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BEVEZETŐ 

 

Módosítás indoka:  

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként döntött a 342/2021. (V.28.) az 

önkormányzati fenntartású óvodák egyesítéssel (beolvadással) megvalósuló átalakítás útján történő 

átszervezése határozatában, hogy a fenntartásában működő: 

a) Miskolci Avastetői Óvodát (3524 Miskolc, Hajós Alfréd utca 3.) 

b) Miskolci Belvárosi Óvodát (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 64.) 

c) Miskolci Diósgyőri Óvodát (3534 Miskolc, Árpád út 4/a.) 

d) Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvodát (3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 

14.) 

e) Miskolci József úti Óvodát (3531 Miskolc, József utca 2.) 

f) Miskolci Napraforgó Óvodát (3529 Miskolc Gesztenyés utca 18.) 

g) Miskolci Nyitnikék Óvodát (3533 Miskolc, Andrássy utca 53/a.) 

h) Miskolci Százszorszép Óvodát (3530 Miskolc Serház utca 1.) 

i) Miskolci Batsányi János Óvodát (3534 Miskolc, Batsányi János utca 2.) 

mint költségvetési intézményt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) 

bekezdése alapján – tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (7) 

bekezdés b) pontba) alpontjára – 2021. augusztus 1. napjával egyesítéssel (beolvadással) történő 

átalakítással átszervezi olyan módon, hogy az a)-h) pont szerinti 8 önálló költségvetési szerv 

beolvad a Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi János utca 2.) jogutód 

költségvetési szervbe. A beolvadó költségvetési szervek 2021. július 31. napjával jogutóddal 

megszűnnek az átalakítást megelőzően önálló költségvetési intézményként működő 9 óvoda és azok 

tagintézményei 2021. augusztus 1. napjától egy székhely óvodaként és annak 31 tagintézményeként 

működik tovább. Az új jogutód intézmény neve: Miskolci Integrált Óvodai Intézmény, Inštitúcia 

Integrovaný Meterských Škôl v Miškovci, rövidített elnevezése: MIÓVI, IIMŠM.” 
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A Pedagógiai Program összeállításakor az alábbi prioritási szempontokat vesszük/vettük 

figyelembe:  

- A MIÓVI szervezetét alkotó 31 tagintézmény + 1 székhely intézmény az átalakulást megelőző 

időszakban kialakított, megalapozott, jól bevált pedagógiai rendszerére való cél, - feladat és 

tevékenység tervezés a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelve, a minőségi óvodai 

nevelési gyakorlatának további biztosítása. 

- Partner központú intézményi működés a MIÓVI teljes szervezetére és a tagóvodák eddig 

kialakított rendszerére alapozva. 

- Integrált  óvodai szervezetünk harminckét feladatellátási helyének, tagóvodái közül:  a 

MIÓVI Székhely Óvodája;  az Avastetői Tagóvodája; a Belvárosi Tagóvodája; a Brunszvik 

Teréz Sport Tagóvodája; a Kassai Úti Tagóvodája; a Nyitnikék Tagóvodája;  a Szeder Úti 

Tagóvodája;  a Szilvás Úti Tagóvodája; és a Vadász Úti Tagóvodája Együttműködési 

Megállapodás keretében – részt vett az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 a tanulói 

lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása kiemelt uniós projektben. A 

Pedagógiai Programok felülvizsgálata során egyrészt lehetőség nyílt a – pályázati projektben 

résztvevő - feladatellátási helyünk számára arra, hogy a pályázati projekt keretében a projekt 

céljainak megfeleltessék Pedagógiai Programjukat, ehhez a felelősségteljes szakmai 

munkához akkreditált képzés, mentori támogatás és egyéb horizontális tanulás biztosítása 

keretében kaptak támogatást a pályázati projekttől. Másrészt, a nevelőtestületek a helyi 

Pedagógiai Program sommás módosítását is felülvizsgálták.  
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Miskolci Integrált Óvodai Intézmény ( MIÓVI) Óvodái 

és helyi pedagógiai programjainak elnevezése 

 

 

MIÓVI Tagintézmény  

 

 

megnevezése 

MIÓVI…….. 

 

 

címe 

 

helyi pedagógiai programjának 

elnevezése  

 

1.  Székhely Óvoda  3534 Miskolc, Batsányi János utca 2. Játék-mese-környezetvédelem és 

hagyományápolás óvodai 

nevelésünkben 

2.  Avastetői Tagóvodája 3524 Miskolc, Hajós Alfréd utca 3. MIÓVI Avastetői Tagóvodájának 

Pedagógiai Programja. 

3.  Bársony János  

úti Tagóvodája 

3531 Miskolc, Bársony János utca 27. MIÓVI Bársony János úti 

Tagóvodájának Pedagógiai 

Programja 

4.  Belvárosi Tagóvodája 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 64. Belvárosi Tagóvodájának 

Helyi pedagógiai programja 

 

5.  Benedek Elek Tagóvodája 3516 Miskolc, Szolártsik tér 1. MIÓVI Benedek Elek 

Tagóvodájának Pedagógiai 

Programja 

6.  Brunszvik Teréz Sport 

Tagóvodája 

3525 Miskolc, Mátyás Király utca 17. Integrált Pedagógiai Program 

 

7.  Bulgárföldi Tagóvodája 3534 Miskolc, Fazola Henrik utca 4. Gyermekvilág pedagógiai program. 

8.  Diósgyőri Tagóvodája 3534 Miskolc, Árpád utca 4/a. Csemeték Pedagógiai Programja. 

 

9.  Dózsa György  

úti Tagóvodája 

3525 Miskolc, Dózsa György utca 36. Komplex Prevenciós Részadaptáció 

 

10.  Eszterlánc 

Néphagyományőrző 

Tagóvodája 

3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 14. MIÓVI Eszterlánc 

Néphagyományőrző Tagóvodájának 

pedagógiai programja 

11.  József úti Tagóvodája 3531 Miskolc, József utca 2. MIÓVI Kerek-Világ pedagógiai 

programja 

12.  Kassai úti Tagóvodája 3526 Miskolc, Kassai utca 17. Kassai Úti Tagóvodájának 

Helyi pedagógiai programja 

13.  Katowice Sport 

Tagóvodája 

3526 Miskolc, Katowice utca 33. MIÓVI Katowice Sport 

Tagóvodája Pedagógiai Programja 

14.  Középszer úti Tagóvodája 3529 Miskolc, Középszer utca 5. Egészség, Mozgás, Környezet, mint 

a jövőnk alapja 

15.  Leszih Andor  

úti Tagóvodája 

3524 Miskolc, Leszih Andor utca 6. "Tarkabarka" Komplex differenciált 

személyiség- és képességfejlesztő 

program 

16.  Lorántffy Zsuzsanna 

Tagóvodája 

 

3533 Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna 

utca 28. 

Harmonikus személyiségfejlesztés 

egészséges környezetben 
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MIÓVI Tagintézmény  

 

 

megnevezése 

MIÓVI…….. 

 

 

címe 

 

helyi pedagógiai programjának 

elnevezése  

 

17.  Mesevár Tagóvodája 3534 Miskolc, Könyves Kálmán utca 

34. 

