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Esélyegyenlőségi terv törvényi háttere: 

 
Törvények 

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és érvényben lévő módosításai 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

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

módosításai.  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

 

Rendeletek 

 

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

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről 331/2006. ( XII.23.) Kormányrendelet 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 

 

Alapító okiratunk szerint óvodánk alap feladata: Óvodai nevelés, iskolai életre való felkészítés, 

nemzeti etnikai kisebbségi feladatok ellátása. 

Óvodai integrációs program alkalmazása. 

Hátrányos és Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztése. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése az alábbi fogyatékossági kategóriákban: 

 Enyhe testi fogyatékos 

 Enyhe érzékszervi fogyatékos 
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 Enyhe értelmi fogyatékos 

 Enyhe beszédfogyatékos 

 Autista spektrum zavar 

 A megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd  

Intézményünk Sajátos nevelési igényű gyermekei, ellátásuk rendje: 

 

 Korcsoport 

Gyermek neve: 

Diagnózis Ellátás rendje: Gyógypedagógus 

neve: 

     

1 Mókus csoport 

 

 

   

2  Méhecske csoport 

 
   

3 Süni csoport 

 
   

 

Esélyegyenlőség biztosítása óvodánkban 

 

A Sajátos nevelési igényű gyermek  

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai  

nevelésének irányelve meghatározza az óvoda feladatát ezen a területen.  

A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését 

segítjük a többi gyermekkel együtt történő integrált nevelés során.  

A sérült és az ép gyermekek kölcsönös tapasztalatai egymásról, közös tevékenységeik, 
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együttes élményeik azt valószínűsítik, hogy később is elfogadók, igény szerint segítőkészek 

lesznek egymás iránt.  

Óvodapedagógiai alapelv  

Az alapprogramban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek esetében  

érvényesek, így a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek  

megvalósítására törekszünk, maximálisan figyelembe sérülés specifikusságukat. A nevelés 

hatására, a sérülés arányában, a sajátos nevelési igényű kisgyermekeknél is fejlődnie kell az 

alkalmazkodó készségnek, az akaraterőnek, az önállóságra törekvésnek, az 

együttműködésnek, vagyis a minden kulcskompetenciához kapcsolódó motivációnak, 

képességnek elvárható, teljesíthető szinten. A sajátos nevelési igény szerinti humánerőforrás 

megléte, befogadó és támogató légkör, a megfelelő környezet kialakítása és a szükséges tárgyi 

feltételek, segédeszközök megléte alapfeltétele az inkluzív integrált nevelésnek.  

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve  

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja 

Intézményünk az alapító okirat szerint ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

óvodai nevelését. A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Joga, hogy 

megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön. A gyerekek 

őszintén elfogadják, tolerálják a sajátos bánásmódot igénylő társaikat, a gyengébbekhez való 

közeledés és segítőkészség természetes számukra. Olyan pedagógiai környezetet kell 

kialakítania az óvodának, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik. 

Célunk, hogy a speciális szükségletű gyermekek léte, nevelése és fejlesztése illeszkedjen az 

óvodai nevelésünk egészébe. Mivel minden gyerek más, ezért szemléletünk alapja a 

differenciálás, amely egyes esetekben részben az óvodapedagógus, részben más szakemberek 

által nyújtott speciális bánásmóddal egészül ki. 

Programunk felfogása szerint: 

 minden kisgyerek fejleszthető. 



Petrovay György Katolikus Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 
5065 Nagykörű, Rákóczi u. 22-24. 

Telefon: Igazgató, titkárság (56) 494-011, Fax(56)543-028 

E-mail címünk:petrovayaltisk@vipmail.hu 

(OM AZONOSÍTÓ KÓDSZÁM:201781) 

 
Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

5065 Nagykörű, Május 1 út 7-9. 
 

 a gyermek meglévő képességeiből indulunk ki. 

 azon képességeket, amelyeknek fejlődése részleges zavart szenvedett és/vagy késve 

jelentkezett, szükséges segíteni, támogatni, fejleszteni. 

