 

2.7. A szülői fogadóórák rendje ............................................................................................................ 25 

3. Az intézmény külső kapcsolattartásának rendje, formája és módja ............................................... 25 

VI. AZ INT ÉZ MÉ NY MŰKÖDÉ S I RE NDJE ...................................................................................... 26 

1. Az intézmény munkarendje ............................................................................................................ 26 

1.1 Az intézményvezető munkarendje: ................................................................................................ 26 

1.2 Az alkalmazottak munkarendje: ..................................................................................................... 26 

1.2.1 Az óvodapedagógusok munkarendje ............................................................................................. 27 

1.2.3 Helyettesítési rend ......................................................................................................................... 27 

1.2.4.Szabadság igénybevételének módja .............................................................................................. 27 

2. Óvodalátogatás ............................................................................................................................... 27 

3. Térítési díjak az intézményben ....................................................................................................... 28 

5. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok ............ 29 

6. A belső ellenőrzés rendje ................................................................................................................ 30 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése .................................................................................................. 30 

Belső kontrollrendszer ............................................................................................................................ 30 

1.2. Az ellenőrzés fajtái ......................................................................................................................... 31 

1.4. Az ellenőrzés szempontjai .............................................................................................................. 32 

1.5. A belső ellenőrzésre jogosult személyek ........................................................................................ 33 

VII. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK, 

SZABÁLYZATOK ................................................................................................................................ 34 

VIII. E GYÉ B RE NDE L KE ZÉ S EK ....................................................................................................... 36 

A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló eljárásrend. 36 

1. Keresztény kulturális értékek, hitéleti nevelés ........................................................................... 37 

IX. R E NDS Z ER E S E GÉ SZ S É GÜGYI F ELÜGYE L E T ÉS EL L ÁT ÁS RENDJE ............................... 37 

1. Egészségügyi ellátás ...................................................................................................................... 37 

2. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje .............................................................. 37 

3. Egészségvédelmi feladatok, közegészség- és járványügyi szabályok ........................................ 37 

X. INT ÉZ MÉ NYI VÉDŐ, ÓVÓ E LŐÍR ÁSOK ..................................................................................... 38 

1. Általános előírások ......................................................................................................................... 38 

2. Eljárási szabályok gyermekbaleset esetén ...................................................................................... 41 

2.1 Az intézményvezető feladata: ......................................................................................................... 42 

2.2 A dajkai munkakörben dolgozók feladata ...................................................................................... 42 

3. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők ......................................................... 42 

3.3. Biztonsági rendszabályok ............................................................................................................... 44 



~ 4 ~ 
 

XI. R EKL ÁMT EVÉ KE NYS É G ............................................................................................................ 44 

XII. ÜNNE PÉ L YE K ME GE ML ÉKE ZÉ SE K R E NDJE ........................................................................ 45 

Az óvoda épületét a Magyar Köztársaság lobogója díszíti. ..................................................................... 45 

2. A gyermeki élet hagyományos ünnepei Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok ............ 45 

3. Jeles napok ...................................................................................................................................... 45 

4. Természettel kapcsolatos ünnepek .................................................................................................. 46 

XIII.AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT 

NYOMTATVÁNYOK ........................................................................................................................... 46 

KEZELÉSI RENDJE .............................................................................................................................. 46 

XIV.EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK ....................................................................................................... 48 

XV.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ............................................................................................................ 52 

XVI.Legitimáció ..................................................................................................................................... 53 

XVII. Munkaköri Leírások ..................................................................................................................... 56 

 

 
 



~ 5 ~ 
 

I.ÁL TAL ÁNOS R ÉS Z 

 
 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, területi- és időbeli hatálya, jogszabályi 

alapja 
 

Cél: 

Az Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és és 

Bölcsőde, Konyha és Étkezde szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső- és 

külső kapcsolatokra vonatkozó normákat, megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a 

jogszabály nem utalt más hatáskörökbe. Szabályozza ugyanakkor az intézmény “Egészségesen  az  

é l e t é r t ,  a  j övőér t ”  Pedagógiai Programjában meghatározott cél- és feladatrendszer 

tevékenységeinek és folyamatainak összehangolt, racionális és hatékony megvalósulását. 

 

A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és és Bölcsőde, Konyha és Étkezde SZMSZ-e kiterjed az 

intézménnyel jogviszonyban álló személyekre: az óvodába, bölcsődébe járó gyermekek 

közösségére, a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire, a nevelőtestület tagjaira, az óvoda 

minden közalkalmazottjára, és az egyéb, az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyekre: 

 külső munkáltatók által alkalmazott dolgozókra 

 közhasznú munkavállalókra 

 az intézmény területén munkát végzőkre 

 az intézmény rendezvényein részt vevőkre 

 
Területi hatálya:  

A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az 

intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken, programokon a rendezvények ideje 

alatt. 

 
Időbeli hatálya:  

A Szervezeti és Működési Szabályzat a jóváhagyás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 

Módosításra akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, illetve a nevelőtestület, 

vagy a szülői munkaközösség vezetői erre javaslatot tesznek. 

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerültek az intézmény és a tagintézmények előző Szervezeti 

és Működési Szabályzatai. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai a hatályos törvények és 

rendeletek: 

 
2. A SZMSZ szabályozási körét meghatározó alapvető jogszabályok: 

 

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 2003. évi LXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény módosításáról- a Törvény hatályos paragrafusai 

 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény végrehajtásáról 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény hatályos paragrafusai, módosításai 

 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI-rendelet 

 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

 2/2005. (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ámr.) 

 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben 138/1992. (X. 8.) hatályos Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 
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 A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 

29.) OKM-rendelet 

 

3. Az intézmény működését meghatározó további fontosabb jogszabályok: 

 

 Az Alapító Okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv által 

jóváhagyott SZMSZ-ben részletezni kell (Ámr. 13/A § (3) bekezdés) 

 A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények 

 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, egységes szerkezetben a végrehajtásáról 

szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM-rendelettel 

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) 

Korm. rendelet 

 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. 

Rendelet 

 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

 A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM- rendelet 

 
4. Az intézmény szabályszerű működését meghatározó dokumentumok, szabályzatok  

 

 
1.  Alapító okirat Nkt. 21. § (2) bek. 

2.  Törzskönyvi bejegyzés, igazolás 2011.CXCV tv. ( Áht) 104. § (1 ) bek. 

3.  Munkaterv 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 3. § (1)-(2) és 

(5)-(8) bekezdések, 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rend. 23. § (1) bek. e) pontja 

4.  Házirend Nkt. 25. § (2)-(3) bekezdések, 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 5. § (1) bek. 

5.  Szervezeti és Működési Szabályzat Nkt. 25. § (1) és (4) bek., 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rend. 4. § (1) és (4)-(5) bekezdések *a 

költségvetési szerv SZMSZe: az intézmény 

gazdasági és pénzügyi folyamatait szabályozó 

normák, melyeket az Áht. 10. § (5) bekezdésének 

végrehajtásához kiadott 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 13. §-a határoz meg 

6.  Pedagógiai Program Nkt. 26. § (1) bek., 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 6. § 

7.  Továbbképzési Program 277/1997. (XII. 27.) Korm. rend. 1. § (2) bek. 

8.  Beiskolázási terv 277/1997. (XII. 27.) Korm. rend. 1. § (2) bek 

9.  Helyi értékelési szabályzat 326/2013.(VIII.30)Korm.rend.9. (3)bek 

10.  Önértékelési program Önértékelési kézikönyv óvodák számára. Az 

emberi erőforrások minisztere által 2018. 

augusztus 31- én elfogadott tájékoztató anyag 

11.  Pedagógus etikai kódex 2011:CXC. tv. 83. § (2a) bek 

12.  Munkavédelmi Szabályzat 1993:XCIII. tv. 2. § (3) bek. 

13.  Különös közzétételi lista 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete 

14.  Iratkezelési Szabályzat 335/2005. (XII. 29.) Korm. rend. 17. § (1) 

15.  Adatkezelési szabályzat 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. 20. § (3) 

bekezdés i) pontja 

16.  Adatvédelmi Szabályzat Információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. 

osszhangban az Általános Adatvédelmi 

Rendelettel (GDPR) 

1992. évi LXIII. tv. 20. § (8)/ 
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17.  Tűzvédelmi Szabályzat 30/1996. (XII. 6.) BM rend. 1-3. §, 1996. évi 

XXXI. tv. 19. § (1)/ 

18.  Integrált kockázatkezelés 

Szabályozása 

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 7. § (1) bek. 

19.  Pénzkezelési Szabályzat 2000:C. tv. 14. § (5) bek. d) pontja 

20.  Kiküldetési szabályzat 358/2011.(XII.31.) Korm. rend. (2) c 

 
 

5. A bölcsődei tevékenységre vonatkozó jogszabályok: 
 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 

 259/2002.(XII.18.) Korm. Rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói 

engedélyről. 

 281/1997.(XII.23.) Korm. Rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes 

gondoskodást nyújtó intézmények működésének engedélyezéséről. 

 235/1997.(XII.17.) Korm. Rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 

személyek által kezelt személyes adatokról. 

 257/2000.(XII.26.) Korm. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról. 

 8/2000.(VIII.4.)  SzCsM  rendelet  a  személyes  gondoskodást  végző  személyek  adatainak 

működési nyilvántartásáról 

 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről 

és a szociális szakvizsgáról. 

 133/1997.(VII.29.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról. 

 A  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmény  működésének  engedélyezéséről 

161/1996. (XI.7.) Korm. Rendelet 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 

 A  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,  valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről: 15/1998.(IV..30.) NM rendelet.  

 

 

6. A szervezeti és működési szabályzat és az intézményi alapdokumentumok nyilvánossága 

 

Az intézmény alapdokumentumait az intézmény alkalmazotti közössége, a gyermekek szülei 

megtekinthetik nyomtatott formában az intézményben, illetve az óvoda honlapján. 
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II. AZ INTÉ Z MÉNY ÁL TAL ÁNOS ADAT AI 

 

 

1.  

A költségvetési szerv hivatalos neve: Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, 

Konyha és Étkezde 

A rövidített neve Kikelet Óvoda 

Az intézmény OM azonosítója 028832 

Törzskönyvi azonosító szám:  637060 

A költségvetési szerv székhelye 3915 Tarcal, Árpád u.8. 

A költségvetési szerv, alapító szerve Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal 

3915 Tarcal, Fő u.61. 

A költségvetési szerv fenntartója Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal 

3915 Tarcal, Fő u.61. 

A költségvetési szerv, irányító szerve Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal 

3915 Tarcal, Fő u.61. 

Telephely I. Óvoda és Bölcsőde, 3915 TARCAL, Árpád út 8. 

Telephely II. Konyha és Étkezde, 3915 TARCAL, Fő út 97. 

Alapító okirat kelte, száma: Tarcal Község Önkormányzat 

Képviselőtestülete   

Kelte: 2016. Január 26.                           

Szám: 237-4/2016     

Alapításának éve: 2005. 10.11. 

Módosító okirat: Szám: 1306/2016.   

55/2016. (V.24. )határozat alapján 

                              

Kelte: 2016. május 24. 

Engedélyezett férőhelyek száma  Óvoda : 75 fő /3 csoport/ 

Bölcsőde : 24 fő /2 csoport/ 

A költségvetési szerv 

jogszabályban meghatározott 

közfeladata 

 A Nemzeti Köznev.szóló 2011. évi CXC.tv. 

alapján: 

Óvodai nevelés  

 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének , ellátásának 

szakmai feladatai 

 Nemzetiségi óvodai nevelés , ellátás 

szakmai feladatai 

Az intézmény gazdálkodási besorolása Önállóan működő költségvetési szerv 

Az intézmény típusa Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 
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Az Intézmény adószáma  16678978-2-05 

KSH statisztikai számjel:  16678978-8510-322-05 

Törzskönyvi azonosító szám:  

  

637060 

Gazdálkodási jogköre Önállóan működő jogi személy 

Fő tevékenysége államháztartási 

szakágazati besorolása 
 Óvodai nevelés : 851020 

 
Az Óvoda elérhetősége + 36 -47 – 380 – 212 

Az Intézmény vezetője Kissné Dudás Gabriella 

 

 
2. Az intézmény felvételi körzete 

 

Az óvodai-bölcsődei gyermekek beiratásának és felvételének eljárásrendje 

 

A gyermekek óvodai felvétele 

 

Nkt. 8.§ (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betölti, feltéve, hogy minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

NKt. 8.§ (2) „ 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 szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 

tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a 

Kormány rendeletében kijelölt szerv (felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson 

való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban 

szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú 

döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.” 

A  kormány a 3. életévét betöltött gyermekek óvodai kötelezettség alóli felmentésének engedélyezésére a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben a 

Kormányhivatalokat jelölte ki. 

 

A beiratkozás rendje: 

 

20/2012. /VIII.31/ EMMI rendelet  

20. § (1) *  Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az 

óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első 

határnapját megelőzően legalább harminc nappal. 

 

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 

 
(1a) *  A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 

 az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, 

 az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 

 a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 

  az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről, 

 az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az 

alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 

 az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről, 

 az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 

 az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a 

beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, valamint a jogorvoslati eljárás szabályait. 
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b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, 

ennek hiányában a helyben szokásos módon.  

 

A beiratkozáshoz a szülőnek magával kell hozni:  

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

 lakcímkártyát,  

 Taj kártyát,  

 gyermekvédelmi támogatás igénybevételét igazoló érvényes határozatot. 

 

 A beiratási időszakot követően a felvételt nyert gyermekek fogadása szeptember 01-től 

folyamatosan történik.  Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben 

folyamatosan történik. 

 A beiratkozás során a szülőt röviden szóban és írott bemutatkozó anyag formájában ismertetjük 

meg óvodánk pedagógiai munkájával. 

 A beiratkozást követően a gyermekek és a szülők lehetőséget kapnak arra, hogy közvetlen 

betekintést nyerjenek az óvoda életébe. Közös gyermeknap, a nyár folyamán nyitott óvoda. 

 A beiratás tényét az Felvételi Előjegyzési naplóban kell rögzíteni. 

 Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja felvehető gyermekek számát a fenntartó az 

óvodavezetővel együtt bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

 Az óvodában való felvételről az óvoda vezetője dönt, írásban értesíti a szülőt.  

 

Kötelező felvenni azt a gyermeket, aki az adott évben a harmadik életévét betölti. Az óvoda nem 

tagadhatja meg a harmadik életévét betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek a felvételét, 

valamint annak, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. § alapján 

jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság 

kezdeményezte. A szabad férőhelyek betöltéséről az intézményvezető dönt.
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 A gyermek bölcsődei felvétele: 

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról: 

 

42. § (1) A bölcsődei ellátás keretében – ha e törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátását kell biztosítani. 

 

         (3) Bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és 

gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető. 

 

         (5) A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. 

 

42/A. § (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható 

 

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig, 

 

b) a a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén 

a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, 

 

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét 

 

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, 

 

cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes 

képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás 

keretében kívánja megoldani. 

 

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett 

az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, 

nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig. 

 

43. §  (1) A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása 

keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott 

szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt szakszerű gondozást és 

nevelést. 

 

(3) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni 

 

a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül 

igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll – 

 

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 

 

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, 

 

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és 

 

b) a védelembe vett gyermeket. 

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet alapján: 

 

36. § Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő 

legkésőbb, a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó 

intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának 

igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is. 

 

37. § (1) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási 
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időn belül biztosítja a gyermek bölcsődei ellátását 

 

42. § (1) A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával 

 

 a körzeti védőnő, 

 a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, 

 a család- és gyermekjóléti szolgálat, 

 a gyámhatóság is kezdeményezheti. 

 

A bölcsődei beiratkozás időpontja: 

 

Az adott év május második hete- hétköznapokon 8 – 15 óra között 

 

Beiratkozás helye: 

 

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde  

3915 Tarcal, Árpád u.8.  

 

A beiratkozáshoz a szülőnek magával kell hozni:  

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 

(anyakönyvi kivonat vagy személyi azonosító) 

 lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya) 

 a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó kártyát (Taj kártya) 

 Gyermekegészségügyi kiskönyvét 

 a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő bölcsődei való jelentkezéshez a szakértői és 

rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. 

 Gyermekvédelmi kedvezményre jogosító jegyzői határozatot- a hátrányos helyzet igazolására. 

 a szülő személyi azonosító igazolványát. 

 

A Bölcsőde szakmai vezetője a felvételi kérelmek elbírálásáról írásban értesíti a szülőket, a beiratkozás 

utolsó napjától számított 15 munkanapon belül.  

 

Jogorvoslati tájékoztatás: 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. 

 

A gyermek jogviszonyának megszűnése az intézménynél 
 

Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése (2011. évi CXC. törvény 53. § (1)) 
 

a) a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján 

b) a kormányhivatal a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására 

c) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján 

d) az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort 

 

A jogviszony megszűnéséről a vezető írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye szerinti illetékes 

jegyzőt, és kijelenti a KIR-ből. 
 

Megszűnik a gyermek bölcsődei elhelyezése (Gyvt.42.§.(4) a,b,) 
 

a) a bölcsődei nevelési év (aug.31.) végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte 

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett 

az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, 

nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig. 

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet 

részt, amelyben a hatodik életévét betölti. 

(4) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján egészségi 

állapota miatt bölcsődében nem gondozható. 
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b) ha a gyermek testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre a 4. 

évének betöltését követő augusztus 31-én, illetve fogyatékos gyermekek esetében Nktv. 4. § 25. pontja 

szerint a gyermek legfeljebb hatéves koráig. 

 

Csoportszám, férőhelyek száma: 

 
 

- Óvodai csoportok száma: 3 

 Férőhelyek száma: 75 

 Maximális gyermeklétszám: 75+20% 

- Bölcsődei csoportok száma: 2 

 Férőhelyek száma: 24 

 Felvehető maximális 

gyereklétszám: 

24/25 

 

 

3. Az intézmény tevékenységei 

3.1. Óvodai nevelés 

 

Az iskolai oktatást megelőző korú (3 éves kortól) gyermekek nevelése, óvodai ellátása a tankötelezettség 

eléréséig, addig az évig, melyben augusztus 31-ig betölti a 6. életévét. 

 

Óvodában SNI óvodás gyermek integrált ellátása folyhat. 

 

A 2011.évi CXC törvény 4. § 25. alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: 

 

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

 

3.2. Bölcsődei nevelés (Gyvt.42.§.) 
 

 A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. 

 A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi 

fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 

31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 

 A bölcsőde az (1) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és 

gondozását is. A bölcsődei ellátásban az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti gyermek legfeljebb hatéves 

koráig vehet részt.  

 

3.3 Alapfeladatok szakfeladat szerinti megjelöléssel 

 

Az intézmény alaptevékenységi besorolása: Óvodai nevelés Kormányzati funkciószám szerinti 

alaptevékenységek: 
 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés  

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
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104030 Gyermekek napközben ellátása 

104060 A gyermekek,  fiatalok és családok életminőségét javító programok 

 

 

Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

Feladatellátást szolgáló vagyon:  

3915 Tarcal, Árpád u.8……..hrsz-ú földrészlet, a rajta lévő óvoda és bölcsőde épületével. 

 

Vagyon feletti rendelkezés:  

Az intézmény székhelyén használt vagyon és vagyonfeletti rendelkezés jogára Tarcal Község 

Önkormányzatának vagyongazdálkodási szabályairól szóló rendelete az irányadó.  

 

4. Az óvoda dolgozói 

 

Az óvoda dolgozóit a magasabb jogszabályok, így elsősorban a 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési 

Törvény 1.sz és 2. sz. melléklet alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett 

létszámban az óvodavezető alkalmazza. Az óvoda dolgozói munkájukat nevelési évente aktualizált 

munkaköri leírásaik alapján végzik. 

 

4.1. Az intézmény óvodapedagógusainak létszáma: 

 

Az óvodapedagógusok létszámát meghatározza: 

 az óvodai csoportok száma 

 kötelező órák száma 

 a kötelező óraszámba beszámítható tevékenységek 

 az óvoda nyitvatartási ideje 

 
Az intézmény óvodapedagógus igénye fentiek alapján: 7 fő 

 

4.2. Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 

 

Pedagógiai asszisztens: 1fő 
Dajka: 3  fő 
 

4.3. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

 

Konyhai kisegítő: 1 fő / Közfoglalkoztatott/ 
Takarító: 1 fő /Közfoglalkoztatott/  

 

4.4. A bölcsődei egység alkalmazottainak száma 

  

       Csecsemő- és kisgyermeknevelő- gondozónő: 4  fő  

       Dajka:1fő



~ 15 ~ 
 

 
III. AZ INT ÉZ MÉ NY SZ ER VEZ E T I F EL É PÍT É S E, IR ÁNYÍT ÁSA, S Z ER VEZ ET I R ENDJE 

 

 
 

1. Vezető beosztás: magasabb vezetői beosztású az intézmény vezetője 

2. A bölcsőde mindennemű szakmai- és adminisztrációs feladatait a bölcsőde szakmai vezetője 

végzi 

3. Az intézmény alkalmazotti közösségét az intézményben foglalkoztatottak alkotják. 

4. Az intézmény nevelőtestületét az intézményben alkalmazott óvodapedagógusok alkotják. 

5. A szállítási, műszaki, karbantartási és egyéb feladatokban Tarcal Község Önkormányzata segíti a 

zavartalan működését. 

6. Az intézmény könyvelését, pénzügyi teendőit a Tarcal Község Önkormányzatának pénzügyi 

vezetője végzi. A költségvetések készítésénél igénylik és kérik az óvodavezető javaslatait. 
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Szervezeti felépítés 
 

 

 

 

 

 

 

Szülői Szervezet 

Fenntartó 

Óvoda, Bölcsőde, Konyha  

Intézményvezető 

Szakvizsgázott, Mesterpedagógus  

1 fő  

Pedagógiai Asszisztens 

1 fő   

Óvodapedagógus  

6 fő  

Dajka 

3 fő  

Óvoda  

Bölcsőde szakmai vezetője  

Kisgyermeknevelő, gondozó  

4 fő  

Dajka  

1 fő  

Bölcsőde 

Intézményvezető helyettes 

 Szakvizsgázott 

1 fő  

Szakmai munkaközösség  

Élelmezésvezető 

1 fő  

Szakács  

Konyhai kisegítő 
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1. Az intézményvezető feladat - és hatásköre ( Nkt. 69. § ) 

 
Munkáltatói jogkör:  

A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje.  

Az intézményben a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja.  

 

A munkáltatói jogkör kategóriái:  

 kinevezési jogkör (kinevezés, alkalmazás, megbízás, felmentés elbocsátás áthelyezés, 

nyugdíjazás)  

 bérgazdálkodás a helyi önkormányzati költségvetési szervvel együttműködésben (éves 

költségvetés, bér, pótlékok)  

 munkáltatói jogkör (minősítés, kitüntetés, jutalmazás, helyettesítés, munkavégzés 

irányítása, ellenőrzése, munkaköri leírások készítése, stb.)  

 

A kinevezési (megbízási) jogkört az óvodavezető valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban létesített 

munkakörök vonatkozásában fenntartja magának. 

 
 Felel a törvényes és szakszerű működésért. 

 Felel a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért. 

 Irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai munkáját. 

 Elkészíti az éves munkatervet. 

 Az intézmény egészére kiterjedően gyakorolja a bér, a létszám és a munkaerő gazdálkodás 

jogát. 

 Gyakorolja a közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos, 

valamennyi közalkalmazottra kiterjedő kizárólagos munkáltatói jogkört. 

 Megbízza a gyermekvédelmi felelőst 

 Szükség szerint javaslatot tesz, illetve megbízza a team munkacsoport tagjait 

 Egyeztet   az   éves   költségvetés   elkészítésénél   a   fenntartó   önkormányzat   illetékes 

szakemberével, a normatíva igénylések, lemondások, illetve elszámolások során. 

 Figyelemmel kíséri az intézmény gazdálkodását, az üzemelés folyamatosságát és 

gazdaságosságát, rendelkezik az eszközállomány és a helyiségek kihasználásának optimális 

módjáról. 

 Folyamatos kapcsolatot tart a fenntartó önkormányzat munkatársaival az intézményt érintő 

 kérdésekben. 

 Dönt a dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésének elveiről és módjáról. 

 Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat a jogszabály 

vagy az SZMSZ nem utalja más hatáskörbe. 

 Eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeinek 

 Képviseli az intézményt, felel a külső kapcsolattartás minőségéért 

 Érvényesíti az aláírási és kötelezettségvállalási jogosultságát. 

 Gondoskodik a jogszabályokban előírt intézményi dokumentumok elkészítésről. 