Varázslatos természet 

18.  Napraforgó Tagóvodája 3529 Miskolc, Gesztenyés utca 18. Egészség, Mozgás, Környezet, mint 

a jövőnk alapja 

19.  Nyitnikék Tagóvodája 3533 Miskolc, Andrássy utca 53/a Adaptáció: a lépésről-

lépésre minősített óvodafejlesztő 

Program alapján 

20.  Petneházy úti Tagóvodája 3529 Miskolc, Petneházy utca 4. Környezeti nevelés a 

fenntarthatóság jegyében 

21.  Pitypang Tagóvodája 3528 Miskolc, Fövényszer utca 35. Környezeti nevelésen, 

környezetvédelmen alapuló Zöld-

Világ Pedagógiai Program 

22.  Selyemréti Tagóvodája 3527 Miskolc, Selyemrét utca 38. Környezettudatos Pedagógiai 

Programmá  

23.  Stadion Sport 

Tagóvodája 

3534 Miskolc, Stadion utca 47/a. Mozgásműveltség Fejlesztő Óvodai 

Nevelési Program 

24.  Százszorszép 

Tagóvodája 

3530 Miskolc, Serház utca 1. MIÓVI Százszorszép Óvoda 

Pedagógiai Programja 

25.  Szeder Úti Tagóvodája 3533 Miskolc, Szeder utca 2/a. Környezetvédelem Tolnay Gyuláné 

módszerével 

26.  Szilvás Úti Tagóvodája 3529 Miskolc, Szilvás utca 37. Kuckó ovi 

27.  Szivárvány Tagóvodája 3534 Miskolc, Kacsóh Pongrác utca 8. Játékvilág pedagógiai programja 

28.  Szlovák Nemzetiségi 

Tagóvodája 

Szlovák nyelven: Inštitúcia 

Integrovaný Meterských 

Škôl v Miškovci Slovenská 

Národnostná 

Materská Škola 

 

3510 Miskolc, Fő utca 103. 

Lépésről-Lépésre Helyi Pedagógiai 

Programja 

 

29.  Tündérkert Sport 

Tagóvodája 

3531 Miskolc, Aba utca 49. MIÓVI Tündérkert Sport 

Tagóvodájának pedagógiai 

programja 

30.  Vadász Úti Tagóvodája 3518 Miskolc, Vadász utca 2. MIÓVI Vadász Úti Tagóvodájának 

pedagógiai programja 

31.  Várhegy Úti Tagóvodája 3519 Miskolc, Várhegy utca 2. Egészség, Mozgás, Környezet, mint 

a jövőnk alapja 

32.  Zsolcai Kapui Tagóvodája 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 17. Komplex prevenciós pedagógiai 

programja 

 

 

 

mailto:miovi.vezetoseg@miovi.hu
mailto:miovi.elelmezes@miovi.hu;miovi.titkarsag@miovi.hu
http://www.miovi.hu/


Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (MIÓVI)  
INŠTITÚCIA INTEGROVANÝ METERSKÝCH ŠKÔL V MIŠKOVCI 

3534 Miskolc Batsányi János u. 2. Adószám: Telefon, fax: 46-533-400, 533-401 ,  
15766115-2-05; OM azonosító: 028572 

E-mail:  miovi.vezetoseg@miovi.hu; miovi.elelmezes@miovi.hu;miovi.titkarsag@miovi.hu 
Honlap: www.miovi.hu 

1.változat 

8 
 

 

 

Azon Tagóvodák, melyek helyi szintű Pedagógiai Programjuk megvalósításához többlet 

költséget igényelnek Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától: 

 

 

A Tagintézmény megnevezése 

 

Többletköltség igény 

megnevezése tervezett éves költsége/Ft 

 

 

 

MIÓVI  

Brunszvik Teréz Sport  

Tagóvodája   

 

 

 

Sport óvodai 

tevékenységek 

1. Labdajáték:  

64 alkalom/2500.- Ft = 160.000.-

Ft/év 

2. Judó: 32 alkalom/ 3175.-

Ft/101.600.- Ft/év 

3. Úszás: 60 óra/2500ft.-

/óra=150.000.-Ft/év 

Összesen: 411.600.-Ft/év 

 

 

MIÓVI  

Bársony János úti Tagóvodája  

 

 

ÓVPED napló 

működtetése/online 

napló szolgáltatás  

 

 

5080 Ft/hó x 9 csoport x 10 hó = 

457.200.-Ft/év 

 

MIÓVI Százszorszép 

Tagóvodája  

 

 

ÓVPED napló  

 

5080 Ft/hó x 8 csoport x 10 hó=  

406.400.- Ft/év 

 

 

MIÓVI Tündérkert Sport 

Tagóvodája  

 

ÓVPED napló 

Sport óvodai 

tevékenységek 

 

Sport óvodai 

tevékenységek 

 

 

I. ÓVPED napló: 

5080 Ft/hó x 5 csoport x 10 hó =  

254.000.-Ft/év 

II. Sport Óvodai tevékenység: 

1. Labdajáték:  

64 alkalom/2500.- Ft = 160.000.-

Ft/év 

2. Judó: 32 alkalom/ 3175.-

Ft/101.600.- Ft/év 

3. Úszás: 60 óra/2500ft.-

/óra=150.000.-Ft 

Összesítés:   

Sport óvodai tevékenység: 411.600.-Ft/év 

ÓVPED napló:                    254.000.-Ft/év 

                                             665.600.-Ft/év 
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A Pedagógiai Program működését meghatározó törvények, kormányrendeletek, tartalmát 

meghatározó dokumentumok:  

 

Törvények 

 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelemről és gyámügyi igazgatásról 

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

 2011.évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 1998.évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról 

Kormányrendeletek 

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

 2016/679. számú rendelet - Európai parlament és a Tanács (EU) általános adatvédelmi 

rendelete, GDPR- törvény  

 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)  

 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

végrehajtásáról  

 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban 

való közreműködés feltételeiről 

 275/2019. (XI.21.) Korm. rendelet az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos 

egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról  

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

közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról  

 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

 15/2013. (II.26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről  
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 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásról 

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

intézmények névhasználatáról 

 

Egyezmény 

1992. Egyezmény a gyermekek jogairól Egyesült Nemzetek UNICEF  

 

A Helyi Pedagógiai Program tartalmát meghatározó további dokumentumok: 

 Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

 A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Alapító okirata (Melléklet) 

 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 

intézmények támogatása” kiemelt projekt Megvalósíthatósági tanulmányában és a 

Projektközpont által küldött elektronikus levelekben rögzített célok, szempontok 

 Minősített Lépésről-lépésre óvodai fejlesztő program 

 Pedagógiai Program céljait megvalósító fenntartói többletkötelezettség-vállalással 

kapcsolatos megállapodások 

 ÓVPED digitális dokumentáció 

 Diabéteszes gyermek/tanuló speciális ellátásának eljárásrendje intézményi belső szabályzata 

 Oktatási Hivatal által kiadott Tanfelügyeleti és Minősítési kézikönyvek  - 

https://www.oktatas.hu 

 

A Helyi Pedagógiai Program Nyilvánosságra hozatali  módja 

 

Jogszabályi megfeleltetés: 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 82.§ (1)-(3) pontja és a 

229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 23.§. g. pontja  
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A Pedagógiai Program Nyilvánosságra hozatalának módja: 

 KIR (Köznevelési Információs Rendszer) rendszerben az intézményi közzétételi lista 

részeként  

 Miskolc Megyei Jogú Város Honlapján  

 Az intézmény honlapján  

A Nevelőtestület számára:  

 csoportonként egy másolati példány készül az óvodapedagógusok részére 

 a nevelőtestület valamennyi tagja e-mail útján pdf formátumban megkapja a módosított 

Pedagógiai programot  

 Az intézmény honlapján  

 

A Szülői kör számára: 

 rövidített nyomtatott formában tájékoztató anyagként 

 Az intézmény honlapján  

 

Egyéb partnerek számára: 

 szóbeli tájékoztatás 

 Az intézmény honlapján  
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Küldetésnyilatkozatunk 

Mottó: „A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, 

de mindegyik legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, 

mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű."                                