 

A habilitációs, rehabilitációs ellátás  

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztéséhez a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltakat vesszük alapul. Az óvodai nevelőmunka során,                                        

figyelemmel kell lenni arra, hogy:  

 a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, támogató, a fejlődést 

megerősítő környezet segíti leginkább;  

 a gyermek iránti elvárásokat sérülésének jellege, súlyosságának mértéke alapján kell 

meghatározni;  

 terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei  

      határozzák meg.  

 A habilitáció, rehabilitációs egyéni és/vagy kiscsoportos fejlesztés gyógypedagógiai  

      kompetencia, éppúgy, mint az egyéni speciális fejlesztési terv készítése, egyéni         

haladási napló vezetése.  

E mellett óvodapedagógiai fejlesztésüket is maradéktalanul meg kell valósítanunk, ami napi 

kétszer 15-20 perc, önképzésünk, akkreditált képzésen való részvételünk, szakemberek 

útmutatásai alapján.  

 Feladatellátásunkat a Pedagógiai Szakszolgálatunk munkatársaival, szolgáltatásvásárlással  

biztosítjuk. Nevelőtestületünk több tagja vett részt ez irányú képzésen, így munkánkat  

tudatosabban tudjuk végezni.  

  

Feladatrendszerünk  

 A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból fakadó hiányzó vagy 

sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása.  

 A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében.  
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 A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása.  

 A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.  

 Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése.  

  

Meghatározó tényezők  

 A fogyatékosság típusa, súlyossága.  

 A fogyatékosság kialakulásának oka (organikus, familiáris, pszichés).  

 A gyermek: életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei,  

       képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei.  

 A fejlesztés tartalma  

A fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, mozgásos észlelés folyamatait, a  

motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek fejlesztését. Az egyes fogyatékossági 

típusok függvényében más-más terület kap nagyobb hangsúlyt.  

A fejlesztés tartalmának konkretizálása egyéni fejlesztési tervben, haladási naplóban történik.  

  

Az eredményességet biztosító szempontok  

 A sérülés specifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és  

     alkalmazása.  

 Indokolt esetben 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 fejlesztése.  

 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 megvalósításához.  

 Az óvodai dolgozók és a szülők megfelelő tájékoztatása a sajátos nevelési igényű  

      gyermekek befogadására, együttműködés a sérült gyermek családjával.  
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 Külön gondot kell fordítani arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon  

      hátrányainak leküzdéséhez. Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakításakor  

      igénybe kell venni a szakirányú közreműködést (módszertani intézmény, utazótanári  

      szolgálat).  

      Fokozottan szükséges a szülők, az óvoda szoros, érdemi, egymást erősítő 

együttműködése.  

 Az fejlesztett gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket,  

      egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, foglalkoztatást, melyekre a  

      szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatot tesz.  

 Az együttnevelés megvalósításában az óvodapedagógussal szemben az alábbi 

követelmény teljesül: tudatos pedagógia, pszichológia felkészültség, pozitív nevelői 

attitűdök, mint elfogadás, befogadás, empátia, hitelesség – és az integrált neveléshez 

szükséges kompetenciák megléte; individuális módszerek ismerete, technikák 

alkalmazása;  

 egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres;  

 figyelembe veszi az eltérő képességeket, tolerálja az eltérő viselkedést;  

 együttműködik a különböző szakemberekkel, iránymutatásaikat, javaslataikat beépíti  

      a pedagógiai folyamatokba.  

 

A szakemberekkel szemben az alábbi elvárások teljesülnek:  

 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;  

 javaslatot tesz gyógypedagógiai-specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására;  

 figyelemmel kíséri a gyermek haladását, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez  

igazodó módszerváltásokra;  

 együttműködik az óvodapedagógusokkal, iránymutatásai során figyelembe veszi a  

gyermekkel foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;  

 egyéni, mikro csoportos fejlesztést végez.  
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A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus 

fejlesztésének elvei, feladatai az 

óvodai nevelés során. 