 Elkészíti középtávú pedagógus-továbbképzési programot és az éves beiskolázási tervet, 

annak megvalósítását koordinálja. 

 Vezeti az alkalmazottak munkaidő nyilvántartását 

 Kijelöli a BECS tagjait, elvégzi az ellenőrzési és értékelési folyamatokat 

 Kapcsolatot tart az óvodai Szülői Szervezet vezetőivel. 
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1.1. Az intézményvezető helyettes 

 
Az intézményvezető-helyettes kiválasztása és megbízása az intézményvezető hatásköre.  

Az intézményvezető-helyettes megbízásakor a nevelőtestület véleményének  jogkörrel rendelkezik.  

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásában található feladatkörre, ezen túlmenően személyes 

felelősséggel tartozik az intézményvezetőnek.  

Az intézményvezető a helyettessel munkamegosztásban tervezi, szervezi, ellenőrzi, elemzi és 

értékeli, a nevelőmunkát valamint részt vesz a feladatok végrehajtásában.  

Az intézményvezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben – el nem halasztható ügyek 

intézésével – ellátja az intézményvezető helyettesítését.  

Az intézményvezető hosszabb hiányzása esetén ( 4 hét ) teljes jogkörrel és felelősséggel látja el a 

vezetési feladatokat.  

 
Felelősségi köre kiterjed:  

 

 a dajkák munkájának megszervezésére,  

 az óvodai törzskönyv vezetésére,  

 a helyettesítések megszervezésére,  

 szabadságolások megszervezésére, lebonyolítására, adminisztrálására,  

 az iratkezelési szabályzatnak megfelelően vezeti az intézményi dokumentációkat,  

 a szülői szervezet működésének segítésére,  

 az intézményvezetőt aktuális ügyekben, vagy akadályoztatása esetén az intézményvezető 

által megbízott eseti helyettes helyettesíti. 

 belső továbbképzések megszervezésére,  

 belső ellenőrzések megszervezésére, lebonyolítására, adminisztrálására, alkalmazotti 

értekezletek előkészítésére, esetenkénti megtartására,  gyermekkirándulások 

megszervezésére,  

 jogszabályok és pályázati kiírások figyelemmel kísérésére,  

 a pályakezdő és újonnan belépő kollegák segítésére,  

 a pedagógus minősítések rendszerének figyelemmel kísérésére, megszervezésére,  

 a mentori feladatokat ellátó óvodapedagógusok munkájának figyelemmel kísérésére, 

munkájuk segítésére,  

 a kulturális programok szervezésére,  

 a leltározási és selejtezési teendők ellátására,  

 a külső partnerkapcsolatokkal való kapcsolattartásra,  

 az intézmény belső kontroll szabályozásában meghatározott feladatok ellátására.  

 

További részletes feladataikat a szabályzat mellékletét képező munkaköri leírás tartalmazza. 
 

1.2.  A képviselet szabályai  

 
Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben 

átruházhatja más személyre vagy személyekre.  

 Amennyiben az intézményvezető távollétében az ügy elintézése azonnali intézkedést 

igényel, a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre az intézmény éves munkaterve 

helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra 

feljogosítanak.  

 Sajtónyilatkozatot az intézményről, a nyomtatott vagy elektronikus média részére az 

intézményvezető vagy annak megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után).  
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1.2.1. A hatáskörök átruházása 

 

 képviseleti jogkörből:  

az intézmény képviseletét szakmai kérdésekben az intézményvezető helyettesre 

 

 munkáltatói jogkörből: 

szabadságolást, helyettesítéseket, továbbképzési beosztásokat a vezető helyettesre a 

közalkalmazottak tekintetében. 

 

a) A kiadmányozási jogkör gyakorlása 
 

Az intézményben kiadmányozási joggal az alábbi vezető beosztású dolgozók rendelkeznek: 

 intézményvezető – minden irat esetében, 

 intézményvezető-helyettes – a gyermekekkel és az óvoda működésével kapcsolatos iratok 

esetében 

 

Az intézményvezetői hatáskörbe tartozó minden érdemi döntés, határozat vagy okirat tekintetében az 

intézményvezető fenntartja a kiadmányozás jogát. Az intézményvezető kiadmányoz minden olyan 

esetben, amelyre az intézményen belüli irányítási, ellenőrzési, munkáltatói, illetve egyéb szabályozásból 

adódó jogosítványa vonatkozik. 

Az intézmény nevében aláírásra az intézmény vezetője jogosult. Az intézményvezető kiadmányozza a 

jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 

kiszabása, az intézmény alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait. 

 

Az intézményvezető helyettes aláírási jogköre a tanügyigazgatás körébe tartozó ügyekre terjed ki, azzal a 

kitétellel, hogy ezeket is az intézmény vezetővel közösen írja alá. 

 

Utalványozási jogkör: az utalványozási jogkört az intézményvezető gyakorolja, helyettesítése esetén az 

intézményvezető-helyettesek. 

 

2. A belső kapcsolattartás legfontosabb általános szabályai 

 
 az intézmény működésével, dokumentációival, programjaival kapcsolatos döntésekben minden 

érintett alkalmazott részt vesz. A munkatervben megjelölt fórumokon kívül, az 

intézményvezetőnél történő kezdeményezést követően munkatársi értekezlet összehívására van 

lehetőség. 

 az Szülői Szervezet  részére a hatályos törvényekben, rendeletekben előírt véleményezési és 

javaslattevői jogot minden esetben biztosítani kell. 
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IV. AZ ÓVODA KÖZ ÖS SÉ GE I 

 

 

1. A közalkalmazottak 

 
Az óvoda teljes alkalmazotti közösségét az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály 

előírja, vagy az intézmény egészét érintő ügyek tárgyalására kerül sor. Ennek időpontjáról minden 

érintettet időbeni tájékoztatása az intézményvezető feladata. A köznevelésben történő alkalmazás 

feltételeit az Nkt. 66.§-a, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 

végzettségi és szakképzettségi követelményeit az Nkt. 3.sz. melléklete szabályozza. 

 
2. A nevelőtestület 

 

A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus munkakört betöltő dolgozója.  

Az óvodapedagógusok: munkaköri kötelessége, hogy a jogszabályban meghatározott, az Oktatási 

törvényben előírt, és a munkaköri leírásban részletezett feladatait ellássa. Pedagógiai munkájuk végzésére 

irányt ad az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, az óvoda Pedagógia Programja és a testület által 

legitimált mindenkori éves munkaterv. 

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 határozza 

meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját. A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és 

kötelességeiket, a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei, a munka törvénykönyve és a 

közalkalmazotti törvény szabályozza. 

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. 

 
Döntési jogkör: 

 SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program elfogadása 

 Munkaterv elfogadása 

 Értékelések, beszámolók, elemzések elfogadása 

 A vezető vezetési programjának szakmai véleményezése 

 
Véleménynyilvánítás, javaslattétel: 

 Az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 

 Egyes pedagógusok külön megbízása ügyében, szakmai munkacsoportok kialakítása ügyében - 

minden olyan kérdésben, mely a mindennapi munkavégzéssel, az intézmény zavartalan tartalmi 

munkájának érdekében megbeszélést igényel. 

 
3. Szakmai munkaközösségek 

 

Az óvodapedagógusok szakmai közösséget hozhatnak létre. A szakmai munkaközösség részt vesz a 

nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és 

ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. 

 

a.) Pedagógiai- módszertani munkaközösség 

Óvoda-iskola átmenetet segítő szakmai 

közösség  

Bűdi Zsolt Józsefné 

Munkaközösség vezető 

b.) Pedagógiai- módszertani munkaközösség 

Gyermekvédelmi szakmai 

munkaközösség 

Hunyor Lajosné  

Munkaközösség vezető 
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A szakmai munkaközösségek feladatai: 

 
 Szakmai, módszertani kérdésekben segítik az óvoda munkáját. 

 Pedagógus továbbképzéseken hallottak kiterjesztése, átadása. /belső hospitálás, 

esetmegbeszélések/ 

 Részt vesznek az óvodai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében. (tartalmi, módszertani 

korszerűsítés, innováció) 

 Egységes, a gyermekek fejlődését nyomon követő rendszer kialakítása: folyamatos mérés, szűrés, 

fejlesztés, értékelés. 

 Pályázatok készítése.  

 Segítségnyújtás a nevelők önképzéséhez. 

 Segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját. 

 Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására. 

 Segítséget nyújtanak az munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség 

tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. 

 Kapcsolatot tartanak a helyi iskola vezetésével 

 A Család és Gyermekjóléti szolgálattal,  

 A Pedagógiai Szakszolgálattal 

 

 

A szakmai munkaközösség, az óvoda pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak 

javaslatai alapján összeállított 1 évre szóló munkaterv alapján tevékenykedik. A szakmai munkaközösség 

munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak 

javaslatára az óvodavezető bízza meg. 

A munkaközösség vezetők munkájukat az SZMSZ mellékletében található munkaköri leírás alapján 

végzik. 

A munkaközösség-vezetők részt vesznek az éves munkatervben ütemezésre kerülő belső ellenőrzésben. 

(Tevékenységlátogatások, DIFER szűrések, fejlesztések ellenőrzése, eredmények kimutatása, 

hospitálások megszervezése, ellenőrzése.) 

Az intézmény szakmai dokumentumainak felülvizsgálatában, átdolgozásában részt vesznek. 

A hospitálások alkalmat teremtenek a módszertani tudásátadásra. A foglalkozáslátogatást elemző 

megbeszélés követ, melyet a munkaközösség-vezető irányít. 

Minden csoportban dolgozó óvodapedagógusnak, bölcsődei szakmai vezetőnek, tisztségviselőknek, az 

éves munkáról írásbeli beszámolási kötelezettsége van, a nevelési évet záró értekezleten. (önértékelés) 

 
4. Belső Önértékelési Munkacsoport /BECS/ 

 

Az intézményi önértékelés koordinálását Belső Önértékelési Csoport végzi, melynek tagjait az 

intézményvezető jelöli ki. 

Feladatai: 

 az önértékelés előkészítése, megtervezése, 

 a pedagógusok és partnerek tájékoztatása 

 az éves önértékelési terv és az 5 éves intézkedési program előkészítése 

 a kollégák felkészítése és folyamatos támogatása az önértékelés elkészítésében 

 az intézményi önértékelési rendszer feltöltése az Oktatási Hivatal  informatikai felületére 

 
5. Gyermekcsoportok 

 

Óvodai csoportok: 

 

 Az Őzike-, Nyuszi- , Fecske csoport: minden csoportra, illetve az odajáró gyermekek 

fejlesztésével kapcsolatos döntést a csoport két óvodapedagógusa hoz meg. A döntésről való 

tájékoztatás a csoport dajkája felé is az ő feladatuk. 

 A csoport óvodapedagógusai közösen felelnek a szakmai munka színvonaláért, az  

Egészségesen az életért,  a jövőért -  Pedagógiai Program megvalósulásáért, a kötelező 

dokumentációk naprakész állapotáért. 
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Bölcsődei csoportok: 

 

 A bölcsődei csoporttal kapcsolatos szakmai döntési jogköre a bölcsőde szakmai vezetőjének 

van. A csoport közösségi életével, fejlesztésével, programjaival kapcsolatos döntéseket a két 

gondozónő közösen hozza meg. 

 

Gyermekközösség: 

 

 A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde intézményébe járó 

gyermekekkel kapcsolatos döntést az intézmény vezetőjének irányítása mellett a nevelőtestület 

hoz meg. 

 
Az intézmény saját konyhát működtet.  

 

A konyha szervezeti egységének vezetője az élelmezésvezető, a hozzá tartozó szervezeti egység létszáma 

3 fő konyhai dolgozó, 2 fő közfoglalkoztatott kisegítő. A konyha szervezeti egységének feladata az 

óvodások, iskolások, dolgozók, szociális étkeztetés, és az étkezést igénybe vevő külsős személyek 

számára az étkeztetés biztosítása, a konyhai szolgáltatásunkat igénybe vevők számára az étkezés 

biztosítása, az étel kiszállítása. Az élelmezési nyersanyagnormát a fenntartó állapítja meg.  

Az étkezési díjat – az étkezési nyersanyag-norma alapul vételével – a jogszabályok és a fenntartó 

határozata rögzíti.  

Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ban 

meghatározott családok gyermekei a normatíva 50%-át vagy100%-át kapják normatíva kedvezményként. 

A konyha főzési kapacitása, ha engedi, akkor szervezeteknek, ill. magánszemélyeknek biztosítunk főzést.  

 

Az élelmezésvezető a következő ügykörökben járhat el a költségvetési szerv képviselőjeként:  

 a konyha szervezeti egység munkájának szervezése,  

 folyamatos kapcsolattartás az intézmény vezetőjével  

 a szállítókkal történő kapcsolattartás,  

 a szállított áru megrendelése és átvétele,  

 a konyhai hulladék elszállításának megszervezése,  

 a közegészségügyi feltételek biztosítása. 

 
 
 

V. A KAPC S OL ATT ART ÁS F OR MÁ I, R ENDJE 

 
 

1. Az intézményvezető és a nevelőtestület kapcsolattartásának formája és rendje: 
 

 Nevelőtestületi értekezletek 

 Havi egy alkalommal történő megbeszélés 

o előző havi feladatok értékelése 

o az aktuális feladatok kijelölése 

o az éves munkaterv hónapra lebontott feladatai 

o egyéb aktuálisan felmerülő kérdések megbeszélése 
 

 Minden olyan ügyben, amikor a vezető, illetve a nevelőtestület szükségét érzi az egyeztetésnek, 

tanácskozásnak bármelyik fél kezdeményezheti az összehívását. 

 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az óvoda működésével kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

A nevelőtestület véleményét az előzőekben felsorolt jogszabályokban megfogalmazottak alapján és 

eseteken túl ki kell kérni:  

 



~ 23 ~ 
 

 A csoportok elosztásánál. 

 A pedagógustárs megválasztásánál. 

 A pedagógiai munkát érintő gazdasági kérdésekben. 

 Pályázat készítésénél. 

 Felmérés készítésénél. 

 Továbbképzési és beiskolázási terv készítésénél. 

 Költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatok felhasználásáról. 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 25 %-a kéri, illetve 

ha az intézmény vezetője, vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. 

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50%-a jelen van: 

 döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 személyi kérdésekben, a nevelőtestület többségének kérésére, titkos szavazással is dönthet. 

 

A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell vezetni. 

 

Információ átadás:  

Eljárásrend kialakítása a kétirányú kommunikációra. 

Az intézményvezető és vezetés információ átadásának módjai: 

 Egyéni szóbeli közlés. 

 Értekezlet, vagy rövid soron kívüli megbeszélés összehívása 

 Hirdetőtábla. 

 Írásbeli tájékoztató, aláírással igazolva. 

 Honlap. 

 E-mail. 

  

A pedagógusok információ adása az intézményvezetés és a különböző felelősök felé:  

 Szóbeli közlés.  

 A pedagógus által vezetett dokumentumok, beszámolók, jelentések, forgatókönyvek, 

jegyzőkönyvek, önértékelések. 

 E-mail. 

 

 

A nevelői szobában minden kötelező dokumentum papír alapon megtekinthető. (Pedagógiai Program, 

SZMSZ, Házirend) 

Az intézmény honlapján minden kötelező dokumentum megtekinthető: kikeletovi-tarcal.hu 

A pedagógusok igényeinek megfelelően adathordozóra kerülnek feltöltésre az óvoda működését 

szabályozó törvények, rendeletek, egyéb jogszabályok, útmutatók, kézikönyvek, így könnyítve a 

szakszerű munkához szükséges információ begyűjtését.  

 

Felelős: intézményvezető-helyettes 

Mindemellett követelmény az önképzés és az önálló tanulás, tájékozódás. 

 

2. Az intézmény, a szülők, valamint a szülői szervezet közötti kapcsolattartás 
 

2.1. Szülői Szervezet az intézményben 

 

A szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői szervezetet 

(közösséget) hozhatnak létre, véleményezési, javaslattevő jogkörrel. Az intézmény szülői szervezetébe 

minden csoport delegál képviselőt. A Szülői Szervezet vezetőjét a tagság választja. A szervezet 

vezetőjével az intézményvezető tart kapcsolatot, biztosítja a magasabb jogszabályokban előírt 
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jogosítványaik gyakorlását. 

Az óvoda működésében érdekeltek együttműködésének előmozdítására, óvodaszék alakulhat. 

Létrehozását kezdeményezheti: 

 a nevelőtestület legalább 20 százaléka 

 a szülői szervezet képviselője. 

 

Óvodaszéket kell létrehozni, ha az érdekeltek közül legalább kettő kezdeményezi. 

Az óvodaszékbe: 

 egy képviselőt delegálhat az érdekelt fenntartó 

 a szülők képviselőit a szülői szervezet választja ki 

 a nevelőtestület képviselőit a nevelőtestület tagjai választják. 

 

Az óvodaszék megalakítására az intézményvezetőnek - a megkereséstől számított 30 napon belül- az 

érdekeltek által delegált azonos számú képviselőkből álló bizottságot kell létrehoznia. 

 
 

2.2 A szülői szervezet részére biztosított jogok 

 

 Dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek 

megválasztásáról. 

 Tájékoztatást kérhet a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben. 

 Javaslatot tehet az intézmény és a család kapcsolattartási rendjének kialakításával 

                kapcsolatban. 

 

2.3. Az intézmény szülői szervezetével való kapcsolattartás  

 

A szülői szervezet kezdeményezésére 

 

A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményüket, javaslataikat bármikor eljuttathatja el az 

intézmény vezetőjéhez. Az intézményvezető fogadó óráján, előre megbeszélt időpontban fogadja a 

szülői szervezet vezetőjét. Egyéb, megbeszélést igénylő esetekben telefonon történő időpont egyeztetés 

után személyesen. 

 

Az óvoda szülői szervezetét az alábbi jogok illetik meg: 

 

 Megválasztja saját tisztségviselőit. 

 Kialakítja saját működési rendjét. 

 Az óvodai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét. 

 Képviseli a szülőket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében. 

 

 Megismerik az óvoda Pedagógiai programját, Házirendjét, éves Munkatervét, valamint az SZMSZ 

azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a gyermekekkel kapcsolatosak. 

 Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a gyerekekkel kapcsolatos valamennyi 

kérdésben. 

 

Az Szülői Szervezet aktívan bekapcsolódik az intézményben lévő rendezvények előkészítésébe, 

megszervezésébe, lebonyolításába. 

 

Az intézményvezető kezdeményezésére:  

 

Nevelőtestületi értekezletre történő meghívás alkalmával tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és 

feladatairól, éves értékeléséről, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét és javaslatait. 

Egyéb, megbeszélést igénylő esetekben telefonon történő időpont egyeztetés után személyesen. 

 

 



~ 25 ~ 
 

 

2.4. A szülők szóbeli tájékoztatási rendje 

 

Minden csoportban dolgozó óvodapedagógus rendszeres szóbeli tájékoztatást köteles adni a 

gyermekekről. Amennyiben olyan felmerülő kérdés, probléma lép fel, melyben a csoportban dolgozó 

óvodapedagógus nem tudhat megfelelő információt adni, az intézmény vezetőjéhez kell irányítani a 

szülőket. Minden olyan üggyel kapcsolatosan, mely a gyermeket alapvető jogaikban érinti, az előírt 

protokollnak megfelelően kell eljárni. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők 

csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezletek. Az egyéni tájékoztatás az adott szülővel előre 

egyeztetett formában, módon és időben zajlik az óvodapedagógusok saját meglátása szerint. 

 

2.5. A szülők írásbeli tájékoztatásának rendje 

 

Az óvodai, bölcsődei élet előre tervezhető- a Munkatervben is szereplő-, eseményeiről félévente „Szülői 

levél” –ben tájékoztatjuk nyomtatott formában a  szülőket. Az aktuális programokról, eseményekről 

külön az üzenőfüzetben szólítunk meg minden szülőt, illetve nevelőszülőt, gyámokat. Ezen kívül az 

óvoda, illetőleg bölcsőde faliújságán is elolvashatják ezeket az információkat. 

 

2.6. A szülői értekezletek rendje 

 

A csoportok szülői közössége számára az intézmény nevelési évenként legalább három, a munkatervben 

rögzített időpontú, szülői értekezletet tart az intézményvezető irányításával, az óvodapedagógusok 

közreműködésével. Az évnyitó szülői értekezleten először közös bevezetőt tart az intézményvezető, ahol 

szülők értesülnek a nevelési év rendjéről, feladatairól, aktuális helyzetéről, majd a gyermekcsoportok a 

saját óvodapedagógusai és kisgyermeknevelői- gondozónői csoport szülői értekezletet tartanak. 

 

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az óvodapedagógus, a szülői szervezet 

képviselője kezdeményezésére, a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására. 

 

2.7. A szülői fogadóórák rendje 

 

Az intézményvezető, illetve az óvodapedagógusok a nevelési év során munkaidejükben fogadják a 

szülőket, illetőleg esetenként előre megbeszélt időpontban azon kívül is.  

 

3. Az intézmény külső kapcsolattartásának rendje, formája és módja 

 

Az intézmény külső partnereivel való kapcsolattartását az érvényben lévő Pedagógiai Program 

szabályozásának megfelelően látja el. 

 

Kiemelt partnereink: 

 

 Tarcal Község Önkormányzata –a fenntartó   

 Borsod Abaúj- Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  Miskolc,  

 Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézménye  

 Pedagógiai Oktatási Központ / POK/ Miskolc 

 Klapka György Általános Iskola Tarcal 

 6 Puttonyos Borfalu Tarcal  

 Tarcal Jövőjéért Alapítvány  

 Gyermekjóléti- és Családsegítő szolgálat 

 Az Önkormányzat szociális, oktatási, kulturális és sport bizottsága 

 Az óvoda és a bölcsőde gyermekközösségének orvosa 

 A dolgozóik munkaalkalmasságot bonyolító orvosa 

 Fogorvos 

 Védőnői Szakszolgálat  

 Más települések Óvodái és Bölcsődéi 

 Gyermek programokat ajánló kulturális intézmények, szervezetek. 
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 Egyházak 

 Határon túli testvértelepülés Magyar óvodái  

Az óvodánk igyekszik partnerkapcsolatokat keresni és kialakítani a határon túli magyar 

óvodákkal. A testvértelepülés óvodáival sikeres, tartalmas, szakmai tapasztalatokon alapuló 

együttműködés létrehozása.  

 

 

VI. AZ INT ÉZ MÉ NY MŰKÖDÉ S I RE NDJE 

 
 

1. Az intézmény munkarendje 

 

Az intézmény hivatalos munkaidejében (nyitástól zárásig) óvodapedagógusnak kell az épületben 

tartózkodnia. 

A nevelési év rendje 

Az intézmény  nevelési év rendjét a munkaterve határozza meg. 

A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. 

A nevelési év két szakaszból áll: 

 Szorgalmi időszak: szeptember 1- május 31. 

 Nyári élet: június 1- augusztus 31. 

 

Az óvoda és a bölcsőde szorgalmi időben hétfőtől péntekig, reggel 6 óra 30 perctől, délután 16 óra 30 

percig tart nyitva. 

 

Az intézményben, reggel 6 óra 30 perctől óvodapedagógusi ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő 

köteles a házirend alapján az intézményben tartozkodó személyek magatartását, az épület rendjét, 

tisztaságát, valamint a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. 

 

A bölcsődében a délelőttös kisgyermeknevelő már 6 óra 30 perctől fogadja a gyermekeket, a bölcsődei 

csoportban. A délutános kisgyermeknevelő is összevonás nélkül 16 óra 30 percig tartózkodik a bölcsődei 

csoportban. 

 

A bölcsőde az alapellátáson túl egyéb szolgáltatást, mint gyermekhotel, játékkölcsönzés, stb. nem biztosít 

a gyermekek és a szülők számára. 

 

1.1 Az intézményvezető munkarendje: 

 

Az óvodavezető kötelező óraszáma heti 10 óra. A munkaidő és a kötelező óraszám közti különbséget 

felkészülésre, vezetési feladatok végzésére, továbbképzésekre, beszerzésekre, értekezletekre, pedagógiai 

konferenciákon való részvételre kell fordítania. 