                                                                                                                   (ismeretlen szerző) 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézményben és Tagóvodáiban dolgozó óvodapedagógusok ajánlják a 

Intézmény helyi pedagógiai programját az érdeklődő szülőknek. Intézményeinkben fontos, hogy 

gyermekeket érzelmi biztonság, otthonosság, derűs légkör, szeretet vegye körül.       

Óvodáink épületei, udvarai, előkertjei, berendezései jól szolgálják a gyermekek kényelmét, 

biztosítják egészségük megőrzését, lehetővé teszik a mozgás- és játékigényük kielégítését. Helyi 

pedagógiai programunkban nagy figyelmet fordítunk a gyermekek egyéni, eltérő fejlődési ütemére. 

Gyermekközpontú óvodai nevelésünk célja: Az óvodás gyermek sokoldalú harmonikus fejlődésének 

elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.  

Az óvodáinkban olyan óvodapedagógusok nevelik a rájuk bízott gyermekeket, akik elkötelezettek 

programunk értékei iránt. Munkájuk során az egyéni képességek kibontakoztatására törekednek és 

differenciáltan fejlesztik a gyermekek egyéni képességeit. Fontosnak tartják, hogy a szakmai tudás 

bővítését, frissítését. Keresik a továbbképzés, önképzés lehetőségeit. Nevelőtestületünk szakértelme, 

lelkesedése, értékközvetítő szerepe és tevékenysége, a vállalt feladatok határidőre történő teljesítése 

a garancia céljaink megvalósítására. Jellemzőjük a megfelelni akarás, a minőségfejlesztéssel 

kapcsolatos elkötelezettség.  

Valljuk, hogy óvodapedagógusaink és a nevelő munkát segítő alkalmazottak együttes munkája 

hozzájárul az óvodai nevelésünk hatékonyságához. Erősítjük az énkép – önismeret - önértékelés 

fejlesztését a gyermekek természetes megnyilvánulásaira és teljesítményére adott konkrét és pozitív 

megerősítések által. A kapcsolattartás során elsőszámú partnereink a családok.  A kapcsolatunk 

tudatos, kölcsönös bizalmon alapuló, harmonikus. Óvodáink nyitottak a családok felé, hogy a 

gyermekek személyiségének a sokoldalú kibontakoztatásában együttműködjünk. 

Törekszünk arra, hogy óvodásaink az iskolára felkészülté váljanak értelmileg, lelkileg és 

fizikailag egyaránt.                                                                 
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Jövőképünk 

 

Olyan óvodai nevelést biztosítunk: 

● ahol a családi nevelést kiegészítve boldog óvodás éveket nyújthatunk; 

● ahol jól érzi magát és elégedett a gyermek, a szülő és a nevelésben részt vevő 

alkalmazott; 

● ahol a gyermek alkotó részese az óvoda mindennapi életének; 

● ahol érvényesülnek a gyermeki és szülői jogok; 

● ahol érték az egészség, a helyes viselkedés, a természeti és társadalmi környezet, a 

másság elfogadása, a tolerancia; 

● ahol a gyermek képessé válik az önkifejezésre és befogadásra; 

● ahol az óvoda nyitottságával, rugalmasságával képes a társadalmi környezet változó 

igényeihez alkalmazkodni, a belső értékstabilitás megtartásával. 
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HELYZETELEMZÉS 

 

Óvodánk 116052-21/2021 Alapító Okiratának megfelelően ( lásd az 1.sz. Mellékletet)  

 

 

A TARTALMI MUNKA HELYZETKÉPE 

 

 

A különböző nemzetiségi réteghez, és más-más szociokulturához tartozó szülők eltérő 

követelményeket állítanak a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény elé. A tagóvodák speciális helyi 

nevelési programjaikkal eredményesen és hatékonyan elégítik ki ezeket az eltérő követelményeket.  

A nevelőtestületek 1999. 09. 01-től nevelő-fejlesztő munkájukat a saját maguk alkotta helyi óvodai 

nevelési programok/majd pedagógiai programok alapján, végzik. 

A helyi pedagógiai programok működtetésében többször került módosításra sor. 

Az előző időszak módosításait részben a jogszabályi előírások, részben a folyamatos program-

bevizsgálás eredményeire épülő fejlesztési irányok, pályázati projektekben való elvárások, illetve a 

szervezeti átalakítások indokolták.  

 

A tagintézmények helyi pedagógiai programja – a szakértői vélemények alapján – megfeleltek a 

törvényi előírásoknak, célrendszerük és feladatrendszerük a közvetlen és közvetett partneri igényekre 

épültek figyelembe véve a helyi sajátosságokat. 

 

Integrált szervezetként csakis akkor végezhetjük eredményesen és hatékonyan nevelő-fejlesztő 

munkánkat, ha a helyi sajátosságokra építünk, a közvetlen társadalmi környezet – melyben az egyik 

legfontosabb partner a gyermek és a szülő, család– elvárásainak megfelelően fogalmazzuk meg 

stratégiai céljainkat.   

A célnak való megfelelés alapját a 2021. 08. 01. előtti szervezeti átalakulás időszakában  minőségi 

színvonalon működő Helyi Pedagógiai Programok  biztosítják.  
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A MIÓVI tagintézményei a város, különböző, sajátos társadalmi háttérrel rendelkező körzeteiben 

találhatóak, ezért a MIÓVI helyi pedagógiai programjában a tagóvodáink a helyi pedagógiai 

rendszerükre építve fogalmazzák meg a Gyermekképüket, Óvodaképüket, Cél, Feladat és 

Tevékenységrendszerüket.  

 

Az Integrált Pedagógiai Programunk közös fejezetei:  

 Az óvodai gyermekvédelemmel összefüggő feladatok  

 Az óvoda kapcsolatrendszere  

 A Helyi Pedagógiai Program mérési és értékelési rendszere 

 A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése  

 

 

Óvodai nevelésünk alapelvei 

Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál, az Alapprogrammal 

összhangban nevelőtestületünk abból indul ki, hogy: 

 A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és 

különleges védelem illeti meg; 

 A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák 

esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. 

 Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának 

megerősítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok 

tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel 

részesülhessen színvonalas nevelésben. 
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Az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban fogalmaztuk meg óvodai 

nevelésünkben alapelveinket, az alábbiak szerint: 

 A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom 

övezi; 

 A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek 

egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; 

 Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a 

gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. 