 Az óvodai nevelés során arra kell törekedni, hogy a hallási fogyatékos kisgyermek  

hang megnyilvánulásaival, majd beszéddel hívja fel magára a figyelmet, közölje kívánságait.  

Környezete igyekezzen a gyermek közölnivalóját, kommunikációs próbálkozásait megérteni.  

 Az óvodai nevelés keretében fejleszteni kell a beszédértést, szájról olvasási készséget,  

érthető kiejtésre nevelést. Fejlesztésük kívánatos színtere az ép hallásúak környezetében  

van.  

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermek  

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó a nem fogyatékos óvodás  

korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal történő együttműködést, a  

kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és minták, amelyet a 

gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés keretében szükség szerint 

gondoskodni kell a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről.  

  

Az enyhe  beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek  

 

A beszédfogyatékosság, akadályozott beszédfejlődésű gyermek szenzoros, motoros vagy  

szenzomotoros problémája (megkésett beszédfejlődés, centrális , súlyos orrhangzósság stb.),  

illetve a beszédhibához csatlakozó tanulási és/vagy magatartási zavara miatt eltérően fejlődik.  

A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontban állító, speciális terápiákat alkalmazó 

intenzív, komplex nevelési környezetben valósulhat meg. Az óvodai nevelés során az 

anyanyelvi nevelés, a mozgás, a kommunikáció, illetve koordinációs készség fejlesztése, a 

speciális terápiák alkalmazása (diszlexia-prevenció, grafomotoros fejlesztés stb.) segíti az 

iskolába lépéshez szükséges alkalmasság elérésében.  
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Mozgáskorlátozott, akadályozott, testi fogyatékos sérült (ebben a nevelési évben 

nincs ilyen gyermek) 

A környezet állandó alkalmazkodásra késztet, melyet alapvetően a mozgás biztosít. A 

szenzoros működés, a mozgástapasztalatok a különböző érzékelések és észlelések 

összekapcsolódva befolyásolják az idegrendszeri strukturálódását. Mindennek feltétele a 

mozgató szervek morfológiai és funkcionális épsége. A sérülés vagy hiány funkciófejlődést 

gátolva, hat a fizikai teljesítőképességre, az életkori tevékenységek végzésére.  

A végtagredukciós fejlődési rendellenesség, bénulásos kórformák, korai agyi károsodás, 

egyéb eredetű fejlődési rendellenességek jó része lehetővé teszi az integrált nevelést, speciális 

környezeti feltételek kialakításával, segédeszközök használatával, mozgásfejlesztő 

szakemberek alkalmazásával.  

 

Gyengén látó, enyhe látás sérült gyermek (ebben a nevelési évben nincs ilyen 

gyermek) 

A környezet észlelésében, a világ felfedezésében, személyek és tárgyak vizuális 

felismerésében akadályozza a gyermeket. Nincs vagy nem pontos a képi leképzés, ami kihat a 

gyermek egész személyiségére, térbeli mozgására, eszközhasználatára, életvitelére, korlátozó 

hatással van tevékenységeire, önállóságára. Speciális megsegítése a látássérülés mértékétől 

függ, az óvodában megfelelő biztonságos környezet kialakításával, a berendezési tárgyak, 

eszközök helyének állandóságával, fényekkel segíthetjük tájékozódását, illetve taktilis 

érzékelésének fejlesztésével.  

Körültekintő szervezéssel, nagy odafigyeléssel a tevékenységek történő bevonásukra, 

önállóságuk fokozására kell törekednünk, megértve esetleges frusztrációjukat.  
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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.  

A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású – az 

ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő – 

részképesség-zavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi. Az érintett gyermekek az 

átlagnál nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta feszültségeket, a váratlan 

zajokat. Aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak. Fokozottabban igénylik a 

tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat, valamint a pozitív visszajelzést, a 

sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. A kognitív, az emocionális-szociális 

képességek eltérő fejlődése a sikeres beilleszkedést, az iskolába lépésre való felkészülési 

folyamatot késleltetheti. 