 

1.2 Az alkalmazottak munkarendje: 

 

Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét és a helyettesítés 

rendjét – a hatályos jogszabályok betartásával – az intézményvezető állapítja meg. Az alkalmazottnak a 

munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról helyettesítéssel 

gondoskodni lehessen. A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon a munkaidő 

megkezdése előtt egy órával jelezni kell az intézményvezetőnek. Betegség esetén az orvosnál való 

jelentkezés alkalmával- aznap- jelenteni kell a táppénz igényt a pénzügyi főelőadónál. Az óvoda minden 

dolgozója köteles munkahelyén 15 perccel a munka megkezdése előtt megjelenni, hogy munkaideje 

kezdetekor, munkavégzésre, rendelkezésre álljon. Az alkalmazottak heti teljes munkaideje, minden 

dolgozó vonatkozásában, 40 óra. Minden közalkalmazott munkaidő nyilvántartását az intézményvezető 

vezeti, melyet mind az alkalmazott, mind a vezető aláírásával hitelesít. Az összegyűjtése az 

intézményvezető helyettes feladata. 
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1.2.1 Az óvodapedagógusok munkarendje 

 

A munkarendet úgy kell összeállítani, hogy nyitástól zárásig óvodapedagógus felügyelete mellett 

tartózkodjanak a gyerekek az intézményben. Az óvodapedagógusok délelőtti, illetve délutáni 

munkarendben teljesítik kötelezően előírt csoportban való tartózkodásukat. Intézményünkben heti 

váltásban dolgoznak az óvodapedagógusok. 

 
Ennek időbeosztása: 

 

Műszak  Óvodapedagógus Pedagógiai 
asszisztens  

Kisgyermekgondozó 
nevelő 

Dajka  

Nyitás 
Összevont 
ügyelet  
 

6.30 - 8.00 
15.00-16.30 

  6.30-14.30 

Délelőttös 7.30-14.00 8.00-16.00 6.30-13.30 7.00-15.00 
7.30-15.30 

Délutános 10.00-16.30  9.30-16.30 9.00-17.00 
 

1.2.3. Helyettesítési rend 

 

 Hiányzás esetén elsősorban az egy csoportban dolgozó óvónők helyettesítik egymást, 

figyelembe véve az egyenletes terhelést, mindkét csoportban dolgozó óvodapedagógus 

akadályoztatása esetén a másik csoport egyik óvodapedagógusa helyettesít az adott csoportban. 

 Dajka hiányzása esetén, a csoportban dolgozó óvodapedagógusok munkaátszervezéssel, 

illetőleg a másik csoportban dajkai munkakört ellátó helyettesít. 

 Gondozónő hiányzása esetén az egyedül maradó gondozónőt a dajka segíti. 

 A túlmunkát a vezető rendeli el szóban vagy írásban. 

 Túlóra kifizetésre nincs mód, előre egyeztetett időpontban munkaidő kedvezmény vehető 

igénybe 

 
1.2.4. Szabadság igénybevételének módja 

 

 Az intézmény dolgozóinak szabadság megállapítása, szabadság kiadása az érvényes 

jogszabályok, rendeletek alapján történik. 

 Az intézményvezető, az alkalmazottakkal történt egyeztetés után, legkésőbb tárgyév május 31- 

ig, nyári szabadságolási tervet készít, és azt megismerteti. 

 

2. Óvodalátogatás 
 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni: 
 

 a gyermek távolmaradását a szülő előzetesen bejelentette 

 a szülő írásbeli kérelmére a gyermek, a házirendben meghatározottak szerint, engedélyt kapott a 

távolmaradásra 

 betegség miatti hiányzást orvos igazolja 

 a gyermek, hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt volt távol. 

 

A gyermek továbbra is köteles részt venni óvodai foglalkozáson legalább napi négy órában attól a 

nevelési évtől, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Új szabály, hogy csak a 

negyedik életév betöltéséig adható a gyermek számára szülő kérésére felmentés a kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel alól. 

A 4. életévét tárgyévben betöltött gyermek, a nevelési év kezdetétől napi 4 órában köteles óvodai 

nevelésben rész venni. A felmentés engedélyezésére a kormányhivatal jogosult. A szülő a kérelmét 

csak a tárgyév május 25-éig nyújthatja be, de a felmentés csak annak az évnek az augusztus 31. 

napjáig szólhat, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti. 
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3. Térítési díjak az intézményben 
 

Az intézmény az óvodásoknak napi háromszori, a bölcsődéseknek napi négyszeri étkezést biztosít. 

Az ételt, a Fő út 97.sz. alatt működő Konyha és Étkezde főzőkonyháról, zárt ételszállító autóban 

szállítják az intézménybe.  

A napi étkezés térítési díja: 350 Ft/ nap/fő. /275.59+ÁFA/ 

Az étkezési térítési díj az alábbi esetekben ingyenesen kérvényezhető, az erről szóló nyilatkozat 

kitöltésével. 

 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 

Az ingyenesség érvényesítésének feltétele: a támogatásról szóló érvényes jegyzői határozat. 

 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 

Az ingyenesség érvényesítésének feltétele: szakorvosi igazolás 

 a három vagy több gyermeket nevelők 

 Az ingyenesség érvényesítésének feltétele: születési anyakönyvi kivonatok fénymásolata, és 

az intézményben kérhető szülői nyilatkozat kitöltése és aláírása 

 a gyermeket nevelésbe vették 

 Az ingyenesség érvényesítésének feltétele: határozat a nevelésbe vételről 

olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát. 

 Az ingyenesség érvényesítésének feltétele: a mellékelt (328/2011.(XII.29) törvény 6. melléklet)  

 

„Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez” nevű nyomtatvány kitöltése és 

aláírása és átadása az intézmény vezetőjének . 

 

Az intézményben melegítő konyha működik. A HCCPA rendszer követelményeinek betartása mindkét 

konyhán kötelező. 

Az óvodai és bölcsődei étkezés a szülők számára egyes esetekben ingyenes, egyéb esetben térítési díj 

megfizetésre kötelezett. 

Az hatályos  jogszabályok szerint, az intézménynek az óvodai-bölcsődei zárva tartások idejére is 

biztosítani kell a hátrányos helyzetű és  halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkezését. 

Az étkezési térítési díjak mértékéről nevelési évenként az óvoda fenntartója dönt, mely kifüggesztésre 

kerül az intézmény hirdető tábláján. 

 

A térítési díjat, minden hónapban utólag kell az intézmény vezetőjének, az óvodában befizetni.  

A befizetéseket a szülők, minden héten, kedden tehetik meg 8 óra és 16 óra között. 

 

A bölcsődébe járó gyermekeknek a képviselőtestület döntése alapján a fenntartó gondozási díjat nem 

számol fel. 

 

4. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel 

 
/11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4.§ (1) bek./ 

 

 A gyermeket kísérő szülők, hozzátartozók a házirendben foglaltak szerint tartózkodhatnak az 

épületben 

 Óvodai csoportok látogatását a szülők részére az óvodapedagógusokkal való egyeztetés után az 

intézményvezető engedélyezi 

 Bölcsődei csoport látogatása a szülők részéről a bölcsődei gondozónőkkel való egyeztetés 

alapján történik 

 Az intézményben, jogviszonyban nem álló személyek az intézményvezetőnél kötelesek jelezni 

milyen ügyben jelentek meg az intézményben 

 Könyvet,  játékeszközt,  egyéb  óvodai  eszközt  árusítók  az  intézményvezetővel  egyeztetett 

időpontban kereshetik fel az intézményt. 

 Fenntartói, szakértői és egyéb hivatalos látogatás az intézményvezetővel, ill. bölcsőde szakmai 

vezetőjével való előzetes időpont egyeztetés alapján történik. 

 Az óvodai, illetve a bölcsődei csoportok látogatását más személyek részére indokolt esetben az 
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intézményvezető engedélyezi. 

 Az ételszállítás a hátsó bejáraton keresztül a megállapodás szerinti időben történik. A konyhában 

csak az oda beosztott alkalmazottak tartózkodhatnak. 

 Az intézmény által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az 

intézmény helyiségeinek használati rendjét az óvodapedagógusokkal történt egyeztetés alapján az 

intézményvezető állapítja meg. 

 Az intézmény területén, valamint nyitvatartási időben az intézmény területén kívül is, bármilyen 

szolgáltatást végzőkre, szakemberekre is, vonatkoznak az intézményi szabályzatokban leírtak. 

 Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő 

szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a 

 Gyermekek felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú 

tevékenység nem folytatható. 

 

 

5. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 
 

A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde az “ Egészségesen az életért, a 

jövőért” Pedagógiai programjában meghatározott társadalmi megemlékezések, hagyományos óvodai 

ünnepek, természeti jeles napok, egyéb rendhagyó óvodai és csoporthagyományok ápolása, a 

Munkaterv ütemezése alapján történik. 

 

Az Éves munkatervben ki kell jelölni a rendezvény idejét és azt a pedagógust, aki az évi ünnepélyek, 

megemlékezések, hagyományápoló rendezvények megszervezéséért, lebonyolításáért szakmailag felelős. 

 

Minden csoport a nevelési évben egy nap, a szülők számára, az iskola, valamint a fenntartó 

képviseletében jelenlévő vendégek számára nyílt napot tart.  

A „Nyílt nap” célja, hogy a partnereink betekintést nyerjenek az intézmény munkájába és erősödjön az 

együttműködés. 

 

A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoport megünnepel az intézményben: 

 

 Születésnapok 

 Állatok világnapja 

 Mikulás 

 Advent- játszóház 

 Karácsony 

 Egészség-hét 

 Farsang 

 Március 15-e 

 A víz világnapja 

 Húsvét 

 Föld napja 

 Anyák napja 

 Gyermeknap 

 Családi nap 

 Környezetvédelmi világnap, Madarak és fák napja 

 Óvodai és Bölcsődei Ballagás 

 

A karácsony, a Farsang, az Anyák napja, a Ballagás és a Gyermeknap, Családi nap nyilvános ünnepek, 

melyre szülők és más vendégek is hívhatók. 

 

Az óvodapedagógusok kezdeményezésére csoportszinten más ünnepélyek, rendezvények is nyilvánossá 

tehetők. 

 

A bölcsődében a Mikulás várással egy időben van a nyílt nap, ahol a szülők is jelen vannak. Nyilvános 

ünnep még a Farsang és az Anyák napja és a Gyermeknap, Bölcsődei ballagás . 

A Karácsonyi ünnepségen, az óvodai ballagáson, a zenés szórakoztató rendezvényeken a bölcsődések az 
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óvodásokkal együtt vesznek részt. 

 

A felnőtt közösség hagyományai 

 

 Házi bemutatók 

 Karácsonyi felnőtt ünnepség 

 Pedagógusnap 

 Kirándulás 

 

Az ünnepek és hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, elvárások: 

 

 Az óvoda közösségi helyiségeinek az ünnephez illő feldíszítése. 

 Tájékoztató információk kihelyezése a program időpontja előtt legalább 2 héttel. 

 Projektterv készítése az intézményi szintű rendezvényekhez (feladat – felelős – határidő 

megjelölésével). 

 A óvodai és települési rendezvényeken való aktív részvétel, a személyre szóló feladatok 

maradéktalan elvégzése. 

 Alkalomhoz illő öltözködés – egységes arculat tükrözése (sportrendezvényeken formapóló; 

nemzeti ünnepeken ünneplő ruha; farsangkor jelmez használata). 

 

 
6. A belső ellenőrzés rendje 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése 

 

Belső kontrollrendszer 

 

Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézmény vezetője 

a felelős. 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti módszertani útmutatók alapján.  

Felelős a belső kontrollrendszer működtetéséért. 

 

A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó: 

 

 szakmai tevékenységgel, 

 önértékeléssel, 

 tanügyigazgatással, 

 a munkáltatással 

 a működtetéssel és a 

 gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

 

a.) A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A belső ellenőrzés általános elvi követelményei: 

 

 Biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az intézményben folyó nevelő - 

oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról. 

 Az ellenőrzés során előtérbe kell, hogy kerüljön a támasznyújtás, segítségnyújtás, 

együttgondolkodás, ösztönzés. 

 Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az intézmény 

törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. 

 Fogja át a pedagógiai munka egészét. 

 Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos óvodai 

program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését. 

 Segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását. 

 Támogassa a mintaadó kezdeményezéseket, mutasson rá a tévedésekre, hiányosságokra. 

 A szülői közösség, észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az intézmény 

valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását. 

 Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, 
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megtartását. 

 Az intézményvezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az 

óvodapedagógusok munkavégzéséről. 

 Ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére. 

 Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelőmunkájával kapcsolatos belső 

és külső értékelések elkészítéséhez. 

 Hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

 

Az ellenőrzés általános követelményei az objektivitás, tényszerűség, folyamatosság, 

következetesség. 

 

Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során 

 a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkafegyelme. 

 a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a csoportszoba rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

 az óvónő-gyermek, dajka- gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, 

 a nevelőmunka színvonala, eredményessége, 

 a tanulási folyamatok a foglalkozások szervezése 

 előzetes felkészülés, tervezés, felépítés és szervezés 

 az alkalmazott módszerek, eszközök 

 a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása 

 az eredményesség vizsgálata, a pedagógiai program követelményeinek teljesítése, 

 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége 

 a gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése, fejlesztése. 

 

A nevelőmunka ellenőrzésének szempontjai koherensek az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

szempontjaival, a nyolc pedagóguskompetenciával. 

 

1.1. Az ellenőrzés kiterjed 

 

 A munkaköri feladatok elvégzésének módjára, minőségére 

 Munkafegyelemre 

 

Az ellenőrzés területei: 

 

 A pedagógiai dokumentumok, tervezés ellenőrzése. 

 A nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése. 

 A pedagógiai gyakorlat ellenőrzése, elemzése, értékelése 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja egyrészt az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi 

feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, másrészt a pedagógiai munka 

hatékonyságának fokozása. 

 

1.2. Az ellenőrzés fajtái 

 

 A pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja az óvodapedagógusok munkájának belső, egységes 

kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. 

 A pedagógiai-szakmai ellenőrzés különösen a foglalkozáslátogatás, a megfigyelés, az interjú és a 

pedagógiai dokumentumok vizsgálata módszereit alkalmazza. 

 A tervszerű, előre egyeztetett időpont szerinti ellenőrzésről jegyzőkönyv készül mindkét fél 

aláírásával. 

 Eseti (spontán, alkalomszerű) ellenőrzés a problémák feltárása, megoldása érdekében történik. 

 

Az ellenőrzés dokumentálása: Ellenőrző lapok formájában 
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1.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének az intézményben alkalmazott módszerei: 

 

 látogatás 

 vizsgálat, 

 helyszíni ellenőrzés, 

 beszámoltatás szóban és írásban, 

 dokumentumok ellenőrzése, 

 adatok bekérése, 

 vezetői értekezlet, konzultáció. 

 

Az egyes nevelési évekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv 

határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az intézményvezető a felelős. Az ellenőrzési 

tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvoda vezetője dönt. 

 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

 az intézmény vezetője, 

 a szakmai munkaközösség 

 

Nevelési évenként egy alkalommal, minden óvodapedagógus ellenőrzésére, értékelésére sor kerül. Az 

ellenőrzés tapasztalatairól az ellenőrzést végző feljegyzést készít, amelyet ismertet az 

óvodapedagógussal.  

A nevelési év záró értekezletén az intézményvezető értékeli a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 

eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, megfogalmazza az 

esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. Az intézményvezető által 

megfogalmazott általános tapasztalatok eredményeit fejlesztési célzattal felhasználva készíti el az óvoda 

következő évi munkatervét. 

 
1.4. Az ellenőrzés szempontjai 

 

 A munkaköri leírásban foglaltak betartása 

 Az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők, személyiségjegye, magatartása, 

példamutató beszéde, munkafegyelme 

 A szervezett tevékenységek megvalósítása 

 A nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága 

 A terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

 Az óvónő-gyermek, gondozónő-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben 

tartása 

 A gyermekek neveltségi szintje, szokásrendszer elsajátítása 

 Pontosság, határidők betartása 

 Felelősségteljes, tervszerű munkavégzés, megbízhatóság 

 Az elvégzett munka szakmai színvonala 

 Innovációra, a módszerek tökéletesítésére való készség 

 A szülők megfelelő tájékoztatása, üzenő füzet, információs tábla működtetése 

 A kollégákhoz és külső partnerekhez való viszonyulás 
 

A Munkaterv részletesen tartalmazza az ellenőrzött személyt, területet és időpontot. 

 
 

b.) A pedagógiai munka külső ellenőrzése – tanfelügyelet 

 
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézmény szakmai tevékenységét a pedagógusok 

munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezető általános 

pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére, az intézmények saját céljainak 
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megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékeli, és ezzel az 

intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást ad.  

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képezi az intézményi önértékelés. Az intézményi 

önértékelés keretében az intézmény ötévente teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját. Az 

intézményi önértékelés részeként kétévente sor kerül az intézmény pedagógusai, valamint az 

intézményvezetői megbízás második vagy negyedik évében az intézményvezető intézményen belüli 

értékelésére.  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények- megegyezik a külső 

tanfelügyeleti értékelés szempontjaival. 

 Segítse elő valamennyi pedagógiai munka magas színvonalú ellátását. 

 A gyermeki tevékenységekkel szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje a 

pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmények elérésére. 

 Támogassa a pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását. 

 Biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát. 

 Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, 
megtartását. 

 Hatékonyan működjön a megelőzés szerepe. 

 Az ellenőrzés során a szakmai segítségnyújtás és az ösztönzés kerül előtérbe, hogy elősegítse a 

pedagógiai programban meghatározott tevékenységek teljesülését. 

 
c) A gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatok. 

 

Az intézményben az ellenőrzési feladatokat az Önkormányzat belső ellenőre látja el. A belső ellenőrzés a 

hatályos 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

megfelelően történik. 

 

Célja: 

 

 Biztosítsa az intézményvezető számára az információt az intézményben folyó pénzügyi- 

gazdálkodási- munkaügyi- iratkezelési- vagyon-nyilvántartási, vagyon-gazdálkodói és üzemeltetési 

folyamatok tartalmáról és annak színvonaláról. 

 feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot, mulasztást, 

 megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet, 

 vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás, selejtezés 

végrehajtásának megfelelőségét. 

 
 

1.5. A belső ellenőrzésre jogosult személyek 

 
Belső ellenőrzésre jogosultak: 

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettes 

Az ellenőrzéssel kapcsolatos konkrét feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. 

A belső ellenőrzés ütemterv alapján történik.  

Az ellenőrzés eredményéről az érintettet tájékoztatni kell: 

 kedvező tapasztalatok 

 elismerés, 

 feltárt hiányosságok  

 megszüntetésre vonatkozó intézkedés  

 felelősségre vonás  

 megelőzés feltételeinek biztosítása. 
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2. Gyermekvédelem 

 

Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A nevelőtestület minden 

tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munka elősegítése. A gyermekvédelmi munka 

minden óvodapedagógusnak, bölcsődei gondozónőnek a saját csoportjában munkaköri kötelessége. 

Óvodai szinten munkaközösség működik, vezetője fogja össze a gyermekvédelmi munkát. 

A gyermekvédelmi felelős személyéről a szülőket a nevelési év első összevont szülői értekezletén 

tájékoztatni kell. Ismertetni kell a kapcsolattartás formáit is. A gyermekvédelmi felelős feladatai 

munkaköri leírásában kerülnek rögzítésre.  

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen: 

 

 a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek felmérése, naprakész nyilvántartása az 

intézményben 

 veszélyeztető okok feltárása, családlátogatások szervezése esetmegbeszélések az 

óvodapedagógusokkal  

 gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 

veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy a vezető értesítse a Gyermekjóléti 

Szolgálatot, illetve egyéb jelzést, intézkedést kezdeményez 

 a  Gyermekjóléti  és Családsegítő Szolgálat  felkérésére  részt  vesz  esetmegbeszélésen,  

tanácskozásokon, értekezleteken rendszeresen ellenőrzi a csoportnaplók nyilvántartásait, az 

óvodáztatási támogatásra jogosultak rendszeres óvodába járását a mulasztási naplóban  

 beszámolókat, kimutatásokat készít 

 Az éves aktuális feladatokat, az adott év veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeinek 

névsorát a Gyermekvédelmi munkaterv tartalmazza.  

 A veszélyeztetett gyermekekről az óvodapedagógusok nyilvántartja a hátrányos helyzetű, és a 

halmozottan hátrányos helyzetű, gyermekeket, a védelembe vett gyermekeket, azokat, akiknél 

súlyos szociális problémákat tapasztalnak a csoportokban dolgozó kollégák. 

 Szükség estén családlátogatásokat szervez, környezettanulmányokat készít, gyermekvédelmi 

jelzőlapon jelenti a megfelelő szervnek a problémát. (Gyermekjóléti Szolgálat, Kormányhivatal-

gyámhatóság) Figyelemmel kíséri az intézkedéseket, melyet havonta jelent az 

intézményvezetőnek. 

 

A gyermekek részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről az önkormányzat gyámügyi 

megbízottja dönt, a jogszabályi előírásoknak megfelelően (gyermekvédelmi támogatás). 

 

A Gyermekvédelmi támogatást, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetet a szülő kérésére a 

fenntartó által, arra kijelölt munkatárs állapítja meg, melyet határozat formájában megküld az 

intézménynek. 

 

 

VII. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK, 

SZABÁLYZATOK 

 

 

1. Alapító okirat 

Az intézmény jogállására, tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket az alapító okirat tartalmazza 

 

2. Pedagógiai program 

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka 

tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a 

Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. 

 

A pedagógiai program meghatározza: 

 az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 

 azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének 

fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, 
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 a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, 

 a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet 

 a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 

 a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 

  a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat, 

 az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

 a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

 a gyermekek fejlődésének nyomon követésére vonatkozó feladatokat, elveket, szabályokat. 

 a tagintézmények arculatának megfelelő sajátosságokat. 

 

Tájékoztatás a pedagógiai programról: 

 Az intézmény vezetője, és az óvodapedagógusok kötelesek tájékoztatást adni a szülőknek a 

pedagógiai programról (szülői értekezlet, fogadóóra). 

 A pedagógiai programot, és a házirendet, megtekinthetik a szülők az óvoda honlapján, 

(ovodakikelet.hu ) illetve az előtérbe helyezve, ahol a szülők bármikor elolvashatják. 

 

Az intézmény vezetője a Szülői Szervezet tagjait tájékoztatja a program alapelveiről, a megvalósítás 

feltételeiről, későbbiekben a program céljában, feladatában megfogalmazottak értékeléséről. 

 

3. SZMSZ 

 

Az SZMSZ tartalmazza az intézmény szervezeti felépítését, jellemzőit, meghatározza a működés 

belső rendjét, az intézmény külső belső kapcsolatait a jogszerű zavartalan működés érdekében. Az 

SZMSZ-t a nevelőtestület fogadja el, a szülői szervezet véleményezi. Amennyiben az SZMSZ azon 

rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, amelyből a fenntartóra többletkötelezettség hárul úgy a 

fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ nyilvános. Az Nkt.62.§ (1)m) pontja szerint a pedagógus 

kötelessége, hogy az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait teljesítse. 

 
4. Házirend 

 

A gyermekek intézményi életének részletes szabályozását a házirend határozza meg. 

 

Az intézmény házirendjében kerül szabályozásra: 

 a gyermek távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírás, 

 a térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezés, 

 a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elve, 

 a gyermekek rendszeres tájékoztatásának rendje és formája, 

 a gyermekek jutalmazásának elvei és formái, 

 a gyermekek által bevitt dolgok öltözőben való elhelyezése, a bevitel bejelentése. 

 

A házirend elkészítéséért – az szülői szervezet véleményének beszerzését követően – az intézményvezető 

a felelős. 

A dokumentumot a nevelőtestület fogadja el. 

A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

 

5. Munkaterv 

 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe 

vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok 

megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a 

felelősök és a határidők megjelölésével. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az óvodai nevelési év helyi rendjében kell 

meghatározni 

 az óvodai nevelés nélküli munkanapokat, 

 a szünetek időtartamát, 



~ 36 ~ 
 

 az óvodai élethez 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. 

 

A munkatervnek tartalmaznia kell: 

 a feladatok konkrét meghatározását 

 a feladat végrehajtásáért felelős nevét 

 a feladat végrehajtásának határidejét 

 a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket.  

 

Az intézményvezető a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 

 

6. Továbbképzési és beiskolázási terv tartalmazza: 

 

 a pedagógusok kötelező továbbképzésének szempontjait, 

 a továbbtanulás engedélyezésére vonatkozó szabályokat, 

 a továbbképzés finanszírozás elvi szempontjait. 

 

A beiskolázási terv a nevelőtestület szavazata alapján válik érvényessé. 

 

7. Tájékoztatás az óvodai dokumentumokról 

 

Az óvodai alapdokumentumok hitelesített másolati példányban megtalálhatók az 

intézményvezető irodájában, illetve a szülők részére az óvodai honlapon, (ovodakikelelt.hu ) 

feltöltve az Oktatási Hivatal honlapján. 

A szülő az óvoda épületében áttanulmányozhatja a dokumentumokat, azonban azt nem viheti el! 