Nevelőtestületünk az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik:  

- a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai 

légkör megteremtéséről;  

- a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról;  

- a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő – 

tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető szabad játékra; e 

tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítésére;  

- a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetre. 

Nemzetiségi óvodai nevelés 

Pedagógiai Programunkban az Alapító Okirattal összhangban a nevelőtestület a nemzetiségi 

gyermekek számára biztosítja a nemzetiségi óvodai nevelést. Nevelőtestületünk az óvodai a 

tevékenységi formákat az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint alakítja ki, a tartalmakhoz 

felhasználja a nemzetiségi irodalmi, zenei, szellemi és tárgyi kultúra értékeit. Az óvodai nevelés 

magában foglalja a nemzetiségi hagyományok, szokások tovább örökítését, valamint a nemzetiségi 

identitás megalapozását és fejlesztését. Az óvodai nemzetiségi nevelés tartalmazza a nemzetiségi 

kultúra, művészetek és hagyományok értékei közül azokat, amelyek a gyermekek életkori 

sajátosságaihoz igazodnak. A nemzetiségi óvodai nevelés olyan módon készíti fel a gyermekeket a 

sikeres iskolakezdésre és későbbi tanulmányokra, hogy tudatosan épít a nemzetiségi kultúra és a 

többségi kultúra közötti különbözőségekre és hasonlóságokra. 
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A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében helyi pedagógiai programunkban biztosítjuk 

az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, és a multikulturális nevelésen alapuló 

integráció lehetőségét. 

A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az 

önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását.   

Humán erőforrásaink 

Az intézményi dolgozói létszámot a MIÓVI vezetősége igyekszik a jogszabályi elvárásoknak  

megfeleltetni. A pontos adatokat a mindenkori éves statisztikai jelentés tartalmazza. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek differenciált fejlesztése a teljes integrált rendszerben 

megvalósul. 

A  MIÓVI nevelőtestületének iskolai végzettsége a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő. 

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozásokat, tevékenységeket 

óvodapedagógusok irányítják. 

Az óvodai nevelő-fejlesztő munka segítői a pedagógiai asszisztensek és a dajkák. Munkájuk 

nélkülözhetetlen a gyermekek sokoldalú és eredményes nevelésének megvalósításában. 

Az inkluzív óvodai nevelésünk megvalósítása a sajátosságok megőrzésével, a különbségekhez 

való alkalmazkodással – a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések:  

Az óvodapedagógus kötelessége és joga, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel 

egyénileg foglalkozzon, szükség szerint működjön együtt a gyógypedagógussal, az óvoda 

pszichológusaival, konduktorral vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a hátrányos 

helyzetű gyermek, felzárkózását elősegítse. Fontosnak tartjuk valamennyi munkatárs folyamatos 

együttműködését, összehangolt munkáját a befogadó szellemiségű óvoda, az inkluzív nevelés 

kialakítása érdekében. A speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok 

ellátása a megfelelő szakemberek bevonásával, a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve 

valósítható meg. 
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Az Óvodapedagógus tevékenységével kapcsolatos elvárások: 

 

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben 

csiszoljam kristályba!” 

                                                                              (Németh László) 

 

Az óvodapedagógus kulcsszereplő, elfogadó segítő, támogató attitűdje, kommunikációja, 

bánásmódja modell értékű az óvoda más dolgozói számára, ezért a kiegyensúlyozott légkör 

tudatos fenntartása érdekében folyamatos belső továbbképzésükre eddig is és a jövőben is nagy 

hangsúlyt kívánunk fektetni. 

Szakmai tudásunk aktualizálása, fejlesztése érdekében élünk az önképzés, illetve a szervezett 

továbbképzések keretében nyújtott lehetőségekkel.  

A képzési irányultság a MIÓVI Tagintézményeinek helyi pedagógiai programjának cél és 

feladatrendszerének hatékony és eredményes megvalósítását szolgálják.  Továbbképzési Program és 

az éves Beiskolázási terv a Tagóvodák Pedagógiai Programjának minőségi szintű megvalósítását 

biztosítja. 

A MIÓVI szintjén működő szakmai munkaközösségek az integrált szervezeten belüli  

tudásmegosztást, a pedagógus kompetenciák fejlesztését szolgálják. Az adott nevelési évben működő 

szakmai munkaközösségek az előző nevelési év értékelése alapján jönnek létre, munkatervük az 

intézményi munkaterv mellékletében található, működésüket a MIÓVI Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározottak szabályozzák.  

A MIÓVI egyes tagintézményei a helyi pedagógiai rendszerük folyamatos fejlesztése érdekében, a 

tagintézményi szintű önértékelési folyamat eredményeire építve szakmai munkacsoportokat 

működtethetnek.  A tagintézményi szintű munkacsoportok szakmai koordinálását a tag-

intézményvezető látja el.  
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A MIÓVI Továbbképzési programjának preferált területei: 

 a pedagógus életpálya kiteljesítését segítő továbbképzések, 

 a gyermekek személyiségfejlesztését és az 

 inkluzív óvodai nevelés minőségi szintű megvalósítását támogató képzések, 

 a családok gondozása, az esélyteremtés területén a nevelőtestület kompetenciáját növelő 

képzések, 

 diabéteszes gyermek/ tanuló speciális ellátására irányuló képzések, 

 az egészséges életmód, a környezettudatos szemlélet megalapozásának lehetőségeit bővítő, a 

hagyományok, a népi kultúra megismerését szolgáló képzések, 

 a nevelőtestület módszertani kultúráját szinten tartó, a tehetségfejlesztés lehetőségeinek 

bővítésére irányuló képzések, 

 a pedagógusok IKT kompetenciáinak fejlesztése. 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának (ezután: Alapprogram) megfelelően a helyi 

pedagógiai programunkban érvényesülnek a különböző – köztük az innovatív – pedagógiai 

törekvések, az Alapprogram szemléletével azonosan biztosítjuk az óvodapedagógusok pedagógiai 

nézeteinek és széles körű módszertani szabadságának érvényesülését. 

 

A hatékony pedagógiai munka feltétele az óvodapedagógussal szemben elvárt pedagógus 

kompetenciák gyakorlati alkalmazása. Az elvárás rendszer követelményének való megfelelésre a 

MIÓVI Nevelőtestülete törekszik. Az elvárás rendszer megtalálható az intézményi önértékelési 

felületen. 
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I. Gyermekvédelem ellátásával kapcsolatos feladatok  

 

Az óvodapedagógus feladata 

Társadalmilag elfogadottan az integráció lényege, hogy a Sajátos nevelési igényű gyermekek 

beilleszkednek ép társaik közé. A funkcionális integráció esetében az együtt-nevelés az együtt-

fejlesztés minden foglalkozásra kiterjed, megjelenik a befogadás. A teljes integráció- inkluzív 

akkor valósul meg, ha a sajátos nevelési igényű gyermek minden idejét együtt tölti ép társaival, 

miközben megvalósul egyéni   fejlesztése, fejlődésének segítése. 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 47. § (1) A Sajátos Nevelési Igényű gyermeknek, 

tanulónak 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. 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

 különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

 kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló, 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

 kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, 

 

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással 

rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség, 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 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. 
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A Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációjával kapcsolatosan célunk:                         

A Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, fejlődésének 

elősegítése, annak érdekében, hogy javuljon életminőségük, és a későbbiek folyamán 

könnyebben tudjanak beilleszkedni a társadalomba.  