Az óvodai nevelés és fejlesztés során kiemelt feladatunk: 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 kialakulását, és 

megalapozni az eredményes iskolai előmenetelhez szükséges készültséget. 

Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis 

befejezését követően ellenőrizzük , és amennyiben szükséges, a fejlesztés további menetét 

erre alapozva határozzuk meg. 
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Az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció a pszichés fejlődési zavar jellegét 

megállapító, komplex – gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi – szakértői véleményben 

foglaltak alapján történik. 

 

Intézményegységünk feladatának konkrét meghatározása, az ellátás rendje 

 Speciális végzettségű szakemberek alkalmazása  

 Meglévő humánerőforrás jobb kihasználása  

  Képzési, továbbképzési terv célirányossá tétele  

 Célirányos eszköz, fejlesztő játék beszerzése  

 Óvodai csoport (befogadó) kijelölése. 

 Deficit specifikus egyéni, mikro csoportos fejlesztés (logopédus, gyógypedagógus,  

      mozgásfejlesztő – gyógy testnevelő , pszichológus)  

Dokumentáció  

 Pontos, részletes nyilvántartás, státusz jelölése  

 Egyéni fejlesztési terv, napló  

 Értékelés/jelentés  

 Vizsgálat/kontrollvizsgálat/ szakértői vélemény  

Ellátásuk rendje, színtere  

 Óvodai csoportban (befogadás, óvónő és gyermekek attitűdje)  

 Egyéni / mikro csoportos fejlesztés fejlesztőpedagógus által, előírás szerint  

 Gyógytestnevelés, tartásjavító torna  

 Logopédiai, pszichológusi ellátás.  

 Folyamatos kapcsolattartás és konzultáció a szakemberekkel, szülőkkel- tájékoztatás és  

      együttműködés  

 Az óvodapedagógusok ez irányú szakmai felkészültségének biztosítása.  
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Dokumentáció  

 Egyéni fejlesztési terv, értékelés, szakvélemény  

 Haladási naplók  

 Fejlődés folyamatos nyomon követése. 

 Rehabilitációs napló  

 

Különleges gondoskodást igénylő gyermekek  

Fejlesztő pedagógiai végzettségű munkatársaink látják el, óvónői feladataik mellett, a 

fejlesztési feladatokat a szakvéleménnyel rendelkező és a BTMN-s gyerekek esetében. Ezen 

gyermekek száma, s a fejlesztés jelentősége főállású fejlesztő pedagógus alkalmazását tenné 

szükségessé.  

Integrált nevelésük különös figyelmet, felkészültséget jelent, mert az ún. deficitek, 

különbözőségük leginkább magatartási, viselkedési, szocializációs problémának tűnik. A 

nevelés általános és sajátos feladatait megvalósítva esetükben célszerű a célirányos 

megsegítés mellett, a cselekvéses nevelés gyakorlatára helyezni a hangsúlyt.  

 Ellátásuk rendje, színtere  

 Óvodai csoportban (befogadás, óvónő és gyermekek attitűdje)  

 Egyéni / mikro csoportos fejlesztés fejlesztőpedagógus által, előírás szerint  

 Gyógytestnevelés, tartásjavító torna  

 Logopédiai, pszichológusi ellátás.  

 Folyamatos kapcsolattartás és konzultáció a szakemberekkel, szülőkkel- tájékoztatás és  

      együttműködés  

 Az óvodapedagógusok ez irányú szakmai felkészültségének biztosítása. 

Dokumentáció  

 Egyéni fejlesztési terv, értékelés, szakvélemény  

 Haladási naplók  

 Fejlődés folyamatos nyomon követése.  
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  Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek  

 

A kedvezőtlen szociális, gazdasági hatások, az érték és a normaválság miatt növekszik a 

társadalmi feszültségszint, egyre szembetűnőbb a szociális alapú társadalmi rétegződés, ami a 

családok életminőségében, életvezetésében érhető tetten, s a gyermekekre vetítődik le úgy, 

hogy szociális válsághordozóvá válnak. A családok életszínvonalának drámai csökkenése 

veszélybe sodorhatja a  

gyermekek fejlődését, testi és lelki egészségét. Problémát okozhat még a család, a szűkebb  

társadalmi környezet elhanyagoló nevelése, a családi konfliktus.  