A dokumentumokról a szülők szóban is kérhetnek tájékoztatást. Erre fogadóórákon is módjuk 

van. Előzetes megállapodás alapján a tájékoztatás más időpontban is lehetséges. 

Az óvoda Házirendjét beíratáskor a szülők elektronikus formában e-mailen, igény szerint 

papíralapon megkapják, illetve a faliújságon folyamatosan megtekinthetik 

 
 

VIII. E GYÉ B RE NDE L KE ZÉ S EK 

 

 

 A konyhákban és mosdóhelyiségekben - egészségügyi szempontból - csak az óvoda dolgozói 

tartózkodhatnak! 

 A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos! 

 Az óvoda épületében és azon kívül 5 méter távolságban dohányozni tilos! 

 

A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló eljárásrend. 

 

Az óvoda gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi: értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, 

mozgásfejlődésének eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti.  

 

Rögzíti továbbá a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Az 

eredmények megítélésében és az intézkedések meghatározásában a csoportos óvodapedagógusait 

szükség szerint a szakszolgálat munkatársai (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus) segítik, 

annak érdekében, hogy a gyermek állapotának és személyes adottságának megfelelő ellátásban 

részesülhessen. 

 

 Szükség szerint, de legalább fél évenként a tapasztalatokat a csoportos óvodapedagógus 

megosztja a szülővel. 

 A szülő az óvodapedagógusoktól módszertani tanácsot kaphat ehhez, szakkönyvi segítséget 
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kérhet. A gyermekcsoportban – előre egyeztetett időpont szerint – megfigyelheti gyermekét, 

vagy együtt tevékenykedhet a gyermekcsoporttal.  

a) Indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét.  

b) A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti időszakban a 

javaslatban foglaltaknak megfelelő fejlesztésben részesül. 

 

1. Keresztény kulturális értékek, hitéleti nevelés 

 

 Szülői igény esetén, hitéleti nevelés szervezése az egyházak képviselőinek feladata. 

 Az egyházak képviselője az intézményvezetővel való egyeztetés után az óvodai napi és hetirend 

zavartalan biztosításának figyelembevételével használhatja a kijelölt helyiséget. 

 A tanév első szülői értekezletén a szülők tájékoztatást kapnak, illetve aláírásukkal igényelhetik 

a szolgáltatást. 

 

 
 

IX. R E NDS Z ER E S E GÉ SZ S É GÜGYI F ELÜGYE L E T ÉS EL L ÁT ÁS RENDJE 

 

 

1. Egészségügyi ellátás 
 

A nevelési-oktatási intézmények az 1997. évi LXXXIII. törvény 10. § értelmében, térítésmentesen 

igénybe vehető egészségügyi szolgáltatást, (a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján) megelőző jellegű, 

rendszeres egészségügyi ellátást biztosítanak. 

 
 

2. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 

a.) Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a fenntartó által kijelölt orvos 

és védőnő látja el. 

b.) Az óvoda orvosa évente minimum 2x vizsgálja a gyerekeket, ha szükséges szakorvosi ellátást javasol 

c.) A védőnő havi rendszerességgel, illetve szükség és igény szerint látogatja az óvodát, vezeti ez 

egészségügyi törzskönyveket, tetvességi vizsgálatot végez, figyelemmel kíséri a védőoltások meglétét. 

d.) Szakorvos végez évente fogorvosi, szemészeti és hallásvizsgálati szűrést. 

e.) A bölcsőde orvosa havi rendszereséggel látogatja intézményünket. 

 

3. Egészségvédelmi feladatok, közegészség- és járványügyi szabályok 
 

Az intézménynek, működésének során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 

meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartania. 
 

a. Az intézmény dolgozóinak rendelkeznie kell érvényes egészségügyi kiskönyvvel és az 

előírt orvosi vizsgálatokkal. 

b. A csoportszobákban a szülők és külső személyek csak engedélyezett 

alkalmakkor tartózkodhatnak. 

c. Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása és tudatmódosító szerek használata tilos! 

d. A beteg, fertőző gyereket el kell különíteni, szülőjét értesíteni kell. Csak a szülő 

érkezéséig, 

illetve a legszükségesebb ideig tartózkodhat beteg gyermek az óvodában. 

e. Fertőző betegség gyanúja esetén, a védőnővel, illetve gyermekorvossal történt 

egyeztetés után, jelentési kötelezettsége van az intézményvezetőnek az ANTSZ felé. 

f. Fertőző gyerekbetegség esetén a szülőnek az intézményt értesíteni kell! 

g. Betegség után csak orvosi igazolással, gyógyultan jöhet a gyermek ismét óvodába. 

h. Az intézményben a további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott 

figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra. 
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4. A dolgozók munkaköri alkalmassági vizsgálata  

 
Az intézmény dolgozóinak munkaköri alkalmassági vizsgálata a 33/1998. (VI.24.) NM rendelete 

alapján történik. Munkába lépés előtt valamennyi dolgozó köteles foglalkozás –egészségügyi 

vizsgálaton részt venni, az intézmény foglalkozás - egészségügyi orvosánál. 

  
a. Az intézmény dolgozóival szemben támasztott egészségügyi követelmény, hogy csak 

egészséges, fertőzésmentes állapotban állhatnak munkába.  

b. Mindenki számára kötelező az évenkénti munka alkalmassági szűrővizsgálaton való 

részvétel.  

c. A vizsgálaton való részvétel megtagadása megfelelő szankciókat vonhat maga után a 

munkáltató részéről ( felmentés tartós alkalmatlanság címén, illetve fegyelmi eljárás 

elrendelése )  

d. Minden dolgozónak érvényes egészségügyi könyvvel kell rendelkeznie.  

e. A munkavédelmi szabályzatban meghatározott védő vagy munkaruhát saját testi 

épségének megóvása érdekében mindenkinek kötelező viselnie.  

f. Amennyiben a dolgozó lázasan, betegen érkezik a munkába vagy a munkavégzés során 

betegszik meg, az óvodavezető köteles megtenni a szükséges intézkedéseket. ( a dolgozó 

nem állhat munkába, mentő hívása )  

g. Ha a munkahelyen baleset történik, az azt észlelő személy azonnal köteles jelenteni az 

óvoda intézkedésre jogosult vezetőjének és részt venni a sérült ellátásában. A felnőtt  

balesetekről jegyzőkönyv készül, amelynek kivizsgálását a munkavédelmi megbízott 

végzi.  

 

 

 

X. INT ÉZ MÉ NYI VÉDŐ, ÓVÓ E LŐÍR ÁSOK 

 

 
 

1. Általános előírások 

 

1.1. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok  

Az intézményvezető, vezető helyettes feladata, kötelessége a gyermekbalesetek megelőzésével 

kapcsolatos tevékenységek irányítása, különösen: 

 

 Az óvoda épületének, udvarának, felszereléseinek és eszközeinek (csoportszobák, belső termek, 

tornaszoba, előtér, valamint az udvar, az udvaron felszerelt játék és sportszerek) vonatkozásában 

a veszélyforrások feltárása, a balesetvédelmi szakember bevonásával. Feltárt, balesetveszélyes 

helyzet, vagy hiba esetén jegyzőkönyv felvétele, és azonnali intézkedés kérése a fenntartó 

illetékes képviselőjétől. 

  Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékot vásárolhat. A játékot használó 

óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot, 

használati utasítást gondosan áttanulmányozni és betartani. 

 A veszélyforrást jelentő felszerelés, eszköz eltávolítása, illetve ha ez nem lehetséges, akkor 

biztonságos elkerítése, továbbá egyéb, a gyermekek biztonságát szolgáló, az adott helyzethez 

igazodó célszer, intézkedés megtétele. 

 Az óvoda területén karbantartási, felújítási, építési munkák engedélyezése, a munkálatok ideje 

alatt a gyermekek biztonságos óvodai életének megszervezése, valamint az ezzel kapcsolatosan a 

szülők tájékoztatása. 

 A gyermekek testi épségét veszélyeztető tárgyakat, eszközöket, vegyi anyagokat a gyerekek 

jelenlétében használni tilos. 

 Az alkalmazottak tevékenységének ellenőrzése a gyermekek között használt veszélyes 

felszerelések és eszközök tekintetében. 

 A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 
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tevékenységekkel együtt járó veszélyforrásokat, az óvodai nevelési év megkezdésekor, ismertetni 

kell. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell a csoportnaplóban. 

 A balesetveszélyes tevékenység esetén egyszerre kevesebb gyermekkel, fokozott figyelemmel 

lehet csak foglalkozni (vágás, varrás, barkácsolás, speciális tornaszerek használata). 

 Gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva át kell adni a baleset-megelőzési ismereteket. 

(közlekedési balesetek, mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés 

témakörében).A gyermekekkel az óvodai nevelési év, valamint szükség szerint, például kirándulás 

előtt ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat. 

 

 

Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a munkavédelmi szabályzat, valamint a tűzvédelmi 

utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. Évente szükséges az előadások meghallgatása, megbeszélése, a 

felmerülő kérdések tisztázása. 
 

 

 

 

a) A pedagógus feladata és kötelessége:  

 
 Saját gyermekcsoportjában a felszerelések és eszközök épségének folyamatos ellenőrzése, az 

észlelt veszélyforrás jelzése az intézmény vezetőjének, tagóvoda vezetőnek, helyettesnek, 

valamint segítség kérése a veszély elhárítása érdekében.  

 Az óvoda helyiségeinek, udvarának használata során tapasztalt veszélyhelyzetekről az 

intézményvezető, tagintézmény- vezető, helyettes tájékoztatása további intézkedés végett, illetve 

a szükséges javítások jelzése a karbantartó felé.  

 Az óvodai nevelési évben évszakonként, valamint szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás előtt 

a védő-óvó előírások ismertetése a gyermekekkel:  

 

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírások,  

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,  

- a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése.  

- a védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően 

kell ismertetni.  Az ismertetés ténye és tartalma a csoportnaplóban kerül dokumentálásra.  

 
Nem adható ki a gyermek olyan személynek, akin látható, hogy a gyermek felügyeletét, testi épségének 

védelmét nem tudja ellátni. 

 

b) A pedagógiai asszisztens, kisgyermeknevelő- gondozók, dajkák, feladat és kötelessége: 

  
 A veszélyforrást jelentő mosogató konyha zárása amennyiben nem tartózkodnak ott.  

 A konyhából kivitt eszközök biztonságos szállításáról való gondoskodás (meleg étel és 

balasetveszélyes eszközök)  

 A HACCP rendszer előírásainak alkalmazása.  

 Baleseti veszélyforrás észlelésének azonnali megszüntetése, ill. jelzése.  

 Tisztítószerek megfelelő használata, tárolása.  

 A munkaköri leírásban rögzített munkavégzés szabályainak betartása.  

 

1.2. Teendők gyermekbalesetek esetén:  

 
 Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus, kisgyermeknevelő- gondozó 

kötelessége az elsősegélynyújtás, szükség szerint mentő és a szülő értesítése. A sorrend nem 

felcserélhető!  

 Amennyiben a gyermeket a mentő elszállítja és szülő még nem érkezett meg, az egyik 

óvodapedagógus, kisgyermeknevelő-gondozó köteles a gyermeket elkísérni.  

 Életveszélyt nem jelentő, de orvosi baleseti ellátást igénylő sérülés esetén is telefonon 

tájékoztatni kell a szülőt.  



~ 40 ~ 
 

 Horzsolásos balesetek, ütésből származó sérülések esetén helybeni elsősegélynyújtás, a szülők 

tájékoztatása.  

 Az intézményvezető minden orvosi ellátást igénylő baleset esetén értesíti a megbízott 

munkavédelmi felelőst, aki megteszi a szükséges intézkedéseket,  

 Életveszélyt nem jelentő, de orvosi baleseti ellátást igénylő sérülés esetén is telefonon 

tájékoztatni kell a szülőt.  

 

 
1.3. A gyermekbaleset jelentése  

 
Tanügyi baleseti nyilvántartó rendszeren keresztül: a jegyzőkönyvek továbbítása a fenntartó és az 

Oktatási Hivatal számára történik.  

 A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. 

Ennek során fel kell tárni a kiváltó és közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. A 

jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési oktatási intézmény őrzi, 1 példány a gyermek 

szüleié.  

 Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem 

lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.  

 A súlyos balesetet telefonon, vagy személyesen azonnal be kell jelenteni az intézmény 

fenntartójának.  

 

1.4. Óvodán kívüli helyszínen való programok szabályai:  

 
Az óvodapedagógus kötelessége a program megszervezésével kapcsolatban: 

  

 Kötelező az előzetes tájékozódás a tervezett helyszínről, a gyermekek biztonsága érdekében.  

 Minden esetben az intézményvezetőt, vezető helyettest, munkaközösség vezetőt  tájékoztatni kell 

a tervezett óvodán kívüli foglalkozásról, programról, helyszínről, tervezett időkeretéről.  

 Csak óvodapedagógus felügyeletével lehet külső helyszínre vinni a gyermekeket, biztosítva a 

megfelelő számú felnőtt kísérőt oly módon, hogy legalább egy óvodapedagógus és egy dajka, 

vagy pedagógiai asszisztens, illetve minden tíz gyermek után legalább egy felnőtt kísérőszemély 

a gyermekcsoporttal legyen.  

 Egész napos kirándulást csak a szülők írásos beleegyezésével és a gyermekek megfelelő ellátása 

mellett lehet szervezni, alkalmanként dokumentálva.  

 Az óvodai csoport kirándulásának részletes programját (helyszín, indulás és érkezés időpontja, 

programok) a csoport faliújságjára ki kell helyezni!  

 Busszal történő kirándulás esetén rendelkezni kell szerződéssel, menetlevéllel, utaslistával.  

 Az egész napos kiránduláson a csoport mindkét óvodapedagógusa és a dajka köteles részt venni.  

 

 

1.5. További egészségvédelmi szabályok  

 

 Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéséről számított legrövidebb 

időn belül haza kell vinni. Az intézmény dolgozóinak addig is gondoskodni kell a gyermek 

elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásáról.  

 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásáig nem 

látogathatja.  

 A nevelési év alatt betegség esetén, orvosi igazolás bemutatása törvény által előírt szabály. 

Amennyiben nincs, az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása  

A gyermekcsoport legalább 30%-át érintő egyidejű megbetegedés esetén az óvónő jelzéssel él az 

intézményvezető helyettes, tagintézmény-vezető felé, aki további intézkedéseket hoz (rendkívüli 

fertőtlenítések elrendelések, intézményvezető értesítése, ANTSZ értesítése, stb.) 

Azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia. 

 Csoportszobába szülő csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (beszoktatás, nyílt nap, 

szülői értekezlet, ünnepélyek és a vezetővel előre egyeztetet esetekben).  

 Az óvoda konyhájába idegenek nem léphetnek be.  



~ 41 ~ 
 

 Valamennyi óvodai alkalmazott érvényes, üzemorvos által kiállított, munka alkalmassági 

igazolással rendelkezik. 

 
Minden pedagógus feladata, hogy a gyermekeket veszélyeztető tényezőket elkerülje. Ennek 

érdekében: 

 A játékot használó óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt 

figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni, és a játékszert annak 

megfelelően alkalmazni. 

 Az intézmény dolgozói házi készítésű vagy használatú elektromos berendezéseket az intézménybe 

nem hozhatnak be. 

 Az óvoda, bölcsőde dolgozói, gyermekei csak olyan játékot, eszközt hozhatnak be az 

óvodába, amelyek a gyermekek és dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyeztetik. Az 

óvodában történő használatukra előzetes bemutatás után az óvodapedagógus adhat engedélyt. A 

nem engedélyezett játékot és eszközt a gyermekek számára el nem érhető helyen kell tárolni a 

szülő megérkezéséig 

 Ittas szülőnek, illetve hozzátartozónak gyereket nem adható ki. 

 A balesetet okozható tárgyak rendeltetésszerű használata a gyermekek között, állandó felügyelet 

biztosítása a gyermekcsoportban. 

 A gyermekek óvodai, bölcsődei életével kapcsolatos szervezési feladatokat oly módon látja el, 

hogy azok a baleset megelőzést szolgálják (csoportszoba bútorzatának elrendezése, rögzítése, 

eszközök tárolása, használata). 

 Folyamatos nevelési feladatnak kell tekinteni a gyermekek egészségének megőrzésére és a 

gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó szabályok betartását, ezekre a gyermekek figyelmét 

folyamatosan felhívja. 

 A csoport szokásrendszerének, életének kialakítása és betartása oly módon történik, hogy a 

gyermekbalesetek elkerülhetők legyenek (például mozgásos foglalkozások, udvarhasználat során 

a szükséges szabályok kialakítása). 

 Bármilyen balesetforrás észlelése esetén kötelező a gyermekcsoport biztonságba helyezése után az 

intézményvezetőt tájékoztatni kell. 

 Gondoskodni kell arról, hogy a gyermekek által nem használható gépek, eszközök, elektromos 

készülékek (vasaló, porszívó, diavetítő, cd-lejátszó, projektor stb.) a gyermekek közelébe ne 

kerüljön. 

 Kizárólag pedagógus felügyelete mellett használhatók: Szúró-vágó eszközök (pl. olló, kés), 

tornaszerek, udvari játékok- mászókák, csúszda, hinta, kerékpár…stb. 

 

2. Eljárási szabályok gyermekbaleset esetén 

 

 A gyermekek felügyeletét ellátó óvodapedagógusnak a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés 

vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 Az elsősegélynyújtásra kiképzett személy értesítése. Távolléte esetén a sérült gyereket 

elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia, illetőleg orvoshoz kell vinnie 

A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit 

tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor 

feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várni az orvosi segítséget. 

 A balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie. 

 Minden gyermeki balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell az intézményvezetőnek. 

 Gyermekbaleset esetén az intézmény teljesíti az előírt bejelentési kötelezettségét a KIR 

rendszeren keresztül. A balesetet előírt nyomtatványon tartja nyilván, és haladéktalanul 

kivizsgálja a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermek baleseteket 

 A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lehetett volna 

elkerülni a balesetet. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni 

hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

 A  gyermekbaleset  kivizsgálásába,  ha  a  szülői  szervezet  igényli,  be  kell  vonni  a  szülők 

képviselőjét. 

 A súlyos balesetet (haláleset, érzékszerv elvesztése vagy jelentős károsodása, életveszélyes 

sérülés, súlyos csonkulás, bénulás, elmezavar) azonnal bejelenti a fenntartónak. A baleset 
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kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni. 

 

2.1 Az intézményvezető feladata: 
 

 Az intézmény egész területén a baleset veszélyforrásainak megszüntetése, kiküszöbölése 

 Az intézmény csak megfelelőségi jellel ellátott udvari játékokat vásárolhat. 

 Biztonsági szabályok betartásának ellenőrzése. 

 Szükséges esetben intézkedések megtétele a balesetveszély megszüntetése érdekében. 

 A balesetveszélyes eszközök megjavíttatása, 

 A meglévő eszközök rendeltetésszerű használatának, a tisztítószerek megfelelő tárolásának 

ellenőrzése, 

 A baleset-és munkavédelmi felelős ellenőrzése, hogy a dolgozók részére évi egy alkalommal, 

a belépő új dolgozónak a belépésekor munkavédelmi oktatást tartson, amelyet a 

munkavédelmi naplóban dokumentál. 

 A baleset-és munkavédelmi felelős ellenőrzése, hogy minden csoportszobában az ott dolgozók 

által ismert helyen, elsősegélydoboz legyen biztosítva, illetőleg a hűtést igénylő szerek 

esetében az intézmény hűtőszekrényében mindenki által hozzáférhető legyen. 

 
2.2 A dajkai munkakörben dolgozók feladata 

 
 a munkaeszközök rendeltetésszerű használata, a tisztító és higiéniai szerek szabályos tárolása 

 csak jó állapotban lévő eszközt használhatnak, meghibásodás esetén kötelező a munkavégzés 

megszüntetése, az intézményvezető tájékoztatása (vasaló, porszívó, egyéb elektronikai 

eszköz) 

 bármilyen balesetforrás észlelése esetén kötelező az intézményvezető tájékoztatása. 

 

Az intézmény munkavédelmi feladatait a fenntartó által alkalmazott munkavédelmi megbízott 

koordinálja, a  fenntartó által megbízott munkavédelmi munkatárs.  

 

 

3. 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, egészségét valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. Tűz- és 

bombariadó esetén fontos követelmény a pánikmentesség megőrzése, a fegyelmezett magatartás.  

 
3.1. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:  

 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),  

 a tűz,  

 a robbantással történő fenyegetés, bombariadó,  

 egyéb veszélyhelyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény.  

 
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének 

jelenteni.  Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről. Akadályoztatása 

esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.  

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

 tűz esetén a tűzoltóságot,  

 a távollevő intézményvezetőt,  

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,  
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 személyi sérülés esetén a mentőket,  

 az intézmény fenntartóját,  

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja,  

 a szülőket.  

 

A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős dolgozó 

utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a 

veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a 

tűzriadó terv és a bombariadó terv alapján kell elhagyniuk.  

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 felelős. A 

tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden dolgozójára kötelező 

érvényűek. A tűzriadó tervet lezárt borítékban kijelölt helyen, kell elhelyezni! 

Az intézményben a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti, menekülő útvonalakat állandóan 

akadálymentesen kell hagyni. 

 

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. 

 
3.2. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:  

 

 Az épületből minden gyereknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó pedagógusnak a 

csoportszobán kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell!  

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában 

segíteni kell!  

 Elsődleges feladat a gyermekek védelme, csak azt követően kerülhet sor – a körülményektől 

függően – a gyermekek, a dolgozók, illetve az óvoda egyéb értékeinek mentésére.  

 A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor az 

óvodapedagógusnak, kisgyermeknevelő- gondozónak, meg kell számolnia!  

 Gondoskodni kell arról, hogy a rendőrség megérkezéséig az intézménybe arra nem jogosult 

személy ne lépjen be.  

 Gondoskodni kell arról, hogy a gyerekekért érkező szülők tájékoztatást kapjanak a gyermekek 

tartózkodási helyéről, lehetővé kell tenni azt, hogy a szülők a gyermekeket hazavihessék.  

 Értesíteni kell a szomszédos ingatlanokban tartózkodó személyeket a fenyegetettségről.  

 Biztosítani kell a megérkező rendőri erők számára az intézménybe történő bejutást, az 

intézményt ismerő dolgozó révén a maximális segítségnyújtást.  

 A fenyegetettségről közvetlenül, elsőként tudomást szerző személyt a rendőrségi stb. 

vizsgálathoz rendelkezésre kell bocsájtani, addig munkavégzési kötelezettsége alól mentesíteni 

kell.  

 Esetleges személyi sérülés esetén meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást, és szükség szerint 

értesíteni kell a mentőket a 112-es egységes európai telefonszámon.  

 

Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület kiürítésével 

egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: 

  

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,  

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,  

 a vízszerzési 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 
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általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,  

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,  

 az épületben található veszélyes anyagokról,  

 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!  

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. intézményvezetői 

utasítás tartalmazza.  

A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását az 

„Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv)” c. utasítás tartalmazza.  

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért és a dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint 

évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője utasításra a munkavédelmi felelősnek kell gondoskodni.  

A tűz oltásában mindenki köteles részt venni, kivéve azokat, akik a gyermekek felügyeletét látják el.  

 

3.3. Biztonsági rendszabályok 

 
Az intézmény kaputelefonnal van ellátva. A dolgozók napközben csak indokolt esetben engedhetnek be 

kívülállókat. A kapunyitásra vonatkozó szabályokat a Házirend tartalmazza, attól eltérni csak különösen 

indokolt esetben lehet. A gyermekeknek a bölcsődébe és az óvodába 8.30 óráig be kell érkezni. 

(gyülekezés).  A napirend betartására a nevelő-oktató munka zavartalan biztosítása érdekében kérjük a 

szülőket. Az ebéd után hazajáró gyermekekért a szülők 12 óra 30 perctől, 13 óráig jöhetnek, délután 15 

órától vihetik haza a gyermekeket. A közbe eső időben az óvoda kapuja a gyermekek biztonsága és a 

nevelő-oktató munka zavartalan biztosítása érdekében zárva tart. Kérjük, hogy a kapu beléptető 

csengőjét, csak indokolt esetben használják. 

 A gyermeket a szülő az óvodába érkezéskor személyesen adja át az óvónőnek, mert ha nem 

tudnak jelenlétéről, úgy felelősséget sem vállalhatnak érte. 

 Kivételt képeznek azok az alkalmak, amikor az intézmény teljes alkalmazotti köre, illetve minden 

óvodása, bölcsődése az intézményen kívüli programon vesz részt. Vagyonvédelmi okokból 

zárva kell tartani nyitvatartási idő alatt is az üresen hagyott csoportszobákat, és egyéb zárható 

helyiségeket. 