Célunk, egyrészt folytatni a családok nevelő munkáját, másrészt pedig kiegészíteni azt. A 

harmonikus, nyugodt, biztonságot adó óvodai környezetben természetessé válik a gyermekek 

között személyiségük különbözősége. 

Még inkább érvényes ez a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre, mert ők csak mélyen érzelmi 

alapon álló, empátiás környezetben tudják leküzdeni különbözőségükből adódó hátrányukat. Így 

tudjuk segíteni e gyermekek komplex rehabilitációját, elősegíteni társadalmi adaptációjukat.                                                                                                                            

A Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációjával kapcsolatos feladataink: 

 Inkluzív szemlélettel, a különbözőséget elfogadó viselkedés és magatartás alakítása a 

gyermekközösségekben, ezen belül különösen a tolerancia, türelem, megértés, 

figyelmesség, segítőkészség, empátiás készségek alakítása. 

 Az óvodapedagógus ismerje fel és gondozza kiemelten a  Kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek rejlő kiemelkedő teljesítményt. 

 Az óvodai nevelés egész időtartamát átfogó feladat a kognitív funkciók és az érzelmi 

élet fejlesztése, alapvető önkiszolgálási szokások elsajátítása, az aktív nyelvhasználat 

építése. Ennek érdekében az óvodapedagógus fejleszti a beszédértést, szókincset, 

biztosítja az érthető kiejtésre nevelést.  

 Az óvodapedagógus törekedjen arra, hogy az ép, vagy kevésbé sérült funkciók tudatos 

fejlesztésével bővüljenek a kompenzációs lehetőségek.  

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek optimális nevelésének érdekében az 

óvodapedagógusok folyamatosan bővítik ismereteiket gyógypedagógiai téren.  

 

A spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, a kommunikáció fejlődését elősegítik azok 

az élmények, tapasztalatok és minták, amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél. 

Az integrált óvodai nevelés keretében szükség szerint gondoskodunk a folyamatos 

gyógypedagógiai, pszichológiai megsegítésről.  

Az  SNI gyermekek inkluzív nevelését biztosító -cél, -feladat és –tevékenységrendszerünket a 

2. sz.  Melléklet tartalmazza.  
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A szociálisan hátrányos környezetből óvodánkba kerülő gyermekek fejlesztésére fokozott 

gondot fordítunk.  

Célunk: 

a szociálisan hátrányos családi környezetből érkező gyermekek szocializációjának segítése, a 

családi és közösségi elvárásoknak megfelelő viselkedésformák összhangjának megteremtése 

integrált nevelési feltételek keretében. 

 Az óvodánkba járó szociálisan, mentálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek 

differenciált nevelése, a családok segítése. 

 A családbevonás eredményeként el kívánjuk érni, hogy a családok nagyobb 

odafigyelést tanúsítsanak gyermekeik gondozására, nevelésére. 

 

A fejlesztési terv megvalósításával elérjük, hogy óvodásaink kiegyensúlyozottak, érdeklődőek, 

nyitottak legyenek az ismeretek befogadására, és váljanak alkalmassá az iskolai tanulmányok 

megkezdésére. 

Feladataink: 

 a gyermekek fejlettségének megismerése, 

 a gyermekek csoportba való befogadásának elősegítése személyes 

mintaadással, 

 az egyéni bánásmód, a folyamatosság, a fokozatosság elvének kiemelt 

alkalmazása, valamint konstruktív fejlesztés biztosítása. 

Feladataink prioritási rendszere: 

 Személyiség- és képességfejlesztésben kiemelt fontosságú az önismeret, a 

kommunikációs technikák javítása, az együttműködési készség fejlesztése, a reális 

énkép kialakítása. 

 A szocializáció elősegítésében feladatunk, hogy a gyermekekben kialakuljon a 

saját és a környező világ értékei, normái közötti kapcsolat iránti érzékenység, és 

csökkenjenek az adaptációs nehézségek. 

 Az egészségközpontú nevelés területén kiemelt fontosságú az egészséges 

életmód, a környezetbarát életvitel megalapozása. 

 Az értékközvetítésben kiemelten kezeljük a tanulásba és a tudásba vetett hit 

megalapozását, felismertetését és a motiváció fejlesztését. 

 Az ismeretközvetítés elsődleges feladatának tekintjük az eredményes iskolai 

tanulás megalapozását. 

 A hagyományőrzésben prioritást élvez az identitástudat megerősítése, vállalása 

és a nemzet közös kultúrájába történő beillesztése. 
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I.1  A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

A Gyermek Jogairól szóló Egyezményről általánosságban elmondhatjuk, hogy visszatükrözi az 

emberi jogok fejlődésének két alapvető vonását, tartalmazza az emberi jogok széles skáláját és 

kizár mindenfajta diszkriminációt a jogok érvényesülésében. 

A diszkrimináció tilalmának kimondása különösen fontos, mivel a világ számos országában sok 

gyermeket már a születése percétől sújtja valamilyen hátrányos megkülönböztetés. Ilyen lehet 

a faji diszkrimináció, vagy a házasságon kívül született gyermek hátrányos jogi és társadalmi 

helyzete. 

A Gyermek Jogairól szóló Egyezmény önmagában nem teremtheti meg azokat a társadalmi 

feltételeket, amelyek a gyermekek egészséges fejlődése érdekében szükségesek, azonban 

biztos alapot nyújt olyan társadalmi törekvésekhez, amelyek a társadalmi fejlődés 

szolgálatában a gyermek mindenek felett álló érdekét kívánják érvényesíteni. 

 

I.2.  A gyermeki jogok érvényesülése az óvodában 

 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja - a hazai óvodai neveléstörténet értékeire, nemzeti 

sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a magyar óvodai 

nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, az emberi jogok és alapvető 

szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok biztosítása érdekében a Magyar 

Köztársaság által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve – 

meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. 

Magyarországon jogegyenlőség van, csak törvény zárhatja ki az életkora okán az állampolgárt 

valamely állampolgári jog gyakorlásából; egyes személyeknek erre nincs joguk. 

A szülői jog gyakorlását is meghatározza a gyermek mindenek felett álló érdeke. Ennek 

megfelelően kerülhet ellenőrzésre a szülői jogérvényesítés, és a gyermeki jogok megsértése 

esetén sor kerülhet szankcionálásra is. A Gyermek Jogairól szóló Egyezmény az egyes 

gyermeki jogok meghatározásakor minden esetben kifejti azt a kötelezettséget, amelyet az 

aláíró állam vállal az adott jog érvényesítése érdekében. Jól kifejezi az egyezmények e 

szerkezete a gyermeki jogok azon sajátosságát, hogy érvényesülésük esélye és garanciája csak 

akkor van meg, ha a jogok mellett cselekvőképes alanyok (személyek, intézmények és 
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szervezetek) kötelezettségeit jogszabály határozza meg az adott tárgyban, hogy biztosítsák a 

diszkriminációmentes óvodai nevelést, a befogadó, elfogadó, toleráns légkört. 