  

Intézményegységünk a 2008/2009-es nevelési évtől valósítja meg az Óvodai integrációs  

programot, ami az ezt megelőző hátránykompenzációs, esélyegyenlőséget biztosító 

pedagógiai törekvésünket - melyet helyi sajátosságaink generáltak-tette rendszerszerűvé, 

tudatosabbá, komplexebbé.  

Pedagógiai munkánkban az óvodai integrációs fejlesztő program legfőbb jellemzőit, a  

gyermekközpontúságot, intervenciós megsegítést magába foglaló családorientált szemléletet,  

valamint a széleskörű társadalmi konszenzusra való törekvést tesszük hangsúlyossá.  

Szervezési feladatok  

 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása:  

      folyamatszabályozás, be óvodázási és gyermekvédelmi team, együttműködés. 

 Integrációt elősegítő csoportalakítás: heterogén összetételű csoportok kialakítása, törvényi  

       előírás betartása- intézményvezetés.  

 Az igazolatlan hiányzások minimalizálása: naprakész nyilvántartás, családlátogatás,  

      együttműködés a családsegítővel, hiányzás minimalizálása – Beóvodázási team.  

 A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása: évente felmérés,  

      alkalmi segítségnyújtás – intézményvezetés.  
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Pedagógiai munkánk tartalmi elemei  

 Új nevelési eljárások, módszerek alkalmazására  

 Egyénre szabott, tényleges differenciálás egyéni bánásmód  

 Egyéni fejlesztés tervszerű, hatékony megvalósítására  

 Hagyományos ismeretszerzési, bővítési, mélyítési tér- és időkeretek megváltoztatása 

 Pedagógus szerep átértékelése  

 Nevelésben érintett külső szereplők széleskörű bevonása  

  

Az esélyegyenlőség megvalósításához kapcsolódó tevékenységeink  

Alapvető elvárások  

 Befogadó (és elfogadó) szemlélet, attitűd,  

 Gyermekbarát, biztonságot nyújtó és szeretet árasztó környezet,  

 Integrációt támogató új ismeretszervezési eljárások és módszerek alkalmazása a nevelés  

      folyamatában,  

 Széleskörű, választható, érdeklődésre épülő tevékenységi és tapasztalat szerzési  

      lehetőségek biztosítása cselekvéses neveléssel,  

 Egyéni bánásmód mindenkire kiterjedő alkalmazása,  

 Aktuális fejlettséget, hozott értékeket is figyelembe vevő optimálisfejlesztés, úgy hogy  

      az ismeretszerzés folyamatában a korrekció és felzárkóztatás mellett a harmonizálás  

      orientációs lehetőségét is alkalmazzuk,  
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Az óvodai gyermekvédelem az első legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyermekek minden  

problémája általában itt érzékelhető először intézményes keretek között.  

A gyermekvédelmi munka koordinálását az intézményvezető látja el, munkáját segíti a  

be óvodázási és gyermekvédelmi team vezetője a gyermekvédelmi törvényben  

meghatározottak szerint. Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes 

kibontakoztatására, a gyermeki-, és szabadságjogok tiszteletbe tartására kell épülnie.  

A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, amit kiegészít az intézményi  

nevelés /oktatás, így az óvodai nevelés 
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  Jegyzőkönyv              

 
 

 

 

 

A 2017/2018-es Esélyegyenlőségi tervet a nevelőtestület 2017. szeptember 01-én 

elfogadta. 

 

Óvodapedagógusok: 

G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna:  .............................................................  

Kiss Piroska:  .............................................................  

Sári-Gara Hajnalka:  .............................................................  

Récsányi Erika:  .............................................................  

Veresné Bagi Zsuzsanna:  .............................................................  

Ruszin Katalin:  ...............................................................  

Veresné Bagi Zsuzsanna                           ………………………………………… 

 

 

Nagykörű, 2018. 09. 01. 