 Az intézményt utoljára elhagyó kulcsal rendelkező alkalmazott felelős azért, hogy az épület 

bejárati ajtaja, kapuja a nyitvatartási időn túl zárva legyen, hogy illetéktelen személyek azon át 

ne juthassanak az intézmény területére. 

 Az intézmény dolgozóinak az óvoda udvarán baleset megelőzés szempontjából mobiltelefon 

használata tilos. A csoportszobában és az óvoda épületén belül a gyermekek között nem, de 

gyermekfelügyelet biztosítása esetén a csoportot elhagyva rövid időre (2-3 perc) engedélyezett. 

 

 

XI. R EKL ÁMT EVÉ KE NYS É G 

 

 
 

Az intézményben reklámtevékenység alapvetően nem engedélyezhető, kivéve, ha a reklám az 

alábbiakban felsorolt célokat szolgálja. A Köznevelési törvényben megfogalmazottak szellemében 

kizárólag olyan reklám engedélyezhető, amely az intézmény használói részére pozitív értékeket 

közvetít, ezen belül a gyermekek személyiségének fejlődésére pozitív hatással van, nevelési, oktatási, 

művelődési célt szolgál: 

 a pedagógusok által közvetíteni kívánt társadalmi, erkölcsi értékrendet erősíti 

 a környezettudatos magatartási formák hatékonyságát elősegíti 
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 az egészséges életmóddal összefüggésben az egészséges táplálkozást, testedzést szolgálja, a 

sportolási lehetőségeket bővíti 

 a kultúra, a művelődés közvetítésére szolgál (például a közművelődési, közgyűjteményi 

intézmények, állat- és növénykert programjainak, műsorfüzeteinek terjesztése) 

 társadalmi, közéleti tevékenységgel összefüggésben csak olyan reklámtevékenység 

engedélyezhető, amely jogszabályba nem ütközik. 

 

Az intézmény épületének külső falain a különféle cégek reklámjainak elhelyezéséhez önkormányzati 

engedély szükséges. 
 

Minden konkrét megkeresés esetén az intézményvezető személyesen tárgyal, és köt szerződést. 

Szerződéskötés előtt az önkormányzat illetékesének előzetes engedélyét be kell szerezni. 
 

Az óvoda területén belül reklám, tájékoztató elhelyezését – amennyiben az a társadalmi, közéleti 

tevékenységgel függ össze és így az intézmény használóinak körét érinti, érintheti – az 

intézményvezető személyesen engedélyezi. 
 

XII. ÜNNE PÉ L YE K ME GE ML ÉKE ZÉ SE K R E NDJE 

 

 

 

Az óvoda épületét a Magyar Köztársaság lobogója díszíti.  

 

1. Az óvodában ünnepelt nemzeti ünnepek 

 

 Március 15. 

 Október 23. 

 

A nemzeti ünnepről, az ünnepet megelőző utolsó munkanapon az óvodai foglalkozások keretében a 

gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó formában kell megemlékezni. 

2. A gyermeki élet hagyományos ünnepei 

Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok 

 
 Gyermekek születésnapjának megünneplése (csoportonként) 

 Ajándékkészítés Anyák napjára 

 Őszi, tavaszi csoportkirándulások 

 Óvodai és bölcsődei ünnepélyek, rendezvények 

 Advent (Mikulás, Karácsony) 

 Farsang 

 Húsvét 

 Anyák napja, 

 Ballagási –és évzáró ünnepély 

 Gyermeknap 

 Családi nap 

 Színházi előadás látogatás 

 Színházi előadás az óvodában 

 

3. Jeles napok 
 

 Október 1. az idősek köszöntése 

 Népi hagyományokhoz kapcsolódó szokások (Márton nap, Luca-nap, 

Betlehemezés, Kiszebáb-égetés, Húsvét stb.) 
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4. Természettel kapcsolatos ünnepek 

 

 Állatok világnapja 

 Föld napja 

 Víz napja 

 Madarak és fák napja 

 

A képviselet szabályai  

 

 Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott 

esetekben átruházhatja más személyre vagy személyekre.  

 Amennyiben az intézményvezető távollétében az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel, a 

nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre az intézmény éves munkaterve helyettesítésről 

szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak.  

 Sajtónyilatkozatot az intézményről, a nyomtatott vagy elektronikus média részére az 

intézményvezető vagy annak megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után).  

 

 
XIII.AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT 

NYOMTATVÁNYOK 

KEZELÉSI 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. 

Az intézményi dokumentumok közül elektronikus úton előállított dokumentumoknak minősül minden 

olyan dokumentum, amely csak elektronikus eszköz segítségével értelmezhető. 

Az elektronikus úton előállított dokumentumokon belül szükséges elhatárolni egymástól az elektronikus 

úton előállított dokumentumokat és az elektronikus dokumentumok (elektronikus úton előállított, 

hitelesített és tárolt) körét: 

 Az elektronikusan előállított dokumentum és az elektronikus dokumentum között az a különbség, 

hogy előbbivel a technológiát jelöljük, míg utóbbi alatt az elektronikus aláírásról szóló 

törvényben meghatározott módon készült (minősített szolgáltató által kiállított megfelelő 

tanúsítvánnyal ellátott) digitális aláírással ellátott dokumentumot értjük. Azaz az utóbbi egy jogi 

fogalom, míg az előbbi egy technikai. 

 
Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

 Csoportnapló 

 Gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció 

 Óvodaváltoztatást bejelentő lap 

 Nyilatkozat ingyenes óvodai gyermekétkeztetéshez 

 Szándéknyilatkozat megszűnő óvodai jogviszony esetén 

 Szülői nyilatkozat az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítéséről 

 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje: 

 Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt papíralapon is hozzáférhetővé kell 

tenni, azaz ki kell nyomtatni. 

 A papíralapú nyomtatvány kinyomtatását követően el kell látni a hatáskörben eljáró vezető 

eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével. Az elektronikus úton előállított 

nyomtatványok esetében is biztosítani kell a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott 

elvárásokat (számozott oldal, összefűzött dokumentum). 

 Az összefűzött dokumentumok esetében a dokumentum külső lapján kell elhelyezni a hitelesítési 

záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a dokumentum hány oldalból áll. Ez esetben a 

hitelesítés szövege: Hitelesítési záradék. Az iraton és dokumentumon fel kell tüntetni a 

dokumentum eredeti adathordozójára való utalást, vagyis „elektronikus nyomtatvány”. 
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 A vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat 

alapján irattári dokumentumként kell megőrizni. 

 
A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése: 

 

Az ágazat irányítási rendszerével a Köznevelési Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus 

kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 

229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. 

Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát:  

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az október elsejei statisztika. 

 

El kell helyezni a papíralapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely tartalmazza a hitelesítés 

időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát.  
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XIV.EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 

 

 

 
1. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 

A munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony létrejötte: 

Az intézmény az alkalmazottak esetében munkaviszony létesítésekor határozatlan vagy határozott idejű 

kinevezésben rögzíti, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen 

mértékű alapbérrel foglalkoztatja. 

 Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős 

személyeket. 

 Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra, 

határozott időre, átmeneti időszakra 

 

2. Címek adományozásának feltételei: 

 

 egyenletes, kimagasló szakmai színvonalú munkateljesítmény jellemzi, 

 példás munkafegyelemmel és nagyfokú önállósággal rendelkezik, 

 az intézmény céljaival, nevelési programjával azonosulni tud, annak megvalósításában aktívan 

részt vesz, 

 a gyermekek és az intézmény érdekében többletmunkát vállal, 

 példamutató közösségi magatartásáról tanúskodik, 

 szakmai továbbképzéseken aktívan részt vesz, 

 közéleti szereplést vállal az intézmény képviselete érdekében. 

 

3. Kitüntetési javaslat feltételei : 

 

 szakmailag igényes, kreatív, vezéregyéniség, 

 példamutató munkavégzés az óvodáért és a közösségért, 

 megbízások önként vállalása és azok felelősségteljes elvégzése, 

 minimum 10 éves szakmai gyakorlat, 

 munkaidőn túli tevékenységek rendszeres szervezése, működtetése, azokra tudományos 

előkészület, 

 részvétel az óvodák- és a város oktatással kapcsolatos programjaiban, 

 aktív közéleti tevékenység folytatása, 

 eredményes részvétel pályázatokon, 
 szakmai publikációk, tanulmányok készítése, 

 továbbképzések, előadások megtartása, 

 munkaközösségben feladatvállalás és színvonalas munkavégzés, 

 a nevelés terén újító tevékenységek végzése (helyi nevelési gyakorlat kidolgozása, 

eredményességének gyakorlati bizonyítása) 

 
4. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése 

 

A munkavégzés teljesítése az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben levő 

szabályok és a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. Az alkalmazottat a munkáltató változó 

munkahelyre, az intézmény egész működési területén foglalkoztathatja. 

A dolgozó köteles a munkakörbe tartozó munkát képességei szerint, az elvárható szakértelemmel és 

pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. 

Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel, szülővel olyan adatot, amely a munkaköre 

betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre 

hátrányos következményekkel járhat. 

A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, az intézményvezető utasításainak, 

valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 
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Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 

 

 a dolgozók személyes adatai, bérezésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermekek személyiségi jogaihoz fűződő adatok, 

 a család magánéletéhez kapcsolódó tények és adatok, 

 az óvoda belső életével, munkatársakkal kapcsolatos tények, adatok. 

 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a 

tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől 

engedélyt nem kap. 

 
5. 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.” 

 A kormányrendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről előírja a középületek 

számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fellobogózás szabályait. 

 A zászló állagának (minősége, tisztasága, stb.) megtartásáról a vezető helyettes és feladattal 

megbízott gondoskodik. 

 
6. Különös közzétételi lista 

 

Az intézmény eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez ( személyes adatokat nem 

sértve ) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében 

indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 11/1994. (VI.8) MKM rendelet 8.§ (6) bek. és a 32/2008. 

(XI.24.) OKM rendeletének 4.§-a értelmében az intézményt kötelezi a különös közzétételi lista 

megjelenítésére. 

Nyilvánosságra kerülő adatok: 

 az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége, 

 a dajkák száma, szakképzettsége, 

 az óvodai nevelési év rendje, 

 az óvodai csoportok száma, 

 az egyes csoportokban a gyermekek létszáma, 

 a felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató, 

 a térítési díj jogcímét és mértéke,  

 az intézmény nyitva tartásának rendje, 

 a tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja. 

 

Nyilvánosságra hozatal helye: óvodai hirdetőtábla, az óvoda honlapja.  

 

7. Telefonhasználat 

 

 Az intézményben lévő vonalas telefont csak hivatalos ügyek intézésére lehet használni. 

 A saját mobiltelefon használatához joga van a dolgozónak, de az a munkáját negatív módon nem 

befolyásolhatja. 

 A mobiltelefon munkaidőben történő használatának szabályai: 

- A csoport munkáját nem zavarhatja.  

- A gyermekek között való tartózkodás ideje alatt a mobiltelefont lenémított üzemmódban 

lehet tartani.  

- A csoportban hívást és fogadást nem lehet kezdeményezni, SMS és egyéb üzenetek írása 

a gyermekek ellátása közben nem megengedett. 

- Telefonálni átfedési időben, illetve akkor lehet, ha a csoport személyi ellátottsága ez idő 

alatt teljes biztonsággal megoldott. 

- Mobiltelefonjának számát a szülőnek saját belátása szerint megadhatja a dolgozó, de 
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csak a fenti feltételekkel használhatja munkaidőben. 

- Munkaidőben a közösségi oldalak (Facebook stb.) használata nem megendedett.  

- Mobiltelefont a csoportszobában feszültség alá helyezni és feltölteni szigorúan tilos! 

 
8. Intézményi étkeztetés 

 
A nevelési-oktatási intézmények dolgozóinak munkahelyi étkeztetését nem szabályozza központi előírás, 

így a munkáltató a dolgozókat nem kötelezheti az étkezés igénybevételére. 

Az étkezést igénybevevő dolgozó köteles a leétkezett napok számának megfelelő étkezési díjat az óvoda 

által meghatározott napon befizetni. Az otthonról hozott étel fogyasztása a csoportszobán kívül, étkezési 

idő után megengedett. 

 

9. Béren kívüli juttatások rendje 

 

 SZÉP kártya - amennyiben a fenntartó biztosítja, az intézménnyel jogviszonyban álló 

közalkalmazottak kapják. 

 Munkaruha, védőfelszerelés juttatás - Munkaruha juttatás szabályzatban leírtak alapján. 

 

10. Internet használata 

 

Az intézményben csak az óvodai élettel kapcsolatos ügyek intézésére, a kötelező óraszámon túl 

használható az internet. ( pályázatok írásával kapcsolatos dokumentumok letöltésére, hivatalos 

levelezésre, kirándulások szervezésénél, helyfoglalásra, múzeumok nyitva tartására, stb… ). 

Magáncélú levelezések, képek, egyéb információ letöltése nem engedélyezett. 

 

11. Dokumentumok kiadásának szabályai 

 

 Az intézményi dokumentumok ( személyi anyag, szabályzatok, stb. ) kiadása tilos, erre csak az 

intézményvezetője adhat engedélyt és a dokumentumok azon része adható ki, amit  az 

adatvédelmi törvény, jogszabály megenged.  

 

 

12. Panaszkezelés rendje 

 

A panaszkezelés részletes rendjét az panaszkezelési szabályzat tartalmazza. 

 Az óvoda munkájára, az alkalmazottak tevékenységére vonatkozó panaszok bejelentése történhet 

írásban, illetve lehetséges szóban elmondva. 

 Név nélküli bejelentéseket, névtelen levelek által felvett panaszokat az intézmény nem vizsgál ki. 

 

 

13. Anyagi felelősség 

 

 Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű 

használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 

 Az óvoda a dolgozó személyes értékeinek megőrzéséért nem felel. 

 Az intézményben beszedett pénzek kezelése a Pénzkezelési szabályzatnak megfelelően történik. 

Ellenkező esetben a kár megtérítése a dolgozót terheli. 

 

 

14. Fegyelmi felelősségre vonás 

 

A közalkalmazottakkal szemben felelősségre vonást kell alkalmazni a ( a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény ( továbbiakban Kjt. ) 45-53. §-a. értelmében. 

A fegyelmi vétség megvalósulásának feltétele: 

 A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség-szegés, a kötelezettség vétkes megszegése: 

 nem, vagy késve jelenik meg a munkahelyén és nem tudja távollétét igazolni, 

 nem munkára képes állapotban jelenik meg, 
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 megszegi a munkájára vonatkozó szabályokat, utasításokat, 

 nem működik együtt munkatársaival, sőt akadályozza a munkát, 

 indokolatlanul tagadja meg a tanfolyamon, továbbképzésen való részvételt, 

 illetéktelenekkel közöl olyan információkat, amelyek munkája során tudomására 

jutottak, 

 megszegi az intézmény belső szabályzatainak rendelkezéseit 

 

Közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség-szegés lehet, pl. a munkaköri leírásban felsorolt 

feladatok el nem végzése, a munkáltató utasításainak megtagadása ( ha arra egyébként nincs joga a 

közalkalmazottnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény ( továbbiakban MT. ) 

104. §-a szerint ), a rendszeres késés a munkahelyről stb. 

A vétkesség formája lehet: 

 szándékos ( amikor a közalkalmazott előre tudja cselekménye, mulasztása következményét, és 

azt kívánja is, vagy nem kívánja ugyan kifejezetten, de belenyugszik a következményekbe), 

valamint:  

 gondatlanságból eredő ( amikor a közalkalmazott látja ugyan cselekménye következményeit, de 

könnyelműen bízik annak elmaradásában, vagy azért nem látta előre a következményeket, mert 

elmulasztotta a tőle elvárható figyelmet, körültekintést ). 

A felelősségre vonás mértéke az elkövetett mulasztás nagyságától és az addigi munkavégzés minőségétől 

is függ. 

 

 

15. Küldemény felbontása (335/2005 Korm.r. 27.§) 

 

 Az intézményhez érkezett valamennyi küldeményt az óvodavezető vagy helyettese bonthatja fel. 

 A névre szóló levelet kizárólag a címzett, vagy az általa megbízott személy bonthatja fel. 

 

16. Az épület biztonságos nyitása – zárása 

 

 

Az épület biztonságos nyitásáért, zárásáért, a riasztó kódjának kezeléséért a kóddal rendelkező 

valamennyi alkalmazott felelős. 

Óvodakulcs található: intézményvezetőnél, intézményvezető-helyetteseknél, ügyeletes dajkáknál, 

kijelölt óvodapedagógusnál, kisgyermek gondozó, nevelőnél, közfoglalkoztatott takarítónál.  

 

 

17. Az Internetes nyilvánosságra vonatkozó feladatok 

 

A köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletei írják elő, hogy amennyiben az intézménynek van 

honlapja, azon az alapdokumentumok közül mit kell nyilvánosságra hozni. 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) pontja alapján a nevelési-oktatási intézményi 

közzétételi listában szereplő dokumentumok 

a)  a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, 

b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma, 

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési 

kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá nevelési évenként az 

egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a 

jogosultsági és igénylési feltételeket is, 

d) a fenntartó nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános 

megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami 

Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

nyilvános megállapításait, 

e) a nevelési intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, 

tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával, 
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g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. 

 

Az óvodai honlapra, vagy közösségi oldalra csak olyan fénykép tölthető fel a gyermekekről, melyhez a 

szülő előzetesen írásbeli engedélyét adta. ( nyilatkozatot tölt ki és a csoportnaplóban dokumentálva van ) 

 

18. Hivatali titok megőrzése 

 

A munkavégzés teljesítése az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő 

szabályok és a munkaszerződésben, vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. 

A közalkalmazott köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható 

szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. A közalkalmazott nem közölhet 

illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, 

és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. 

A közalkalmazott munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője 

utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. Amennyiben adott esetben, 

jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a 

kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény 

érdekeit sértené. 

Az intézményben hivatali titoknak minősülnek a következők: 

 

 a közalkalmazottak személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 

 az ellátottak személyiségi jogaihoz fűződő adatok, 

 az ellátottak családi körülményeire vonatkozó adatok, 

 az óvoda belső életével, munkatársakkal kapcsolatos tények, adatok, 

 a közalkalmazottak, ellátottak egészségi állapotára vonatkozó adatok. 

 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója – fegyelmi 

felelősség megtartása mellett – köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. 

 

 

 

 

 

XV.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

 
Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket a mellékletben 

jelölt szabályzatok, leírások tartalmazzák. 

AZ SZMSZ mellékletét képező szabályzatok az alapdokumentum változtatása nélkül is módosíthatók, ha 

jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások, vagy az intézmény vezetője ezt szükségessé 

teszik. 

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező, 

megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. 

Jelen SZMSZ módosítása csak az alkalmazotti testület elfogadásával, a Szülői szervezet egyetértésével 

egyidejűleg lép hatályba. 
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XVI.Legitimáció 

 

 

 
Jelen SZMSZ-t az óvoda nevelőtestülete fogadja el, amely az óvodavezető jóváhagyásával válik 

érvényessé. A szülői közösséggel meg kell ismertetni SZMSZ-t.  

A fenntartót egyetértési jog illeti meg, amennyiben a módosítás után a fenntartóra többletkötelezettség 

hárul. 

 
 

Az Intézmény OM azonosítója: 

 

 
Készítette:…………………………….. 

Intézményvezető 

Ph. 

 
A Nevelőtestület véleményének a kikérésével ……../2020. határozat számmal dönt a 

Szervezeti Működési Szabályzat elfogadásról  

 

 
Nevelőtestület nevében :  

 
1. …………………………… 

Az alkalmazotti közösség véleményének a kikérésével ……../2020. határozat számmal dönt 

a Szervezeti Működési Szabályzat elfogadásról 

 

 

Az alkalmazotti közösség nevében:  
 

1. ………………………….. 

 

2. ………………………….. 

 

 
Véleményezők 

 

20/2012. EMMI /VIII.31./EMMI rend.4§(5) 
Ha iskolaszék, óvodaszék, kollégiumi szék nem működik, az SZMSZ elfogadásakor az óvodai, iskolai, 

kollégiumi szülői szervezet, közösség véleményét kell beszerezni. 

 

A Szülői Szervezet nevebén véleményezte:  

 

 

1. …………………………… 

SZSZ Elnök 

2. …………………………… 
Tag 

Tájékoztatás, egyetértési jog 

 
A Szervezeti Működési Szabályzat többletköltséggel járó anyagi fedezetét Tarcal Község 

Önkormányzat Képviselő Testülete ……………határozat számmal biztosítja 

 

 

A Nkt. 85. § (1)  

Fenntartó 

(1) egyetértési joga van a köznevelési 

intézmény SZMSZ-t megismerni, az 

egyetértés tekintetében 30 nap áll 

rendelkezésre. 

 

 

 

 

1. ……………………………  

Polgármester 

                  Ph. 
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A Szervezeti Működési Szabályzatot jóváhagyta 

az intézmény vezetője ……../ 2020. határozat számmal 

 

Kissné Dudás Gabriella 

 

………………………………. 

Ph.  

 
A dokumentum jelleg: Nyilvános  Megtalálható: Az intézmény honlapján 

                          ovodakikelet.hu 

        Nevelőtestületi szoba 

Hatályos: 2020.09.01. 

 /a kihirdetés napjától visszavonásig/ 

Verziószam: 1/2020 Készült: 4 példányban 

Iktatószám………./2020.  
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Mellékletek:  
 

 Munkaköri leírások 

 Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde Szakmai Programja 
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XVII. Munkaköri Leírások 

 

Intézményvezető munkaköri leírása 

 

Munkáltató 
Munkáltató neve:  
Székhelye:  
Munkavégzés helye:  
Munkáltatói jogkört gyakorolja:  

 

Munkavállaló: 

Neve:  

Születési neve:  

Szül. helye, ideje:  

 

Munkakör: 
Megnevezése: intézményvezető 
Kinevezés:  Az önkormányzati Képviselő testület 

A kinevezés módja, időtartama: Vezetői pályázati eljárás útján, 5 évre 

FEOR-száma:  

Munkaideje: 40 óra/hét,  

napi 10 óra kötelező 

 

Munkavégzés helye: Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, 

Konyha és Étkezde 

3915 Tarcal, Árpád u.8. 

 

 

 

 

A munkakör célja: 

Az intézmény munkájának szervezése, irányítása, 

képviselete. A nevelőmunka személyi, tárgyi és 

szervezeti feltételeinkek biztosítása.  

Pedagógiai - szakmai, tanügyi-igazgatási, 

munkáltató-személyügyi, gazdasági- 

adminisztratív feladatok ellátása, megszervezése, 

ellenőrzése, értékelése. A törvényi előírásoknak 

megfelelő működés, működtetés biztosítása. 

 

Munkavégzéshez szükséges (végzettség, ismeret, 

egyéb kikötés: 

főiskolai óvodapedagógusi diploma;  

közoktatási vezető szakvizsga ; 

szakmai gyakorlat minimum 5 év;  

IKT-eszközök hozzáértő használata 

 

Feladatai, főbb tevékenységeinek 

felsorolása: 

Az óvoda egyszemélyi felelősségű vezetőjeként 

tevékenységével felelős az intézmény szakszerű és 

törvényes működtetéséért. Képviseli a gyerekek, a 

szülők, a munkatársak és a fenntartói döntések 

előkészítésében, és végrehajtja a képviselőtestület 

és a Polgármester által meghatározott feladatokat. 
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1. Pedagógiai-szakmai: 

 

 Előkészíti az óvoda pedagógiai programjának kialakítását. Nevelőtestületi döntésre előterjeszti a 

program tervezetét. Elfogadtatása után biztosítja a szülői szervezet(tek) és a fenntartó 

megismerje, kezdeményezi jóváhagyását a fenntartónál- amennyiben többletkötelezettségi 

igényeket is tartalmaz. Folyamatosan ellenőrzi a program megvalósulását, beválását, 

amennyiben szükséges, kezdeményezi a program módosítását. 

 Aktívan  részt  vesz  a  minősítési  eljárások  és  a  tanfelügyeleti  ellenőrzések  

megszervezésében, lebonyolításában, egyúttal az érintettek felkészítésében. 

 Segítségével támogatja és ellenőrzi az intézményi munkaközösség(ek) és az önértékelési csoport 

munkáját. 

 Ellenőrzi és értékeli az óvodában folyó szakmai munka színvonalát, annak eredményességét, 

hatékonyságát. Konkrét javaslatot tesz fejlesztésére, támogatja az innovációt, a korszerű 

pedagógiai törekvéseket. 

 Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését. 