A pedagógusok feladata még, hogy tudatában legyenek az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásoknak, és minden alkalmat megragadjanak az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteik bővítésére. 

Intézményünkben érvényesül a 

 szegregációmentesség, 

 diszkriminációmentesség, 

 a hátrányos helyzetű gyermekek nevelési és társadalmi integrációjának támogatása, 

 az integráció biztosítása. 

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel nevelkedő és a sajátos nevelési igényű gyermekek tekintetében óvodánk nevelési 

gyakorlatában is szerepel az együttnevelés, a befogadó /inkluzív/ nevelés feltételeinek 

megteremtése és folyamatos fejlesztése. 

E nevelési gyakorlat minél szélesebb körű elterjesztése minden egyes gyermek vonatkozásában 

kiemelt jelentőséggel bír, különös figyelemmel a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési 

igényű gyermekekre. 

Az esélyegyenlítő tevékenység célja a segítségnyújtás abban, hogy a felnövekvő generáció 

tagjai életük minden szakaszában: 

 boldogok és kiegyensúlyozottak legyenek, 

 rendelkezzenek biztonságot jelentő morális normákkal, értékekkel, 

 erősek maradjanak a megpróbáltatások idején is, meg tudják oldani problémáikat, 

 legyen elegendő önbizalmuk, szeretni és becsülni tudják önmagukat, 

 merjenek hinni képességeik hatalmában, legyen bátorságuk tehetségük 

felfedezéséhez, akaratuk és kitartásuk a megvalósításhoz, 

rendelkezzenek megfelelő készségekkel és kellő határozottsággal a veszélyt jelentő helyzetek 

visszautasításához. 
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I.2.1.  Az esélyegyenlőség, valamint az egyenlő bánásmód követelményének biztosításával 

kapcsolatos intézményi tevékenység és feladatok: 

 az óvodai háttérből adódó, esélyegyenlőséget, valamint az egyenlő bánásmód 

követelményt sértő körülmények feltárása, valamint azok kezelési módjának 

meghatározása, 

 a családi háttérből fakadó esélyegyenlőséget, valamint az egyenlő bánásmód 

követelményét sértő körülmények feltárása, valamint azok kezelési módjának 

meghatározása, 

 az óvoda azon együttműködési kapcsolatainak meghatározása, illetve a 

kapcsolattartásban ellátandó feladatok leírása, melyek segítik az esélyegyenlőség és az 

egyenlő bánásmód követelményének megtartását, 

 a szülők jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, az ezzel kapcsolatos intézményi 

feladatok rögzítése, 

 a pedagógusok jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, valamint az ezekkel 

kapcsolatos intézményi feladatok rögzítése, 

 a gyermekek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, valamint az ezekkel 

kapcsolatos intézményi feladatok azonosítása, 

 a gyermekek fejlődésének nyomon követése. 

 

Az óvodai háttérből fakadó esélyegyenlőség és egyelő bánásmód biztosításával 

kapcsolatos feladatok: 

 

 az óvodai nevelésbe történő bekapcsolódás, 

 a követelmények teljesítése, 

 a mulasztások, 

 az iskolába lépésre való felkészítés, valamint 

 az óvodai neveléshez kapcsolódó szolgáltatások, és a neveléssel kapcsolatos 

jutalmazások témaköréhez csoportosíthatóak. 

 

I.2.2.  A szociális hátrányok csökkentésére irányuló intézkedések 

A nagy erejű gazdasági, társadalmi folyamatok megváltoztatták a család intézményét, 

szerkezetét és működését is. Érezhetően csökken a családok szocializációs ereje, felerősödnek 

funkciózavarai. 

A gyermekvédelem első, legfontosabb jelző intézménye az óvoda. 

Célunk: 

 A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése. 

 A gyermeki és emberi jogainak érvényesítése. 

 Hátránykompenzálással az esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális 

környezetből érkező gyermekek számára. 
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Feladatunk: 

 Elősegíteni a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek mielőbbi óvodába kerülését. 

 A differenciált képességfejlesztés megszervezése. 

 Érzelmi biztonságot nyújtó környezet kialakítása, mely elősegíti minden gyermek 

számára az optimális fejlődési folyamatot. 

 Segíteni a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítését a hátrányok enyhítését segítő 

eszközökkel /prevenció. szocializáció elősegítése/ 

 Példamutató magatartás az óvodapedagógus és dajka részéről a különbözőség 

elfogadására, tiszteletben tartására. 

 

A gyermekvédelem szorosan kapcsolódik intézményünk pedagógiai tevékenységéhez, melynek 

lényege, hogy olyan légkört teremtünk, amely, eleve kizárja, hogy bármelyik gyermek, 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetbe kerüljön. Minden gyermek részére biztosítjuk az 

optimális fejlődéshez szükséges feltételeket, amely segíthet a fennálló hátrányok leküzdésében. 

 

I.3.  Kapcsolattartás a gyermekvédelemben partner társszervekkel 

A közvetlen társadalmi környezetünkben működő társadalmi szervezetekkel és 

intézményekkel aktív partnerközpontú kapcsolatot építünk ki és tartunk fenn. 

A kapcsolattartás folyamatos fenntartásáért, hatékony működtetéséért felelős az 

Intézményvezető, a Tagintézmény vezetők és a gyermekvédelmi megbízottak. 

 
Partnereink Partner képviselője Kapcsolattartás módja Időkeretek 

Szülők A gyermekvédelmi 

Gondoskodásra szoruló 

gyermekek szülei 

 

 érdekképviselet: Szülői 

szervezet  

 családlátogatások, 

 megbeszélések, 

 Szülői klub 

 esetmegbeszélések 

 munkalehetőségek 

ismertetése 

 évi egy 

alkalommal 

 szükség szerint, 

 folyamatosan 

 Családi Napok 

során 

Miskolci Egyesített 

Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekjóléti Intézmény  

A területért felelős 

mindenkori munkatársak 
 intézményi szociális 

munka együttműködési 

megállapodás alapján, 

 Családi napok szervezése, 

 Esetmegbeszélések, 

 Krízis kezelések, 

 Segélyakciók szervezése,  

 Jelzések megtétele, 

 Konzultáció, 

ismeretátadás, -bővítés 

 mindenkori 

Együttműködési 

megállapodás 

alapján,  

 Családi Napok 

során  

 szükség szerint 

Miskolc M.J. Város 

Önkormányzat Gyámügyi 

Osztálya 

Gyámügyi osztály 

munkatársa 
 a nevelőszülőknél 

kihelyezett gyermekek 

gyámjával való 

kapcsolattartás, 

 folyamatos 

 problémák esetén 

szükség szerint 

 Családi Napok 

során 
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 veszélyeztette gyermekek 

esetében szakvélemény 

kérése illetve nyújtása, 

B.-A.-Z. Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat 

és Miskolci 

Tagintézménye 

Szakszolgálat Igazgatója 

és  a Tagintézmény 

vezetője  

 logopédiai ellátás, 

 egyéni speciális fejlesztő 

foglalkozások, 

 pszeudodebilis 

gyermekek felismerése, 

fejlesztésükben való 

segítségnyújtás, részvétel, 

 beiskolázás előtti 

felmérés, tanácsadás 

 szülők számára nevelési 

tanácsok 

• jogszabályi 

kötelezettségnek 

megfelelve 

 Szükség szerint 

 Családi Napok 

során 

Az óvoda orvosa és 

védőnője 

Az óvoda orvosa és 

védőnője 
 a gyermekek óvodába 

való irányítása,  

 egészségi okból 

veszélyeztetettek nyomon 

kísérése 

 nevelési év elején 

és 

 szükség szerint 

 Családi Napok 

során 

Miskolc M.J. Város 

Szlovák nemzetiségi 

önkormányzata 

Szlovák Nemzetiségi 

képviselők 
 Esélyegyenlőség 

megteremtéséhez való 

hozzájárulás 

 Családi Napok 

során, 

 Szükség szerint 

Helyi önkormányzati 

képviselők 

Önkormányzati képviselők  Hátrányos helyzetű 

családok támogatása, 

képviselői keretből anyagi 

lehetőség biztosítása a 

hátrányos helyzet 

csökkentése érdekében 

 Családi Napok 

során 

 Szükség szerint 

 