 Megszervezi,  valamint  ellenőrzi  a  tehetséggondozást,  a  részképességekben  lemaradt,  illetve  

a speciális nevelést igénylő gyerekek differenciált gondozását, fejlesztését. 

 Évente elkészíti az Éves munkatervet, a Továbbképzési tervet, majd elfogadtatja a 

nevelőtestülettel. 

 Támogatja és ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos képzését. 

 Előterjeszti a Házirend tervezetét, gondoskodik a megvitatásáról (nevelőtestület, szülői 

szervezet) a véleményük kikéréséről. Biztosítja, hogy valamennyi szülőhöz eljusson. 

 A nevelőtestület véleményét figyelembe véve megszervezi az óvodai csoportokat. 

 Összehangolja és jóváhagyja a csoportok heti- és napirendjét. 

 Megszervezi az óvodai és nemzeti ünnepünk méltó megünneplését. 

 Működteti az intézmény ellenőrzési,- értékelési.- minősítési rendszerét. 

 

2. Tanügy-igazgatási feladatok 

 

 Megszervezi a gyerekek óvodai felvételét. Felvételi és előjegyzési naplót vezet. Naprakészen 

vezeti az óvoda törzskönyvét. 

 Elkészíti az éves statisztikát (októberi) és annak módosításait. 

 A szülői nyilatkozatok alapján felméri az ingyenes étkeztetést kérő családok számát. A 

gyermekek nevelésével kapcsolatos, jogszabály által előírt feladatoknak eleget tesz. Ellenőrzi a 

hároméves kortól érvényes óvodakötelezettség betartását. 

 A mértéken felüli igazolatlan hiányzásokat jelenti a megfelelő szervek felé. 

 Biztosítja a gyerekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 

 Gondoskodik   a   szülői   és   nevelőtestületi   értekezletekről,   biztosítja   az   intézményen   

belüli információáramlást. 

 Megszervezi és ellenőrzi az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását. 

 Folyamatosan   aktualizálja   és   ellenőrzi   az   óvodai   dokumentumok   érvényességét,   

törvényi megfelelését. Gondoskodik arról, hogy az érintettek ismerjék ezek tartalmát. 

 Intézkedéseket tesz a tankötelezettség teljesítésére. Ellátja az igazolatlan hiányzásokra 

vonatkozó teendőit. 

 Javaslatot tesz az óvoda nyári és téli szüneteltetésére, a nevelés nélküli munkanapok 

időpontjára, tartalmára, megszervezésére. 

 

3. Munkáltatói-humánpolitikai feladatok: 

 

 A betöltetlen állásokra pályázatot hirdet,  és lebonyolítja a pályázati eljárást. 

 A jogszabályban előírt módon kinevezi az óvoda munkatársait, gyakorolja felettük a 

munkáltatói jogkört. Az OM által működtetett KIR felé eleget tesz a bejelentési 

kötelezettségének. 

 Az átsorolásokról időben gondoskodik. Biztosítja a törvényben előírt juttatások kiadását. 
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 Ellenőrzi a munkaidő-nyilvántartás vezetését. 

 Vezeti a közalkalmazotti alapnyilvántartást. A rendelkezésre álló adatokat és információkat az 

adatvédelmi törvény rendelkezései szerint megőrzi. Elkészíti és időben kiadja a munkaköri 

leírásokat. 

 Szabadság-nyilvántartást vezet. 

 A  pedagógusok  munkájának  ellenőrzése  során  írásos  értékelést  készít,  melyet  a  

dolgozóval  is ismertet. 

 Gondoskodik  a  munkafegyelem  és  a  törvényesség  megtartásáról,  a  munkaviszonyát  

vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonásáról. 

 Biztosítja és ellenőrzi a  munka,- és a tűzvédelmi szabályok betartását. 

 Lefolytatja az alkalmazottak foglalkozására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 

döntéseknél a jogszabály által előírt egyeztetéseket. 

 

4. Gazdasági-adminisztratív feladatok: 

 

 Szervezi az óvoda ügyviteli munkáját a mindenkor érvényes jogszabályok szerint. 

 Előkészíti  és  igény  szerint  aktualizálja  a  Szervezeti  és  működési  szabályzat  tervezetét,  

vitára bocsájtja és elfogadtatja a nevelőtestülettel, illetve a Szülői Szervezettel (SzSz). 

 Irattári tervet készít, elrendeli és ellenőrzi az iratok selejtezését. 

 Az intézménybe érkező ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik és gondoskodik az 

iktatásukról. 

 Biztosítja a pontos adatszolgáltatást. 

 A hivatalos  ügyintézési  határidőn  belül  válaszol  a hozzá beérkezett,  gyermekeket,  szülőket 

és közalkalmazottakat érintő kérdésekre. 

 Felelős  az  intézmény költségvetésének tervezéséért, végrehajtásáért, betartásáért, felel  az ezzel 

összefüggő beszámolók, mérlegek valós tartalmáért. 

 Biztosítja a gyerekek számára a tiszta, esztétikus környezetet. Ennek érdekében különböző 

eszközöket vásárol, valamint megszervezi és irányítja a napi takarítást, fertőtlenítést és a 

szükséges nagytakarításokat. 

 Betartja a kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzés, érvényes rendjét. Felelős a 

karbantartási terv elkészítéséért, végrehajtásáért. 

 Felel   az   átutalási,   utalványozási,   készletgazdálkodási,   leltározási,   selejtezési,   

pénzkezelési, vagyonvédelmi szabályzatokban foglaltak betartásáért. 

 Ellenőrzi a vagyon-, állóeszköz-, munkaruha-, étkezési nyilvántartások vezetését. 

 Feladata, az intézmény költségvetésének ismeretében, a takarékos gazdálkodás, az intézményi 

vagyon őrzése, védelme.  

 Elkészíti és működteti az intézmény belső ellenőrzés, kontroll szabályzatát. 

 

 

 

 

A szabadság felhasználásával és a hiányzással 

kapcsolatos szabályok: 

Éves szabadságolási tervet készít. Felettesével a 

szabadság kikérése előtt 15 nappal egyeztet 

(kivéve rendkívüli eseteket). Szabadságát az adott 

évben igyekszik felhasználni, átvitel esetén azt 

március 31- ig veheti ki. Munkahelyi érdekre 

hivatkozva a felettes 

15 napot visszarendelhet. Váratlan távolmaradást, 

hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a 

munkaidő megkezdése előtt minimum 2 órával 

jelezni kell a vezetőnek. 
Elvárható magatartási követelmények: A   Pedagógus   etikai   kódexben   

megfogalmazottak szerint. 

Önképzéssel kapcsolatos elvárások: A szakmai fejlődést segítő folyamatos önképzés, 

továbbképzéseken való részvételt, hétévenként 120 

órában. 

Hatásköre: Az intézményvezető kizárólagos kompetenciája és 

egyszemélyi felelőssége a gyermekfelvétel, a 

munkaviszony-létesítés, - megszüntetés, valamint 

az intézmény költségvetésén belüli gazdálkodás. 

Az intézményvezető döntése alapján a fenti 
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kompetenciák a vezető-helyettesre átruházhatóak 

(de ezt írásban kell rögzíteni). 

Felelőssége: Az óvoda zavartalan és a jogszabályoknak 

megfelelő működtetése. 

Kapcsolatok: 

Közvetlen felettese: Polgármester 

Közvetlen beosztottja(i): Az általa vezetett intézmény valamennyi 

dolgozója. 

Kapcsolattartási kötelezettsége: 1. Vezetői feladatainak ellátása közben 

közvetlen munkakapcsolatnak kell működnie az 

intézményvezető-helyettessel az 

élelmezésvezetővel, a bölcsőde szakmai 

vezetőjével. A munka- és felelősség megosztásról 

a helyettes részére külön munkaköri leírásban kell 

rendelkeznie. Továbbá valamennyi pedagógussal 

és a pedagógiai munkát segítő dajkákkal. Napi 

kapcsolatot tart fenn az óvodatitkárral. 

2. Az intézményvezető szoros kapcsolatot 

tart fenn:  

Óvodán belül: A szülőkkel, a szakmai munkaköri 

közösségekkel, a BECS csoporttal és az 

érdekvédelmi szervezetekkel. 

Óvodán kívül: A fenntartó illetékes vezetőjével, 

képviselő testület bizottságaival. 

Információszolgáltatási kötelezettsége:  Feladata az információáramlás biztosítása 

a szülők, a nevelőtestület, az Oktatási 

Hivatal (OH), a Pedagógiai Oktatási 

Központok (POK), a köznevelési 

információs rendszer (KIR) és a fenntartó 

felé.  

 Feladata a pályázati kiírások követése, 

felkutatása. Elkészíti és évente frissíti a 

különös közzétételi listát.  

 Titoktartási kötelezettsége van! 

Adatszolgáltatása során ügyelnie kell arra, 

hogy személyiségi jogokat ne sértsen meg. 

Távolléte esetén őt helyettesi: Az intézményvezető-helyettes, illetve az ő 

távollétében a szakmai munkaközösség vezetője. 

 
Hatályos: 

Záró rendelkezés: 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel a felettese megbízza. 

 

 

 

           ………………………………….                                  …………………………………………  

munkavállaló                                                             munkáltató 

 

 

Nyilatkozat: 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát 

átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. 
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Intézményvezető helyettes munkaköri leírása 

 

 

Munkáltató 
Munkáltató neve: Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, 

Konyha és Étkezde 

Székhelye: 3915 Tarcal, Árpád u.8 

Munkavégzés helye: 3915 Tarcal, Árpád u.8 

Munkáltatói jogkört gyakorolja: Intézményvezető 

 

Munkavállaló: 

Neve:  

Születési neve:  

Szül. helye, ideje:  

 

Munkakör: 
Megnevezése: intézményvezető helyettes  
Kinevezés:  A vezető nevezi ki, a nevelőtestület véleményét 

figyelembe véve. 

A kinevezés módja, időtartama: Az intézményvezető megbízásával határozott időre 

FEOR-száma:  

Munkaideje: 40 óra  

24 óra/ hét kötelező 

Munkavégzés helye: Csoportszoba, nevelői iroda és az intézmény teljes 

területe  

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, 

Konyha és Étkezde 

3915 Tarcal, Árpád u.8. 

 

 

 

A munkakör célja: 

Segíti az intézmény működtetését és az 

intézményvezető munkáját. Ellátja a rábízott 

pedagógiai-szakmai, tanügyi- igazgatási, 

munkáltatói, gazdasági-adminisztratív feladatokat. 

Részt vesz a belső ellenőrzés feladataiban. 

Munkavégzéshez szükséges (végzettség, ismeret, 

egyéb kikötés: 

főiskolai óvodapedagógusi diploma; 

pedagógus szakvizsga  

szakmai gyakorlat minimum 5 év 

IKT-eszközök hozzáértő használata 

 

Feladatai, főbb tevékenységeinek 

felsorolása: 

Az intézményvezető munkájának segítése. 

a)  kötelező  óraszámon  belül  (  heti  24  óra):  

szükség esetén óvónők helyettesítése 

gyerekcsoportban, egyéni fejlesztés, kirándulások 

kísérése, stb. 
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3. Pedagógiai-szakmai: 

 

 Aktívan  részt  vesz  az  óvoda  pedagógiai  programjának  kialakításában,  s  elősegíti  annak 

megvalósulását. Javaslatot tesz a módosításra, amennyiben szükségesnek érzi. 

 

 Segíti a pályakezdő gyakornok, illetve az új kolléga szakmai tájékoztatását. Az óvoda 

rendezvényeinek előkészítésében tevékenyen részt vesz. 

 Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, segítve a vezető munkáját. Ösztönzi a 

pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését. 

 Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását. 

 

 Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, részt vesz annak értékelésében, 

javaslatokat tesz a szakmai színvonal, az eredményesség és a hatékonyság fejlesztése érdekében. 

 

 Az  óvodai  dokumentumokat  jól  ismeri,  és  ő  is  gondoskodik  arról,  hogy  az  érintettek 

ismerjék ezek tartalmát. 

 

4. Tanügy-igazgatási feladatok 

 

 Adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztika elkészítését. 

 A vezető távollétében informálja a fenntartót a gyermeklétszám alakulásáról. Biztosítja az 

intézményen belüli információáramlást. 

 Követi és adminisztrálja az ingyenes és a 100 %-os térítési díjat fizető családok számát. 

Nyomon követi az óvodatitkár befizetéssel kapcsolatos munkáját. 

 A statisztika számára összesíti a Felvételi és mulasztási naplók adatait, havi szinten 

nyilvántartást vezet az ingyenes gyermekek hiányzásáról ( az állami támogatás elszámolásához ) 

 Vezetői kérésre ellenőrzi a csoportnaplók, a Felvételi és mulasztási naplók vezetését és azok 

tartalmát. 

 Javaslatot tesz az óvoda nevelés nélküli munkanapjainak pedagógiai tartalmára. Figyelemmel 

kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását. 

 A balesetvédelmi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, és a hiányosságokat azonnal jelzi 

az intézményvezetőnek. 

 Kapcsolatot tart a szülői szervezettel, évente egy alkalommal összehívja őket. Közreműködik a 

Szülői Szervezet munkatervének elkészítésben 

 

 

 

5. Munkáltatói-humánpolitikai feladatok: 

 

 Naprakészen vezeti a szabadság-nyilvántartást, és elkészíti a szabadságolási ütemtervet. 

 Elkészíti a dolgozók munkabeosztását, ügyeleti rendjét, és nyomon követi ezek betartását. 

 Megszervezi és ellenőrzi a pedagógiai munkát segítő munkatársak napi munkáját. 

 Ellenőrzi a munkaidő-nyilvántartást, a helyettesítés megfelelőségét. 

 A dolgozók munkavégzése során tapasztalt közérdekű pozitív, illetve negatív észrevételeiről 

tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 

 Javaslatot tesz a jutalmazás elbírálására, 

 Segíti a pályakezdő, illetve új kollega beilleszkedését. 

 A   kollektíván   belül   elősegíti   a   munkafegyelem   és   a   törvényesség   megtartását,   a 

munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását. 

 Személyes példájával támogatja a jó munkahelyi légkör kialakulását, annak megtartását. 

 

 

 

A szabadság felhasználásával és a hiányzással 

kapcsolatos szabályok: 

Éves szabadságolási tervet készít.  

Felettesével a szabadság kikérése előtt 15 nappal 

egyeztet ( kivéve rendkívüli eseteket ) Szabadságát 
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az adott évben igyekszik felhasználni, átvitel 

esetén azt március 31-ig veheti ki. Munkahelyi 

érdekre hivatkozva a felettes 15 napot 

visszarendelhet. Váratlan távolmaradást, hiányzást 

(betegség, egyéb komoly indok ) a munkaidő 

megkezdése előtt minimum 2 órával jelezni kell a 

vezetőnek. 

Elvárható magatartási követelmények: Felelősséget érez az intézmény szakszerű és 

törvényes működtetéséért. Segíti  és támogatja az 

intézményvezető munkáját, a gyerekek, a szülők, a 

munkatársak és a fenntartó elvárásait figyelembe 

véve. A munkamegosztás szerinti feladatait 

maradéktalanul ellátja. Tiszteletben tartja a 

kizárólagosan az intézményvezető 

kompetenciájába tartozó feladatokat. ( pl. 

munkaerő-gazdálkodás, jutalmazás, beruházás, 

eszközvásárlás stb. )A   Pedagógus   etikai   

kódexben   megfogalmazottak szerint. 

Önképzéssel kapcsolatos elvárások: A szakmai fejlődést segítő folyamatos önképzés, 

továbbképzéseken való részvételt, hétévenként 120 

órában. 

Hatásköre: Ellenőrzési joga van a munkafegyelmi kérdések 

betartásában. A vezető hosszan tartó távollétében 

teljes körű intézkedésre jogosult. 

Felelőssége: Az óvoda zavartalan és a jogszabályoknak 

megfelelő működtetése. 

Kapcsolatok: 

Közvetlen felettese: Az intézményvezető 

Közvetlen beosztottja(i): Az intézmény valamennyi dolgozója. 

Kapcsolattartási kötelezettsége: Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn az 

intézményvezetővel ( szakmai, gazdasági 

témákban ), továbbá valamennyi pedagógussal és a 

pedagógiai munkát segítő dajkákkal, pedagógiai 

asszisztensekkel, az intézmény közösségeivel. ( 

Szülői szervezet, munkaközösség, ) Indokolt 

esetben a vezető távollétében szigorúan, mindenről 

tájékoztatva telefonon tartja vele a kapcsolatot. 

 

Információszolgáltatási kötelezettsége:  Feladata az információáramlás biztosítása 

a szülők, a nevelőtestület, az Oktatási 

Hivatal (OH), a Pedagógiai Oktatási 

Központok (POK), a köznevelési 

információs rendszer (KIR) és a fenntartó 

felé.  

 Feladata a pályázati kiírások követése, 

felkutatása. Elkészíti és évente frissíti a 

különös közzétételi listát.  

 Titoktartási kötelezettsége van! 

Adatszolgáltatása során ügyelnie kell arra, 

hogy személyiségi jogokat ne sértsen meg. 

Távolléte esetén őt helyettesi: Az intézményvezető, illetve az ő távollétében a 

szakmai munkaközösség vezetője. 
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A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

Záró rendelkezés: 

 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel a felettese alkalmanként 

megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató 

fenntartja. 

 

…………………………………………..                                     ……………………………………….. 

munkáltató                                    munkavállaló 

 
P.H. 

 

 
Nyilatkozat: 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért anyagi 

és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt  tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom.  
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Óvodapedagógus munkaköri leírása 

 

 

 

Munkáltató 
Munkáltató neve: Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, 

Konyha és Étkezde 

Székhelye: 3915, Tarcal Árpád u.8 

Munkavégzés helye: 3915, Tarcal Árpád u.8 

Munkáltatói jogkört gyakorolja: Intézményvezető 

 

Munkavállaló: 

Neve:  

Születési neve:  

Szül. helye, ideje:  

 

Munkakör: 
Megnevezése: óvodapedagógus 

Kinevezés:  intézményvezető 

A kinevezés módja, időtartama: Határozatlan időre vagy határozott időre, 

helyettesítés esetén a helyettesített személy 

visszatéréséig 

FEOR-száma:  

Munkaideje: 40 óra / hét kötött munkaideje 32 + 4 óra/ hét 

Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek 

szerint 

Munkavégzés helye: Csoportszoba 

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, 

Konyha és Étkezde 

3915 Tarcal, Árpád u.8. 

 

 

 

A munkakör célja: 

A családi nevelés kiegészítése. Az óvodás korú 

gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, 

nevelése, fejlesztése, oktatása. 

Munkavégzéshez szükséges (végzettség, ismeret, 

egyéb kikötés: 

főiskolai óvodapedagógusi diploma; 

IKT-eszközök hozzáértő használata 

Nevelői alkalmasság, különösen: jó 

kapcsolatteremtő képesség, empátia, kedvesség, jó 

szervezőképesség 

 

Feladatai, főbb tevékenységeinek 

felsorolása: 

1. pedagógiai, a kötelező óraszámon belül 

heti 32 órában, 

2. tanügy-igazgatási, adminisztráció a heti 4 

órán belül 

3. általános elvárások 

 

 

1. Pedagógiai-szakmai: 

 

A rábízott gyermekek nevelése, oktatása, melyet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerint 

önállóan és felelőséggel köteles elvégezni.  

  Alapfeladata a Nkt. 62. §-a alapján  

Nevelő és oktató munkája során gondoskodjon a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének 

kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek 



~ 65 ~ 
 

egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. 

Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozzon a gyermekekkel, annak 

tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép számukra. 

Felelős a rábízott gyermekek testi épségének megőrzéséért. Biztosítsa a nyugalmat, a szeretetteljes 

légkört a gyermekcsoportban. 

A csoportszobában és a közös helyiségekben az óvoda további helyiségeivel harmonizáló esztétikus 

környezetet teremtsen. A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos külső 

helyszínekről, kíséretről. 

Szervezze meg és teremtse meg a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket ( hely, idő, eszköz ) 

A részképességekben elmaradt, illetve a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg 

foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön a gyógypedagógussal, pszichológussal, és a nevelést, 

oktatást segítő más szakemberekkel. 

A bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek felzárkóztatását segítse. 

Segítse a tehetségek felismerését, támogassa önmegvalósításukat. 

Előmozdítsa   a   gyermek   erkölcsi   fejlődését,   a   közösségi   együttműködés   magatartási 

szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartására. 

Nevelje a gyermekeket egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére, a 

keresztény kultúra értékeinek megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges 

életmódra és hazaszeretetre. 

A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg mindent a 

balesetvédelmi előírások betartásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával,  a szülő és 

szükség esetén más szakemberek bevonásával. 

A gyermek és a szülők valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben 

tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon. 

Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, ismerje és használja 

az információs és kommunikációs technológiák ( IKT ) adta lehetőségeket. 

Nevelő-oktató munkáját az óvoda saját pedagógiai programjában meghatározottak szerint a 

gyermekcsoporthoz és azok életkorához igazítva, szakszerűen tervezze meg és irányítsa a gyermekek 

tevékenységét. 

Folyamatosan ellenőrizze, mérje, értékelje a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről a 

személyiséglapon írásos feljegyzést készítsen, észrevételeiről váltótársát, felettesét informálja, az érintett 

gyermek szüleit szükség esetén tapintatosan tájékoztassa. 

Megfelelő felkészültséggel, felkérésre mentori feladatokat vállaljon. 

A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket az idevonatkozó 

jogszabályok határoznak meg. 

A  törvényben  megfogalmazott  módon  és  időben  tegyen  eleget  a  minősítési,  valamint  a 

tanfelügyeleti eljárásra vonatkozó előírásainak. 

Gyakorolja  a  reális  önértékelést,  önreflexiót.  Legyen  tisztában  az óvodapedagógus 

kompetenciaterület jelentőségével. 

 

2. Tanügy-igazgatási feladatok 

 

 A helyi pedagógiai program és az éves munkaterv elkészítésében, esetleges módosításában 

aktívan részt vesz. 

 A Szervezeti és működési szabályzatban ( SZMSZ ), valamint az óvoda Házirendjében 

megfogalmazottakat betartja és betartatja a vele kapcsolatban álló gyermekekkel és azok 

szüleivel. 

 Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket. 

 Naprakészen  vezeti  a  kötelező  tartalmi  elemeket  tartalmazó  csoportnaplót:  heti  rend, 

napirend, csoportos szokásrend, nevelési terv, kétszer féléves értékelés, heti ütemterv. 

 Nyomon követi a gyerek hiányzását, naprakészen vezeti a Felvételi és mulasztási naplót. 

 Évente legalább kétszer kitölti a „Fejlődési naplót”, mely a gyermek aktuális fejlettségi állapotát 

tükrözi. Ennek alapján készíti el a gyerek fejlesztési tervét és ad tájékoztatást a szülők részére. 

 Szülői értekezletet, játszódélutánt szervez. 
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 Szükség szerint, hivatalos felkérésre pedagógiai szakvéleményt ír. Közreműködik a gyerekek 

egészségügyi vizsgálatának megszervezésében. 

 Az érintettekkel történt egyeztetés, alapján (nevelőtárs, szülő, intézményvezető, 

fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, ) szakvéleményt ad a tanköteles gyermekekről. 

 Szükség esetén családlátogatást végez, melyről feljegyzést készít. Közreműködik a 

gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében. 

 Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét ( 32 óra ) a gyermekekkel való közvetlen, a teljes 

óvodai életet magába foglaló foglalkozásra kell fordítani. 

 A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában / ( 326/2013. (VIII.30 ). Korm. 

rend. szerint/ a nevelést előkészítő ( felkészülés a foglalkozásra: adminisztráció, anyaggyűjtés, 

előkészítés, ) azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok ( szülői értekezlet, fogadóóra, 

bemutató foglalkozás megtartása, pályázatírásban való részvétel, gyermekek kísérése külsős 

foglalkozásokra, kirándulásokra, óvodai ünnepségek szervezése, lebonyolítása, stb. ) elvégzése 

tartozik. 

 A felettese által eseti helyettesítés rendelhető el. Az arányos és egyenletes feladatelosztás a 

nevelőtestület tagjai között az intézményvezető, vezetőhelyettes feladata.  

3. Általános szabályok 

 Az óvodában olyan időpontban kell megjelennie, hogy munkaidejének kezdetekor 

munkavégzésre kész állapotban rendelkezésre álljon. Munkaidő alatt csak a vezető, távollétében 

vagy a helyettes  engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

 Reggel és délután ügyelet ellátására az óvodapedagógus beosztható. Továbbá minden esetben 

acsoportjában kell tartózkodni.  

 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi 

szabályokat. 

 A gyermek felnőtt felügyelete nélkül hagyása tilos! 

 Amennyiben a munkaideje alatt bármilyen baleset történik az óvónő távollétében, a felelősség 

változatlanul őt terheli. Dajka, szakképzetlen hallgató, szülő ilyen esetben nem vonható 

felelősségre. 

 Gyermekek között nem használhat telefont ( SMS-ezésre sem ) magánügyben a váltótárs 

beérkezését követően röviden, a nevelőmunka zavarása nélkül beszélhet. 

 Az óvoda területén ( épület, udvar ) a törvényi előírásnak megfelelően tilos a dohányzás. 

 A település életében aktívan vegyen részt, az intézmény képviselje a rendezvényeken, 

ünnepségeken.  

 

 

A szabadság felhasználásával és a hiányzással 

kapcsolatos szabályok: 

 

Éves szabadságolási tervet készít.  

Felettesével a szabadság kikérése előtt 15 nappal 

egyeztet ( kivéve rendkívüli eseteket ) Szabadságát 

az adott évben igyekszik felhasználni, átvitel 

esetén azt március 31-ig veheti ki. Munkahelyi 

érdekre hivatkozva a felettes 15 napot 

visszarendelhet. Váratlan távolmaradást, hiányzást 

(betegség, egyéb komoly indok ) a munkaidő 

megkezdése előtt minimum 2 órával jelezni kell a 

vezetőnek. 

Elvárható magatartási követelmények: Köteles megtartani a pedagógusetika 

követelményeit, valamint a munkafegyelem és  

közösségi együttműködés normáit.  

A humanista pedagógia elveivel ellentétes 

büntetést nem alkalmaz ( testi fenyítés, 

megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra 

vagy étel fogyasztására való kényszerítés ) 

Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi 

méltóságukat. Pedagógusi elhivatottság, 

kiegyensúlyozottság, következetesség, pontosság, 

megbízhatóság, türelem. Kulturál 
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megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és 

beszédkultúrájával, értékeket közvetít, pozitív 

mintát ad, képviseli a helyi pedagógiai program 

szellemiségét. 

 

Önképzéssel kapcsolatos elvárások: A szakmai fejlődést segítő folyamatos önképzés, 

továbbképzéseken való részvételt, hétévenként 120 

órában. Hivatásából eredő kötelessége, hogy 

fejlessze szakmai és általános műveltségét, 

tökéletesítse pedagógiai munkáját. „ A 

pedagógusnak hétévenként legalább egy 

alkalommal – jogszabályban meghatározottak 

szerint –120 órás továbbképzésen kell részt 

vennie. Megszűntethető 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, aki betöltötte az 55. életévét, és aki 

pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni 

hét évben. Csak olyan továbbképzés vehető 

figyelembe, melynek programját az oktatásért 

felelős miniszter jóváhagyta és a program 

alkalmazására engedélyt adott. A Pedagógus II. és 

Mesterpedagógus fokozatból eggyel alacsonyabb 

fokozatba kerül, visszasorolásra az, aki a 

fokozatba lépését követő kilencedik nevelési év 

végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógus 

továbbképzésben történő részvételi kötelezettségét 

Hatásköre: Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a 

pedagógusnak törvény és jogszabályok által, 

valamint az óvoda SZMSZ-ében biztosított 

jogokat, hatásköre és képviseleti joga az általa 

vezetett gyermekcsoportra terjed ki. A pedagógiai 

szabadság helyes értelmezése mellett az intézmény 

a pedagógiai programjának szellemességét 

figyelembe véve megválasztja a nevelő- oktató 

munkájához a megfelelő módszereket, eszközöket. 

Felelőssége: Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. 

A csoportszobában elhelyezett leltári tárgyakért és 

az általa használt eszközökért leltári felelősséggel 

tartozik. A munkaviszonyából eredő 

kötelezettségének vétkes    megszerzésével    

okozott    kárért    kártérítési felelősséggel tartozik. 

Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival 

és munkájával, a gyermekek egészségügyi és 

családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot 

köteles megőrizni. 

Kapcsolatok: 

Közvetlen felettese: Az intézményvezető 

Közvetlen beosztottja(i): Az intézmény valamennyi dolgozója. 

Kapcsolattartási kötelezettsége: A gyermek érdekében működjön együtt 

munkatársaival. 

Különösen a váltótársával, a csoportjához 

beosztott asszisztenssel, dajkával és 

fejlesztőpedagógussal, továbbá a szülőkkel és más 

társintézményekkel. 
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Információszolgáltatási kötelezettsége: Titoktartási kötelezettsége van. Adatszolgáltatása 

során ügyelnie kell arra, hogy személyiségi 

jogokat ne sértsen meg. 

Távolléte esetén őt helyettesi: Elsősorban a váltótársa, illetve a vezető által 

kijelölt óvodapedagógus. A helyettesítést az 

intézményvezető, a vezető helyettes és a feladattal 

megbízott osztja be. 

Helyettesítheti:  Az óvodapedagógus kollégáit 

 

 

Jelen munkaköri leírás………………..-től lép érvénybe. 

A munkaköri leírásban foglaltakat évente felülvizsgáljuk, szükség esetén módosítjuk.  

Záró rendelkezés: 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel a felettese megbízza.  

 

 

 

 

…………………………………………..                                     ……………………………………….. 

munkáltató                                    munkavállaló 

 
P.H. 

 

Nyilatkozat: 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért 

anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 

gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

…………………………………………  

munkavállaló 
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Munkaköri leírás – dajka 

 

 

Munkáltató 
Munkáltató neve: Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, 

Konyha és Étkezde 

Székhelye: 3915, Tarcal Árpád u.8 

Munkavégzés helye: 3915, Tarcal Árpád u.8 

Munkáltatói jogkört gyakorolja: Intézményvezető 

 

Munkavállaló: 

Neve:  

Születési neve:  

Szül. helye, ideje:  

A munkakör megnevezése: dajka 
Közvetlen felettese: Intézményvezető 

Gyermekcsoportban: az óvodapedagógus 

Heti munkaideje: 40 óra 

Helyettesítése: az intézmény másik dajkája által 

Helyettesítési kötelezettsége: az intézményvezető utasítása alapján 

 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

Napi feladatok: 

 Érintett minden olyan szakmai innovációban, ahol az intézmény nyertes pályázóként van jelen. 

 Az intézmény rendezvényein aktívan, tevékenyen részt vesz. 

 Munkájával segíti az óvodapedagógus Pedagógiai programban foglaltak megvalósító 

tevékenységét. 

 Az óvónő mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport 

életében. 

 Az óvodapedagógus irányítása alapján ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek 

állapotuknak megfelelő gondozását, segíti a közös tevékenységekben való részvételüket. 

 Saját csoportszobájának és a mellékhelyiségek takarítása. 

 Csoportok edényeinek mosogatása. 

 Ételek előkészítése, tálalása. 

 Étkezés után felmosás (mellékhelyiség, folyosó). 

 HACCP rendszer működtetetése és higiéniai előírásainak betartása. 

 

Heti feladatok: 

 Játékok, polcok, bútorok portalanítása. 

 Fürdőszoba teljes takarítása (csempe, szaniterek). 

 Fogmosó poharak, fésűk fertőtlenítése. 

 Csoport textíliák mosása, vasalása. 

 HACCP szerinti teendők és naplóvezetés. 

 

Időszakos feladatok: 

 Babaruhák, textíliák szükség szerinti javítása, varrása. 

 Fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítés. 

 Időszakonként - havonta - függönymosás, ablakkeretek és ajtók, radiátorok lemosása. 

 

Különleges felelőssége: 

A Munkaterv minden nevelési évben aktualizált, reszort felelősi feladat ellátása. 

 

Vagyoni érdekeltséggel kapcsolatban: 
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 A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és a munkavédelmi előírásoknak 

megfelelően használja, állagmegóvásukról gondoskodik. 
 Az épület biztonsága érdekében záráskor ellenőrzi a nyílászárókat, világítást, vízcsapokat. 

 Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

 A csoport textíliával, eszközeivel (edény, pohár, stb.) leltár szerint elszámol, vezeti a törésnaplót. 

 A tűz és munkavédelmi előírásokat mindenkor betartja. 

 

Tervezés: 

 Tervezi a felhasznált tisztító és mosószer mennyiséget. 

 

Bizalmas információk kezelése: 

 A dajka kötelessége a hivatásához méltó magatartás követelményeinek betartása. 

 A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági 

helyzetéről felvilágosítást illetéktelen személyeknek nem adhat. 

 

Ellenőrzés: 

 Naponta ellenőrzi a konyhai ételminta tárolását. 

 Naponta ellenőrzi és egyezteti az ebédrendelést a kiszállított adagokkal. 

 

Kapcsolatok: 
 

 Napi kapcsolatban van a gyermekélelmezés szállítóival. 
 A gyermekekkel, szülőkkel, munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít. 

 

Munkakörülmények: 
 

 Külön öltözőszekrény, tisztálkodási lehetőség biztosított. 
 Étkezés a gyermekekkel közösen történik. 
 Munkakör ellátásához megfelelő fizikai állóképesség szükséges. 

 

 

Tarcal: …………………….         

                                                                                                         …………………………………. 

           intézményvezető 

Ph.  

 

Nyilatkozat: 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért anyagi 

és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

…………………………………………  

munkavállaló 
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Csecsemő-és kisgyermekgondozónő munkaköri leírása 

A bölcsőde szakmai vezetőjének munkaköri leírása 

 
A munkavállaló neve:  
Munkaköre: csecsemő-és kisgyermekgondozónő 

A munkahely neve: Kikelet Napközoitthonos Óvoda és 
Bölcsőde, Konyha és Étkezde 

A munkahely címe: 3915 Tarcal, Árpád u.8. 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézményvezető 

Munkaideje: 40 óra/hét 

Kötelező óraszáma: 40 óra /hét 

Besorolása: hatályos törvény szerint 

Besorolásának ideje:  
Alapszabadság: 21 nap 

Pótszabadság: 25 nap 

Gyermekekre járó szabadság:  
Összes szabadság: 46 nap 

 

Helyettesítése: az intézmény másik csecsemő-és kisgyermekgondozónője által 

Helyettesítési kötelezettsége: az intézményvezető utasítása alapján 

 

 

 

A szakmai vezető feladatai: 

 

1. A munkahelyeken folyó napi munka felelős irányítója, részt vesz az intézmény szakmai 

irányításában. Felelős a bölcsőde működési feltételeiért (személyi-tárgyi feltételek). 

2. Felelős a másik gondozónő munkájáért, a bölcsődében gondozott gyermekek harmonikus 

fejlődéséért. A helyi adottságok figyelembevételével megszervezi a bölcsőde munkarendjét, a 

dolgozók munkabeosztását. Irányítja és ellenőrzi a bölcsőde gondozási és nevelési feladatainak 

ellátását. 
3. Megtervezi a napirendet. 

4. Ha sajátos nevelési igényű gyermek felvétele történik, megteremti és biztosítja a speciális 

szakemberekkel történő kapcsolatfelvételt, segíti a családot szakmai tanácsadással. 

5. Ha egy gyermek megbetegszik, gondoskodik arról, hogy a szülőt mielőbb értesítsék és a 

gyermeket elvigyék a bölcsődéből. Fertőző betegség esetén végrehajtja az ÁNTSZ vonatkozó 

utasításait. 

6. A bölcsődevezető felelős, hogy minden ételféleségből mintát tegyenek el. Különös gonddal 

ügyel a tejkonyha munkájára. 

7. A bölcsőde egész dokumentációjának megfelelő, naprakész, hiteles és pontos vezetéséért 

felel. Feladata az orvosi adminisztráció végzésének elősegítése is. Ellenőrzi a 

kisgyermeknevelő, gyermekekkel kapcsolatos dokumentációs munkáját. 8. Kezeli a bölcsőde 

gyógyszerkészletét. A gyógyszerek megfelelő tárolásáról gondoskodik. 

8. Felelős a bölcsődére, mint intézményre vonatkozó rendeletek, utasítások, jogszabályok 

végrehajtásáért, illetve betartatásáért. Gondoskodik a munkavédelmi és tűzvédelmi 

utasítások betartásáról. 
9. A szakhatóságok által feltárt hiányosságok megszüntetéséről, javításáról vezetői utasításra azonnal 

intézkedik. 

10. Fontos szerepe van a munkaerő szervezésében, kiválasztásában, betanításában. Elkészíti a 

dolgozó munkaköri leírását az intézményvezetővel vezetővel közösen. 

11. A bölcsőde dolgozójával megismerteti a belső szabályzatokat, nyomon követi azok 

érvényesülését, betartását. 
12. Éves munkatervet készít a dolgozók szabadságolására, a bölcsőde üzemeltetési idejére vonatkozóan. 

13. A bölcsőde tatarozásáról, karbantartásáról, felújításáról, az elhasználódott felszerelési tárgyak 

pótlásáról, a bölcsőde tisztításáról és rendjéről gondoskodik, figyelemmel kíséri és jelezi ennek 

szükségét az intézményvezető felé. 
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14. Kapcsolatot tart a családokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, a védőnői hálózattal, az óvodával 

és lehetőség, illetve igény szerint a hasonló profilú gyermekintézményekkel, valamint a 

kijelölt módszertani bölcsődével. 

15. Szakmai tudását a követelményeknek megfelelően szinten tartja, továbbképzéseken vesz részt. 

 

Járandóság: 

 Bérbesorolás szerinti fizetés 

 

 
Tarcal: …………………….      …………………………………. 

           intézményvezető 

Ph.  

 

Nyilatkozat: 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért anyagi 

és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

…………………………………………  

munkavállaló



~ 73 ~ 
 

Kisgyermekgondozó-és nevelő munkaköri leírása 

 

Helyettesítése: az intézmény másik csecsemő-és kisgyermekgondozónője által 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Helyettesítési kötelezettsége: az intézményvezető utasítása alapján 

A kisgyermeknevelő feladatai: 

1. Munkájában figyelembe veszi a bölcsőde szakmai vezetőjének és a bölcsődeorvos útmutatásait. 

2. Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítése, 

követésére és értékelésére alkalmas pedagógai, pszichológiai, egészségügyi és 

gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az 

aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását. 

3. Szakszerűen, az érvényben levő módszertani elvek figyelembevételével, valamint a bölcsődei 

gondozás- nevelés alapelveinek megfelelően gondozza-neveli a rábízott gyermekeket. 

4. Különös gondot fordít a hiánytalan előkészítő tevékenységre is. 

5. Figyelemmel kíséri, hogy a bútorok és játékok a gyermek fejlettségi szintjének és 

biztonságának megfelelőek legyenek.  

6. A csoportszobát otthonossá alakítja, a gyermekek számára díszíti. 

7. Csoportjában vezeti az előírt nyilvántartásokat. Negyedévenként (csecsemőkorban havonta) 

elkészíti konkrét megfigyelések alapján az egyéni fejlődési naplót.  

8. A csoportnaplót naponta vezeti – a gyermekeknél egyénileg bejegyzi a megfigyelt 

eseményeket.  

9. Az üzenőfüzetbe rendszeresen beírja, ha a gyermekre vonatkozóan újat tapasztal. Az 

egészségügyi törzslapban vezeti a betegség, vagy egyéb okok miatti hiányzásokat, a gyermek 

súly- és hosszfejlődését, mell- és fej körfogatának viszonyát.  

10. A testi fejlődésről a percentilt használja, az értelmi és szociális fejlődés dokumentáláshoz 

pedig a fejlődési táblát.  

11. Munkája befejezésekor szóban és/vagy írásban beszámol a gyermekkel kapcsolatos napi 

eseményekről. 

12. Vezeti a valóságnak megfelelően a gyermekek napi jelenléti kimutatását – melynek meg kell 

egyeznie a csoportnaplóban rögzített jelenléttel.  

13. Különös gondot fordít a gyermekek napi jelenlétéről készített dokumentáció átláthatóságára 

és egyértelmű vezetésére (szabad- és pihenőnapok eltérő színű jelölése, felvétel és 

megszűnés jelölése, korcsoportok statisztikának megfelelő jelölése). 

14. A szülőkkel és munkatársaival együttműködve, szakmailag megalapozva, - a módszertani 

levél útmutatása alapján-, megvalósítja a családlátogatást és beszoktatást. 
15. Részt vesz a szülői értekezleteken, illetve szülőcsoportos beszélgetéseket szervez és tart. 
16. Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken, nevelési év végén beszámol az éves munkájáról. 
17. Lehetőségekhez mérten részt vesz a település rendezvényein, vezetői megbízásra képviseli az 

intézményt.  

A munkavállaló neve:  
Munkaköre: csecsemő-és kisgyermekgondozónő 

A munkahely neve: Kikelet Napközoitthonos Óvoda és Bölcsőde, 
Konyha és Étkezde 

A munkahely címe: 3915 Tarcal, Árpád u.8 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézményvezető 

Közvetlen felettese: a bölcsőde szakmai vezetője 

Munkaideje: 40 óra/hét 

Kötelező óraszáma: 40 óra /hét 

Besorolása: hatályos törvény szerint 

Besorolásának ideje:  
Alapszabadság: 21 nap 

Pótszabadság: 25 nap 

Gyermekekre járó szabadság:  
Összes szabadság: 46 nap 
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18. Gondoskodik a gyermekek rendszeres levegőztetéséről, az udvari élet megszervezéséről.  

19. A napirendbe évszaknak megfelelően beiktatja a szabadlevegőn tartózkodást.  

20. Erős szélben, ködben, valamint kánikulában mellőzhető a szabadlevegőn tartózkodás. 

21. Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárásnak és nemüknek megfelelően legyenek 

felöltöztetve.  

22. Betartja a higiénés követelményeket. 

23. Ha egy gyermek megbetegszik jelenti a bölcsőde szakmai vezetőjének és megbeszélik a 

további intézkedéseket.  

24. Az orvos utasítása szerint ellátja a beteg gyermeket. Segédkezik az orvosi vizsgálatoknál. 

Egyéni gyógyszerek esetében gondoskodik a megfelelő tárolásról. 

25. Részt vesz a munkaértekezleteken, továbbképzéseken. 

26. Felelősséggel tartozik a csoportjában elhelyezett leltári tárgyakért. 

27. A munkakezdésre (műszak kezdeti időpontja) átöltözve, munkára felkészülten a csoportjában 

van. 

 

Járandóság: 

 Bérbesorolás szerinti fizetés 

 
 
Tarcal: …………………….     …………………………………. 

          intézményvezető 

Ph.  

 

Nyilatkozat: 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért anyagi 

és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

…………………………………………  

munkavállaló 
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Munkaköri leírás 

Bölcsődei dajka 

 

A munkavállaló neve:  
Munkaköre: Bölcsődei dajka 

A munkahely neve: Kikelet Napközoitthonos Óvoda és Bölcsőde, 
Konyha és Étkezde 

A munkahely címe: 3915 Tarcal, Árpád u.8 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézményvezető 
 Közvetlen felettese: Intézményvezető 

és a bölcsőde szakmai vezetője 

Munkaideje: 40 óra/hét 

Kötelező óraszáma: 40 óra /hét 

Besorolása: hatályos törvény szerint 

Besorolásának ideje:  
Alapszabadság:  

Pótszabadság:  

Gyermekekre járó szabadság:  

 

A munkakör célja: 

 

1. A bölcsődei nevelő, gondozó munkát segítő feladatok ellátása, továbbá a bölcsőde helyiségeinek 

tisztántartása, rendezett munkahelyi környezet biztosítása. 

 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb jogszabályi előírások: 

 

 1992. évi XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról, 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, 

 a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről. 

 

 

A bölcsődei dajka a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, napi 8 órában a Bölcsőde szakmai 

vezetőjének a közvetlen irányításával látja el. A munkáltatói jogkör gyakorlója a dolgozó felett az 

Intézmény vezetője. 

 

A bölcsődei dajka munkavégzésének sajátosságai: 

 

A dolgozó a napi 8 órás munkaidejéből szükség, vagy igény szerint köteles a gyermekcsoportban a 

nevelő, gondozó munkát segítő feladatokban részt venni, és mindkét bölcsődei csoportban a jelen 

munkaköri leírás felsorolt feladatok elvégzésével. 

 

Helyettesítésének rendje: 

 

A bölcsődei dajka dolgozót távolléte idején elsősorban a bölcsődei kisgyermeknevelő helyettesíti. Eseti 

helyettesítéssel is megbízható az intézmény más területein is ( óvoda, Konyha) 

 

A kapcsolattartás terjedelme és módja:  

 

a.) Belső kapcsolattartás: 

A munkakör kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével, a Bölcsőde szakmai vezetőjével és a csoportban 

dolgozó kisgyermeknevelővel. 
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b.)     Külső kapcsolattartás: 

A bölcsődei dajka köteles a családi és a bölcsődei nevelés egységének megteremtése érdekében a 

legoptimálisabb kapcsolatot kialakítani a gyermekekkel. 

A szülőknek a gyermekekről információt nem adhat ki! 

 

Felelősségi kör: 

 

A bölcsődei dajkát a munkaköri feladatai ellátásáért közvetlen felelősség terheli. A bölcsődei dajka a 

munkaköri leírásába foglaltakat személyesen, a munkahelyi felettesei utasításai szerint köteles ellátni. 

 

 

A bölcsődei dajka munkakör tartalma 

 

Szakmai feladatok 

 

Általános szakmai feladatok: 

 

 A dolgozó a munkaköre ellátása során elvégzendő feladatokat részben önálló munkával látja el, 

de feladatai ellátása során köteles figyelembe venni az intézményvezető illetve bölcsőde szakmai 

vezetőjének utasításait és a kisgyermeknevelő iránymutatásait is. 

 A  takarítási  feladatokat  olyan  időpontban  látja  el,  amikor  a  gyermekek napirendje erre 

lehetőséget biztosít. 

 Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi. 

 Munkakörének  ellátása  során  köteles  szem  előtt  tartani  a  gyermekek biztonságának, testi és 

lelki egészségének a mindenek-feletti megóvását. 

 

Részletes szakmai feladatok: 

 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt munkafolyamatokat az alábbiakban 

meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva lássa el. 

 

Takarítási feladatai: 

 

 A bölcsőde helyiségeit tisztán tartja 

 Gondoskodik a csoportszoba, a mosdó, WC- k, ajtók gondos, higiénikus tisztaságáról és a napi 

portalanításról. 

 Naponta a bölcsőde helyiségeit (szükség szerint többször is) felsöpri, porszívózza, fertőtleníti, 

felmosását elvégzi. 

 Az udvari játékszertárt hetente takarítja ki. 

 Hetente az elmozdítható berendezési tárgyak alatt, illetve mögött is el kell végezni a takarítási 

műveleteket, valamint a mosható felületek takarítását is, pókhálózás minden helyiségben, 

radiátorok portalanítása. 

 A bölcsődei textíliák mosása, vasalása. 

 Havonta a csővezetékeket, armatúrákat, nyílászárókat, párkányokat is takarítania kell. 

 Évente 3-4 alkalommal a függönyöket ki kell mosni. 

 A bölcsőde udvarának és környékének tisztán tartása ( homok fellapátolása, virágok locsolása 

stb..) 

 A tisztítószerrel takarékosan bánik. 

 A munkáját a HACCP takarításra vonatkozó szabályainak megfelelően végzi. 

 Vezeti a takarítási naplót. 

 Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső , végzettségének , szakképzettségének 

megfelelő eseti szakfeladatokat, amellyel az intézményvezető megbízza. 

 

 

 

 

 



~ 77 ~ 
 

 

A bölcsődei dajka nevelő - gondozó munkát segítő feladatai: 

 rendszeresen részt vesz a gyermekek felügyeletében, az udvarra való 

kimenetelnél és bejövetelnél, 

 segíti a kisgyermeknevelők munkáját, részt vesz az általuk kezdeményezett tevékenységek 

megvalósításában, felügyeletet biztosít a gyermekek ébredésekor a szobában, a 

kisgyermeknevelők házi továbbképzése, esetmegbeszélése, vagy értekezletek esetén szobai 

felügyeletet biztosít, 

 a gyermekek ébredés utáni fürdőszobai gondozása esetén felügyeletet biztosít a szobában, 

miközben a gyermekek ágyneműit rakja össze és teszi a helyére, 

 kikészíti, illetve elrakja az udvari játékokat, 

 miután  az  utolsó  gyermek  is  kiért  az  udvarra,  szükség  esetén  elrakja  a szobában elől 

maradt játékokat és kiszellőztet, 

 előkészíti az edényeket és az ételeket, 

 tiszta edényeket a helyi sajátosságoknak megfelelően a helyére teszi, 

 ágyneműt húz és lehúz, 

 előkészíti, illetve elrakja a gyermekek fekhelyét, (mosási, vasalási feladatok elvégzése) 

 a kivasalt textíliákat a csoportjába viszi, és a helyére teszi. 