 

I.4.  A gyermekvédelmi program megvalósításának erőforrásai, feltételei 

 

 

 

Személyi 

 gyermekvédelmi munkával megbízott óvodapedagógus 

 a gyermekvédelmi megbízott folyamatos képzésének biztosítása 

 az óvoda dolgozóinak folyamatos tájékoztatása a gyermekvédelmi 

feladatokról a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

 technikai dolgozók folyamatos fejlesztése a témában 

 

 

Tárgyi 

 

 

Ezen Pedagógiai Program első oldalán felsorolt jogszabályoknak, valamint 

a cél és feladatrendszernek megfelelően: 

 egészséges, biztonságos és nyugodt környezet fenntartása, 

folyamatos fejlesztése, 

 családi szoba és  

 a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez 

nélkülözhetetlen, eszközök biztosítása, 

 

Anyagi eszközök 

 

 pályázati források felhasználása 

 önkormányzati képviselők támogatásának elnyerése, 

 segélyszervezetek akcióinak felhasználása 

 tagintézményi szintű alapítványi források 
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I.5. Gyermekvédelmi munkánk sikerkritériuma:  

 

A gyermekvédelmi terv, év végi értékelő elemzése alapján: 

 

 Veszélyeztetett óvodás gyermekeink veszélyhelyzetének oldásában eredményes 

lépéseket tudunk igazolni,  

 A körzetünkben élő valamennyi hároméves gyermek teljes körűen eleget tesz 

óvodáztatási kötelezettségének,   

 A kudarcmentes, eredményes óvoda-iskola átmenet teljes mértékben megvalósul a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek körében, 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek 100 %-ban, időben, a fogyatékosságunknak 

megfelelő fejlesztő intézménybe kerülnek, 

 Dolgozóink mindennapi munkájába teljes mértékben beépül a toleráns, elfogadó, 

segítő és együttműködő magatartás, 

 A kapcsolattartási táblázatban meghatározott kapcsolattartási módok a legteljesebb 

mértékben teljesülnek,  

 Gyermekvédelmi feladatunk folyamatosan, naprakészen megfelel a jogszabályi 

elvárásoknak. ( A gyermekvédelmi feladatok a mindenkori nevelési évre szóló 

munkatervben megtalálhatóak).  
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II. Az intézményi munka minőségbiztosítása 

 

A 20/2012. (VIII.31). EMMI rendelet XV. fejezetében és a 363/2013. (VIII.30) Kormány 

rendelet mindenkor hatályos szabályainak megfelelően történik.  

A feladatok rendjét a mindenkori nevelési évre szóló intézményi munkaterv tartalmazza. 

Az intézményi munkát érintő egyéb értékelések 

Az óvodavezető és a tagóvoda vezetők éves értékelése az intézményi nevelő-fejlesztő 

munkáról. 

Az éves munka értékelésének alapja a nevelési év: 

 Belső szakmai ellenőrzéseit követő értékelések, melynek alapját a mindenkor 

hatályos nevelési év munkatervi mellékletében megtalálhat „Pedagógiai 

ellenőrzések” melléklete tartalmazza 

 Az aktuális önértékelések és tanfelügyeleti ellenőrzések értékelése alapján 

hozott intézkedési tervek megvalósításának eredményei 

 Az Intézményi Önértékelés, Tanfelügyelet és Pedagógus minősítések éves 

értékelési eredményei 
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III. A gyermekek fejlettségi szintjének mérése, értékelése 

 

Az iskolai életmódra való alkalmasságnak, az iskolára való felkészítésnek testi, lelki és 

szociális kritériumai vannak, melyek nélkül a sikeres iskolakezdés nem valósulhat meg.  

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kritérium rendszere és a 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet vonatkozó pontjai alapján nevelőtestületünk összeállította: 

 A fejlődés jellemzői óvodáskor végére kritérium rendszert, és az erre épülő  

 Pedagógiai Programunk megvalósítása során valamennyi gyermekünk fejlődését 

óvodába lépésüktől kezdve folyamatosan vizsgáljuk a „Gyermekek fejlődésének 

nyomon követési dokumentumai” elnevezésű rendszerben, melynek szabályozása a 

tagintézmények helyi szintű Pedagógiai Programjában található.  

 

A Dokumentum vezetésének MIÓVI szintű szabályozása 

 

Lépés  

megnevezése 

2,5- 3-4 éves és az 

Új belépő gyerekek 

 

5-7 éves gyermekek 

1. A gyermeki értékelés 

időpontjai 

Anamnézis felvétele: 

szeptember 30. 

Értékelés: Január 31. 

                   Június 30. 

Értékelés: Január 31. 

                  Június 30.  

2. A szükséges fejlesztési 

területek és feladatok 

meghatározása 

 

Január 31. 

 

 Október 31. 

Január 31. 

3. A szülők tájékoztatása  Október 31. 

Január 31. 

Június 30. 

 

                  Január 31. 

Június 30. 

4. Szükség esetén szakember bevonása a fejlesztésbe 

(Szakszolgálat szakemberei , gyermekorvos, védőnő, logopédus, pszichológus, fejlesztő 

pedagógus, stb.) 
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A „Gyermekek fejlődésének nyomon követési dokumentumai” rendszerben a gyermeki 

értékeléseket az alábbi mérés metodikai módszerek alapján végezzük, szem előtt tartva a 

nevelőtestület kompetenciáját. A mérés-értékelés módszerei és dokumentációja a MIÓVI 

Tagintézményeiben eltérőek. 

 

Feltáró módszerek Feldolgozó módszerek 

Megfigyelés (mint preferált módszer) 

 közvetlen 

 közvetett 

 

 

 

 

Minőségi elemzés 

Mennyiségei elemzés 

 

Vizsgálat: 

 beszélgetés, 

 keletkezett gyermekmunkák elemzése, 

 szociometria,  

 aktometria 

 diszlexia 

 diszkalkulia 

 egyéb speciális vizsgálatok 

 

 

 

A mérőeszközzel szembeni elvárások:  

 szakmailag megalapozott legyen 

 fogja át a gyermeki személyiség egészét 

 illeszkedjen a helyi nevelési programhoz 

 eredményei számszerűsíthetők legyenek 

 könnyen kezelhető legyen 

 ne igényeljen túlzott adminisztrációt 

 kezelje egységében az ellenőrzés, mérés, értékelés, minőségbiztosítás fogalomkörét. 
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III. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú 

átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá 

szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget 

ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális 

érettség, amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához. 