 

Egyéb feladatok: 

 

 Szükség szerint részt vesz a szülői értekezleteken, illetve a bölcsőde által szervezett családi 

programokon 

 Köteles előre jelezni a bölcsőde szakmai vezetőjének a takarítási feladataihoz szükséges 

eszközök, vegyszerek, tisztítószerek mennyiségi szükségletét, 

 Felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos 

tárolásáért, 

 Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be a 

vagyonvédelmi előírásokat, 

 Helyi sajátosságoknak megfelelően nyitja és zárja a bölcsődét, áramtalanít berendezést. 

 Köteles ellenőrizni zárás előtt a nyilás zárók állapotát. 

 köteles a bölcsődei jelenléti ívet napi munkavégzése során, érkezéskor és távozáskor vezetni, 

 vezeti a takarítással kapcsolatos írásos dokumentumokat. 

 a munkája során tudomására jutott bizalmas adatokat, információkat diszkréten kezeli, köteles a 

titoktartás szabályait betartani, 

 részt veszt a bölcsőde szakmai vezető által szervezett, a munkakörét érintő megbeszéléseken és 

házi továbbképzéseken, 

 részt vesz a bölcsődei programok előkészítésében és lebonyolításában. 

 köteles munkája során ellátni mindazokat a feladatokat, a bölcsőde zavartalan működése 

érdekében a munkaköri leírásában felsorolt feladatokon kívül, amelyeket a jogszabályok 

előírnak, illetve amely feladatok elvégzésével a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve a bölcsőde 

vezetője megbízza, 

 köteles betartani munkavégzése során a tűz- és balesetvédelmi szabályokat, 

 a csoportokba kiadott tárgyakért leltári felelősséggel tartozik. 
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Munkaköri leírás konyhai kisegítő dolgozó részére 

 
 

A munkavállaló neve:  
Munkaköre: konyhai kisegítő 

A munkahely neve: Kikelet Napközoitthonos Óvoda és 
Bölcsőde, Konyha és Étkezde 

A munkahely címe: 3915 Tarcal, Árpád u.8. 

Munkáltató:  
Munkaideje: 40 óra/hét 

Alapszabadság:  
 

Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése 

alapján végzi. 

 

A HACCP gyakorlati utasításait, az egészségügyi előírásokat köteles pontosan betartani! 
 

Munkaköri feladatai: 
 

 Naponta leadja az ételadag megrendelést és a tejmegrendelést, a vezető által leadott 

dokumentációk alapján. 

 Megszámlálva átveszi a pékárut. Elkészíti a tejes folyadékot /kakaó, kávé/, illetve megfőzi a 

teát. Előkészíti és elosztja az ételt a csoportokba. 

 Az étlapnak megfelelően elkészíti a tej alapú folyadékot, szükség esetén felforralja a tejet, 

elkészíti a teat 

 Hiányzó dajka ill. szükség esetén átvállalja a csoportokban az étkezéssel kapcsolatos 

 teendőket (betolja a kocsit, segít az étel kiosztásában, edények leszedésében és kivitelében) 

 Mosogatás után elvégzi a konyhákkal és kiszolgáló helyiségekkel kapcsolatos tisztasági 

teendőket. Elvégzi a szükséges mosási teendőket (mosógépbe a textíliák berakása, mosógép 

kezelése, teregetés) 
 Az ételkísérő dokumentumok alapján átveszi az ebédet a konyhától 

 Szükség esetén közreműködik az étel és edények átszállításában. 

 Az étel mennyiségével ill. minőségével kapcsolatos problémák esetén megkeresi az 

intéuzményvezetőt 

 Gondoskodik az ebéd megfelelő hőmérsékletű tálalásáról (hőmérővel ellenőrizve a megfelelő 

tálalási hőmérsékletet). 

 A csoportok létszámának megfelelően és az általuk meghatározott időre az ebédet szétosztja, a 

szükséges uzsonna mennyiséget elkészíti, a csoportok számára kiadja 
 A csoportból visszahozott edényeket folyamatosan elmossa. 

 Ebédeltetés után rendbe teszi a konyhát (mosogató zsírtalanítása, liftszekrény lemosása, 

kövezet felmosása, fertőtlenítése) 

 A napi létszámnak megfelelően elkészíti a csoportnak az uzsonnát a megadott időre, tálaló 

kocsikra, készíti azokat. 

 A tízórai-ebéd elkészítésénél és az ebéd osztásánál a fityula használata kötelező! 

 Uzsonna után elmossa az edényeket. 

 Meghatározott időpontban elvégzi a mosogatók vegyszeres zsírtalanítását és a lefolyók 

fertőtlenítését. 

 A mindennapi takarítás részeként rendbe teszi a konyhát, az ételhulladék tárolót, és a folyosót. 

 Szükség szerint nagytakarítást végez (ablaktisztítás, csempe lemosás, szekrények, polcok 

lemosása, hűtők rendszeres takarítása). 
 Az ételmintát naponta elteszi és azokat előírásszerűen tárolja. 

 Felelős a gáztűzhely, hűtők rendeltetésszerű használatáért, tisztaságáért. 

 Felelős a tisztítószerek szabályos tárolásáért, gazdaságos felhasználásáért. 
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Ételhulladék gyűjtése az erre kijelölt helyen történik, ételmaradék még átmenetileg sem tárolható a 

konyha területén! 
 

 

 

Egyéb rendelkezések 

Az intézmény tárgyait és eszközeit felelőséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai 

és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő 

kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

A munkabeosztás alapján – az intézmény elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, 

ablakok bezárását. 
Köteles egészségügyi vizsgálaton megjelenni, munkahelyén védőruházatot hordani. 

A munkatársi értekezleten részt vesz. 

A konyha textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol. 

Műszakonként 20 perc pihenőidőt vehet igénybe. 

Kerülni kell a dohányzást a gyermekek érkezésének és távozásának 

időszakában. Az épület elhagyásakor váltócipő használata kötelező. 

Köteles munkakezdés előtt 5 perccel munkára képes állapotban megjelenni. A 
munkaidő beosztásának megfelelő időben elkezdeni a munkát a munkavégzés helyén. 

Köteles vezetni a konyha minőségbiztosításával kapcsolatos dokumentumokat, azt 

havonta leadni a felelősnek. 

Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat is, amellyel 
az intézményvezetője időnként megbízza. 

Felügyeli, hogy a konyhába idegenek, illetve utcai cipővel ne menjenek be. 

Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, 

a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el. 
 
 

 
Tarcal: …………………….     …………………………………. 

          intézményvezető 

Ph.  

 

Nyilatkozat: 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért anyagi 

és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

…………………………………………  

munkavállaló
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Munkaköri leírás 

Élelmezésvezető 

 

A munkavállaló neve:  
Munkaköre: Élelmezésvezető 

A munkahely neve: Kikelet Napközoitthonos Óvoda és 
Bölcsőde, Konyha és Étkezde 

A munkahely címe: 3915 Tarcal, Fő u.61. 

Munkáltató: Intézményvezető 

Munkaideje: 40 óra/hét 

Alapszabadság:  
 

Feladatköre és jogköre: 

 A HACCP rendszerműködtetése során az élelmezésvezető felelőssége és hatásköre a nyersanyag 

beszerzés és ételkészítés teljes folyamatában érvényesül.  

 Az élelmezés irányítását az élelmezésvezető végzi.  

 Az élelmezésvezető- besorolásától függetlenül – felelős a termelés folyamatosságáért. Ennek 

érdekében szervezeti, gazdálkodási és ellenőrzési feladatokat kell ellátnia, s ehhez szükséges 

megfelelő külső és belső kapcsolatokat kialakítania és fenntartania.  

 Szervezési feladatai egyrészt a termeléssel, másrészt a munkaerővel kapcsolatosak.  

 A termelés folyamatosságát és minőségét a hosszabb és rövidebb távra szóló, jól összeállított 

termelési programmal biztosítja.  

 A munkaerővel kapcsolatos feladatai közül kiemelkedő figyelmet kell fordítani a munkakörök 

meghatározására, a munkaerő biztosítására, valamint a bér- és munkaerőgazdálkodással 

kapcsolatos kérdésekre, amelyek közvetve vagy közvetlenül hatnak az üzem minőségére. 

 Gazdálkodási feladatai az anyaggazdálkodási, felhasználási és vételezési problémákhoz, illetve 

ezek gazdasági kihatásaihoz kapcsolódnak.  

 Az élelmezést irányító vezetőnek figyelemmel kell kísérnie a ráfordítás alakulását (az 

energiafelhasználást, a fogyóeszközök és segédanyagok felhasználását.)  

 Ellenőrzési tevékenysége azokra a területekre terjed ki, amelyeket szervezeti, gazdálkodási 

szempontok alapján irányít.  

 Ellenőriznie kell a teljes termelési tevékenységet a beszerzéstől az étkeztetéssel bezárólag. 

Fontos feladat a munkaerővel kapcsolatos ellenőrzések, úgymint szakmai feladatok ellátása, a 

munkafegyelem, az általános és személyi higiéné, valamint a munkavédelem betartása.  

 A külső és belső kapcsolatok betartása úgy a termelés, mint az értékesítés szempontjából 

egyaránt fontos.  

 Külső kapcsolatok közül kiemelkedő a szállítókkal és a fogyasztókkal történő kapcsolattartás, de 

nem elhanyagolható a hatóságokkal (ÁNTSZ) fennálló kapcsolata sem.  

 A belső kapcsolat az irányítással, a gazdasági részlegekkel (pénzügyi osztály.), az ellátási 

egységekkel (tanárok, diákok) meghatározóak. 

Az ellátás minősége szempontjából nagyon fontos az élelmezést irányító személyisége, amely 

befolyásolja az élelmezési üzemen kívül kialakuló munkahelyi légkört. 

 

Feladatkörébe tartozik: 

 Javaslattételi joga van az élelmezési szervezet állásaira történő munkaerő alkalmazására, a 

munkabér megállapítására és módosítására, jutalmazására.  

 Kezdeményezhet a beosztott dolgozók felé fegyelmi és kártérítési eljárást, munkaviszony 

megszüntetést.  

 Javaslatot tehet az élelmezés ügyvitelének korszerűsítésére.  

 Rendelkezési és intézkedési joga van a folyamatos üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok 

ellátásában (szervezési, technológiai és technikai).  

 Intézkedhet a nyersanyagok beszerzésében az élelmiszerek kiadásának utalványozásában, 

valamint a beosztott dolgozók szabadságának beosztásában, a túlórát elrendelésében és  

teljesítésének igazolásában, dicséretek és figyelmezések kiadásában. 
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Feladata: 

 Vezeti és irányítja az élelmezési üzem munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, 

szervezési és ellenőrzési feladatokat. 

 Gondoskodik a konyha személyzetének szabadságolásáról, olyan ütemben, amely a termelési 

folyamatot nem hátráltatja.  

 Vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, ellenőrzi a jelenléti ívek kitöltöttségét. 

 Elkészíti az éves, beszerzés, felújítási, karbantartási javaslatot a rendelkezésre álló pénzkeret 

figyelembevételével. 

 Részt vesz a felújítási korszerűsítési munkák előszítésében.  

 Javaslatot tesz a nyersanyagnorma módosítására. 

 Kiválasztja a megfelelő kondíciókkal rendelkező szállítókat. 

 Gondoskodik a nyersanyagok időben történő beszerzéséről (megrendelések, szerződések), 

beszállított áruk szakszerű átvételéről és biztonságos raktározásáról. 

 Legkésőbb a tárgyhetet megelőző hét közepére egyeztetve a dietetikus szakemberrel elkészíti a 

tárgyhét étlapját. 

 Étlapváltozás esetén írásban köteles a változást jelezni a dietetikus és intézményvezető felé 

 Gondoskodik a nyersanyagkiszabás időben történő elkészítéséről. 

 Figyelemmel kíséri a korcsoportnak megfelelően az egészséges, korszerű, megfelelő változatos 

étkeztetést. 

 Biztosítja az élelmezési üzem, zavartalan működését és az időben történő étkezést. 

 Elvégzi az elkészített ételek minőségi és mennyiségi ellenőrzését. 

 Gondoskodik az ételmaradékok mielőbbi eltávolításáról. 

 Gondoskodik a gépek, berendezések, gépek, edények és egyéb felszerelési tárgyak 

karbantartásáról, folyamatos cseréjéről. 

 Elkészíti az üzem dolgozóinak munkaidő-beosztását, szabadságolási tervét, vezeti a túlóra 

nyilvántartást. 

 Felülvizsgálja a dolgozók munkaköri leírását. 

 Folyamatos kapcsolatot tart az intézmény vezetőivel. 

 Rendszeres munkaértekezleteket tart, melyen értékeli beosztottjai munkáját. 

 Felelős az élelmezési szolgáltatás biztosításáért, a megfelelő, korszerű technológiai 

alkalmazásáért. 

 Felelős az ÁNTSZ előírásainak megfelelően – az élelmezési üzem tisztaságáért, a személyi 

higiénia betartásáért. 

 Felelős az ételminta szabályos eltevéséért és megőrzéséért, a szabályos dokumentáció 

kezeléséért. 

 Fokozottan felelős az intézeti tulajdon megóvásáért. 

 Elszámolási kötelezettsége van a rábízott pénzeszközökről, köteles beszámolni a rábízott 

eszközökről. 

Felelős az élelmezéssel kapcsolatos jogszabályok, országos és helyi rendelkezések 

betartásáéért, a munka és tűzvédelmi előírások betartásáért. 

 Rendszeresen ellenőrzi a feldolgozásra kerülő nyersanyagok mennyiségét, a technológiai 

folyamatokat. 

 Az élelmezési üzem nyersanyagkészletét figyelemmel kíséri. 

 Elvégzi a havi, negyedévi és alkalmankénti raktárellenőrzéseket, s a szükséges intézkedéseket 

kezdeményezi 

 Ellenőrzi a kiszállításra kerülő ételek mennyiségét, a kiszállítás körülményeit. 

 Rendszeres értékelést végez az élelmezési üzem tevékenységéről. 

 Továbbképzés: Köteles rendszeresen részt venni az élelmezésvezetők részére szervezett 

regionális és országos fórumokon, illetve továbbképzéseken. 

 

Felelőssége: 

 A HACCP rendszer működtetése során az élelmezésvezető felelőssége a folyamat teljes 

fázisában érvényesül. 

 Felelős a higiéniai utasítások betartásáért és betartatásáért, azok ellenőrzéséért. 
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 Felelős a szállítókkal kötött szerződésekben foglaltak betartásáért, a szállított és átvett áru 

minőségi megfelelőségéért. 

 A fagyasztott áruk megfelelő hőfokon tartásáért, annak ellenőrzéséért, dokumentálásáért. 

 A hűtőszekrények megfelelő működésének ellenőrzéséért, dokumentálásáért. 

 Az ételkészítés megfelelő technológiával történő elkészítéséért, annak ellenőrzéséért. 

 A biztonságos adagolás és szállítás kivitelezéséért. 

 Az élelmezési norma betartásáért. 

 Új konyhai főzőedények beszerzése esetén a főzési idők regisztrálásáért. 

 A főzési hőmérsékletek ellenőrzéséért és regisztrálásáért. 

 A szállított étel minőségmegőrzéséért. 

 A HACCP nyilvántartás vezetéséért. 

 Büntetőjogi felelősséggel tartozik a raktárkészlet mennyiségi és értékbeli kezelésének 

pontosságáért. 

 Az anyagi és számviteli adminisztrációt az ügyrendnek, ill. az előírásnak megfelelően 

naprakészen vezeti. 

 A göngyöleget hónap végén megszámolja, rendszeres időközönként elszállításukat 

megszervezi. 

 A helytelen tárolás miatt értéktelenné vált készletért anyagi felelősséggel tartozik. 

 A konyhai gépek, berendezések meghibásodását, eszközcsere szükségességét a fenntartó felé 

jelenti. 

Ügyel a gépek rendeltetésszerű használatára, törési jegyzőkönyvet vezet. 

 Éves selejtezésben, leltározásban aktívan részt vesz. 

 Ha a dolgozók között betegségre utaló tüneteket észlel, jelenti. 

 Dolgozó hiányzása esetén belső helyettesítésről gondoskodik, ha belső helyettesítéssel a hiányzás 

nem hidalható át, akkor jelenti azt a felettesének. 

 Gondoskodik a konyhai dolgozók szakmai képzéséről. 

 Ellenőrzi a dolgozók egészségügyi alkalmasságának érvényességét. 

 Köteles a munkahelyén beosztásának megfelelő időben pontosan megjelenni, a jelenléti ívet 

folyamatosan vezetni. 

 Távolmaradását haladéktalanul – a lehető legrövidebb időn belül – köteles jelenteni a 

felettesének. 

 A gyermekekről való gondoskodása során, ill. a velük való érintkezéskor magatartásában 

érvényesítenie kell az intézmény nevelési stílusát és értékét. Ezt a konyhai dolgozóktól is meg 

kell követelnie. 

 Munkáját minden esetben szaktudásának és lelkiismeretének megfelelően végzi. Ellátja azokat a 

munkaköréhez tartozó szakmai feladatokat, amivel alkalmanként a felettese megbízza. 

 

 

Ez a munkaköri leírás annak tudomásul vételétől érvényes. 

 

 

 

 

Tarcal: …………………….     …………………………………. 

          intézményvezető 

Ph.  

 

Nyilatkozat: 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért anyagi 

és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

…………………………………………  

munkavállaló
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Munkaköri leírás 

Szakács 

 
 
 

A munkavállaló neve:  
Munkaköre: Szakács 

A munkahely neve: Kikelet Napközoitthonos Óvoda és 
Bölcsőde, Konyha és Étkezde 

A munkahely címe: 3915 Tarcal, Fő u.61. 

Munkáltató: Intézményvezető 

Munkaideje: 40 óra/hét 

Alapszabadság:  

 
 
 
A korszerű főzési technikák alkalmazásával napi gyakorlatban elkészíti az aktuális létszámnak 

megfelelően az ételeket. Javaslattételi joga van a konyha technológiai folyamatok korszerűsítésében, 

konyhagépek, eszközök beszerzésében. A HACCP rendszer működtetése során hatásköre és felelősségi 

köre az ételkészítés teljes fázisában – az előkészítéstől az adagolásig – érvényesül.  

Felelős a teljes folyamat során a technológiai utasítások betartásáért és betartatásáért.  

 

 Az átvett nyersanyagok előkészítéséért,  

 A termékleírásokban rögzített technológiák betartásáért,  

 Az utasításokban rögzített higiénia betartásáért,  

 Az adagolási utasítások betartásáért.  

 

A szakácsnő távolléte esetén főzőnői vagy minimum tanfolyamatot végzett konyhalány látja el a főzési 

teendőket.  

 

 

 

Feladat körébe tartozik: 

  

 Az élelmezésvezető irányítása alatt dolgozik.  

 Tőle átveszi naponta az adott létszámnak és a napi menüknek megfelelően kiszabott 

nyersanyagokat.  

 Az átvételt aláírásával igazolja.  

 A nyersanyagokat a kiszabásnak megfelelően külön használja fel az óvodás, az iskolás és felnőtt 

ételek elkészítéséhez.  

 Minden esetben ügyel a higiénés rendszabályok betartására és különös gondos fordít a diéták 

elkészítésére. 

 Még a tálalás megkezdése előtt ételmintát tesz el a reggeliből.  

 Ezzel egy időben kiveszi az ételmintás hűtőszekrényből a lejárt (72 órája tárolt) ételmintákat és 

megsemmisíti azokat.  

 A tízórai elkészítése után a konyhalányok irányításával hozzákezd az ebéd előkészítéséhez. 

 Nyomon követi a szükséges földes áru megtisztítását, a mirelit áru, a húsféléket és egyéb, az 

ebédhez szükséges nyersanyagok előkészítését.  

 Minden nyersanyag feldolgozásával és felhasználásával szigorúan az ÁNTSZ által előírt 

helyiségekben és módokon járnak el.  

 Ügyel arra, hogy minden konyhatechnikai fázisnál a megfelelő védőöltözékben legyenek.  

 Az ebéd elkészítésénél igénybe veszi a konyhalány segítségét, aki a konyhán a szakácsnő 

irányítása alatt dolgozik.  

 Az ebéd elkészítését nagy gonddal végzi.  

 A kiszabott anyagokat teljes egészében felhasználja, de ügyel az ételek íz világára és állagára. 
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 Ügyel, hogy az ételek megfelelő ideig főjenek, túlfőzés miatt ne veszítsenek tápanyag és 

vitamintartalmukból, de minden puha, megfőtt és mikrobiológiailag is elfogadható minőségű 

legyen.  

 Tálalás előtt minden ételféleségből mintát tesz el.  

 Tálalásnál a különféle ételeket az arra megjelölt edénybe adagolja. Külön gondot fordít a diétás 

ételek kiosztására, az ételhordós ételek adagolására.  

 Minden alkalommal gondoskodik arról, hogy az ételhordók tisztára mosottak, fertőtlenítettek 

legyenek.  

 Tálalás után felügyel a konyha rendbe tételére, a mosogatási és takarítási utasítások betartására. 

 Gondot fordít arra, hogy az edények az előírásoknak megfelelőek legyenek, ne legyen rajtuk 

zománchiba, csorbulás, kozmásodás.  

 A konyhai gépeket a műszaki előírásoknak és a megadott célnak megfelelően használja. 

 Rendszeresen ellenőrzi a háztartási gépek állapotát is, jelzi, ha meghibásodás következik vagy 

következhet be, ha veszélyes állapot alakul ki.  

 Betartja és betartatja az egészségvédelmi, a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat.  

 Az élelmezésvezetőnél jelzi, ha valamilyen oknál fogva nem tudja a munkáját kellő módon 

elvégezni.  

 Kora délután hozzálát az uzsonna elkészítéséhez és legkésőbb 14 órára a konyhalány gondjaira 

bízza azt, ill. szállításra előkészíti.  

 Ételmintát tesz el az uzsonnából is.  

 Ezután ügyel arra, hogy az arra kijelölt konyhalány rendelt rakjon a konyhában.  

 Nagy gondot fordít arra, hogy egyetlen szennyes edény se maradjon.  

 A mosogatók, a tűzhelyek, a pultok, asztalok tisztán és rendezettek legyenek.  

 A kövezet frissen legyen felmosva, ételmaradék, morzsa ne adjon talajt a kórokozók és a 

rágcsálók terjedésének.  

 Munkája végzetével bezárja a konyhát, hogy idegen ne mehessen oda be és távozik.  

 Tálalópultnál részt vesz az ételek tányérra adagolásánál, étkezés után részt vesz a mosogatásban, 

tányérok, edények elpakolásában.  

 Végrehajtja ezeken a feladatokon kívül az élelmezésvezetőtől kapott utasításokat (pl. lajtos 

kocsiból víz behordása).  

 Az élelmezésvezető által kijelölt személy az ételallergiások számára az elkülönített 

alapanyagokból, külön helyiségben készíti el az ételeket majd névre szóló, dátummal ellátott 

ételhordóba teszi.  

 Az élelmezésvezető által kijelölt személy a gyermekek részére elkészíti a tízórait, uzsonnát, majd 

szállításra előkészíti.  

 

Felelőssége:  

 

 Köteles munkahelyén beosztásának megfelelő időben pontosan megjelenni, a jelenléti ívet 

folyamatosan vezetni.  

 Távolmaradását haladéktalanul – a lehető legrövidebb időn belül – köteles jelenteni az 

élelmezésvezetőnek.  

 Munkaideje alatt az intézményt csak az élelmezésvezető engedélyével hagyhatja el.  

 Az élelmezésvezető távollétében a helyettesítéssel megbízott személy irányítását kell elfogadnia. 

A gyermekekről való gondoskodása során, ill. a velük való érintkezéskor magatartásában 

érvényesítenie kell az intézmény nevelési stílusát és értékét.  

 Felel az ételek kifogástalan minőségben és időben való elkészítéséért, a különböző korosztályok 

számára történ kiszabatok pontos felhasználásáért.  

 Felel az ételmintás üvegek kifőzéséért, az ételminták pontos eltételéért. 

 Felel a konyhában lévő leltári tárgyakért, az álló eszközök állagmegóvásáért.  

 Felel a rábízott élelmiszerek, zöldségfélék, gyümölcsök és egyéb nyersanyagoknak az ÁNTSZ 

által előírt tárolásáért, előkészítéséért.  

 Munkáját minden esetben szaktudásának és lelkiismeretének megfelelően végzi.  

 Ellátja azokat a feladatokat, amivel alkalmanként az élelmezésvezetője megbízza.  
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Ez a munkaköri leírás annak tudomásul vételétől érvényes. 

 

 

 

 

Tarcal: …………………….     …………………………………. 

          intézményvezető 

Ph.  

 

Nyilatkozat: 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért anyagi 

és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

…………………………………………  

munkavállaló 
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