 A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első 

alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste 

arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus 

finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését 

szándékosan irányítani képes. 

 A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott 

érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges 

képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, 

észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a téri észlelés 

fejlettségének, a vizuális és akusztikus differenciációnak, a téri 

tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. 

      A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél 

 az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a 

felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, 

 megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik 

a figyelem tartama, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele, 

 a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi 

gondolkodás is kialakulóban van. 

      Az egészséges fejlődő gyermek: 
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 érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások 

számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja 

kifejezni, minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, 

mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a 

fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek, végig tudja 

hallgatni és megérti mások beszédét, 

 elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, 

lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban 

alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb 

természeti és társadalmi környezetét, a környezetében élő növényeket, állatokat, 

azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás 

összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak 

azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi 

környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi 

ismeretei vannak. 

 Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A   

szociálisan egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll 

az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló 

együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival. 

A szociálisan érett gyermek: 

 egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei 

kielégítését, 

 feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásában, a 

feladatok egyre eredményesebb- szükség szerint kreatív 

 elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, 

önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

3. A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése. 

4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető el csak el a fentiekben leírt 

fejlettség. 
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5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükröződik a 

befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 

A szlovák nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelésben részesülő gyermekek körében:  

A családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként: 

 a gyermekekben alakuljon ki pozitív érzelmi viszony a nemzetiség kultúrája és nyelve 

iránt, 

 életkorának és egyéni képességeinek megfelelően rendelkezzen olyan szókinccsel, 

amely lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismereteket tudja a nemzetiség nyelvén 

közvetíteni, 

 tudjon tájékozódni a kommunikációs helyzetekben 

 ismerjen a szlovák nemzetiség, az anyanemzet (anyaország) kultúrájából merített 

dalokat, meséket, verseket, mondókákat és játékokat 

 ismerkedjék meg a helyi nemzetiségi szokások, hagyományok és tárgyi kultúra 

értékeivel; tanulja meg azok tiszteletét és megbecsülését.  

 

A Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése során a nevelés hatására a sérülés 

arányában a fogyatékos kisgyermeknél is ki kell alakulnia az: 

 alkalmazkodó készségnek, 

 akaraterőnek, 

 önállóságra törekvésnek, 

 együttműködésnek. 

A fejlesztés céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző gyógypedagógiai-orvosi-

pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építeni; a multiszenzoros 

fejlesztés magába foglalja a:  

 vizuális, 

 akusztikus, 

 taktilis mozgásos észlelés folyamatait, 

 a motoros képességek,  

 a beszéd-és nyelvi készségek fejlesztését – a fogyatékosság szintjének megfelelően más-

más terület. 
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V. Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (MIÓVI)  ünnepei 

 

Az ünnep a maga sajátos tartalmával, külső megjelenésével különleges érzelmek átélésére ad 

lehetőséget. A közös készülődések, tervezgetések távlatot jelenthetnek a gyermek számára. Az 

ünnep célját akkor éri el, ha az óvoda mindennapjaitól eltérő külsőségek között zajlik, 

szervezésében a gyermekek is részt vesznek, koruknak megfelelő tevékenységgel. Amennyiben 

lehetséges, a szülőket is bevonjuk az előkészületekbe, az ünnepi események lebonyolításába. Az 

óvodapedagógusok lehetőséget teremtenek arra, hogy a család és az óvoda között elmélyült 

kapcsolat alakuljon ki, egymás szokásait, értékrendjét jobban megismerhessük, közelítsük 

nevelési elveinket. A gyermekek életkoruktól függetlenül – de figyelembe véve életkori 

sajátosságaikat – minden ünnepen részt vesznek. A közös programok nem csak az ünnepeket 

tartalmazzák, hanem a szülőkkel együtt megtervezett kirándulásokat, sportnapokat, kulturális 

eseményeket, s az ezekre való felkészülést. Az óvodai ünnepek, ünnepélyek, jeles napok nyitott, 

vagy zárt megrendezését az óvónők döntik el figyelembe véve a gyermekek fejlettségét, az óvoda 

hagyományait, a gyermekek és a szülők igényeit. Az ünnep fényét emeli a feldíszített óvoda, az 

ünneplő ruha felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. A nevelési év során nyílt és zárt 

formában ünnepeljük a természeti és társadalmi jeles napokat. Figyelembe vesszük az 

értékteremtő hagyományok éltetését. A szülőkkel együttműködve a járványügyi szabályoknak 

megfelelően szervezzük és valósítjuk meg rendezvényeinket.  

Az ünnepek szervezésénél figyelembe vesszük, hogy a 3-7 éves gyermekek érzelmeiken 

keresztül látják a világot. Arra emlékeznek szívesen, ami lelküket, érzékszerveiket megragadja. 

Ezért az ünnepi készülődés a külsőségekben való megjelenítésén túl élményt nyújtó 

tevékenységeket jelent számukra. 

Az ünnepek dokumentálását a csoportnaplókban az érzelmi nevelés és szocializáció foglalja 

magában, tartalmazza az ünnepekhez, valamint az eseményekhez kapcsolódó tervezési-

szervezési feladatokat. 

Az ünnepek, jeles napok részletes tervei megtalálhatók a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény 

Tagintézményeinek Munkatervében és Pedagógiai Programjában.  
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VI. A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény kapcsolatrendszere 

 

Alapelveinkkel összhangban, saját nevelési céljainkat és feladatainkat a családi nevelés 

kiegészítéseként terveztük meg, mert tiszteletben tartjuk, hogy a gyermekek nevelése 

elsősorban a család joga és kötelessége. Szeretnénk gyermekeink fejlesztését a szülők 

együttműködésével megvalósítani, melynek alapja a kölcsönös bizalom és tisztelet.  

 

VI.1. Óvoda – család- szülői közösségek 

Cél: 

Együttműködő, bizalomra épülő partneri kapcsolat kialakítása a hatékony nevelés 

érdekében. 

Óvodánkban arra törekszünk, hogy a szülők megelégedésére a családi nevelést kiegészítve 

gondozzuk, ápoljuk, védjük, szocializáljuk, neveljük és fejlesszük a gyermeket. Az óvodai 

nevelés nem lehet eredményes családi megerősítés nélkül, elengedhetetlen az összhangban 

történő nevelés. Elvünk, hogy a jó kapcsolat semmi mással nem pótolható. Igyekszünk az 

együttműködés formáit körültekintően megszervezni, mely az információk áramlását, a 

szemléletformálást, az óvoda tartalmi munkájának megismertetését, a gyermekek egyéni 

fejlődésének jellemzőit hivatott közvetíteni. 

Célunk, hogy emberi magatartásunkban, szakmai felkészültségünkben egyaránt példamutatóak 

legyünk. 

Együtt a családokkal: 

A pedagógusoktól elvárás, hogy ismerjék azokat a kihívásokat, szerepelvárásokat, amelyekkel 

napjainkban a kisgyermekes szülők szembesülnek.  Ezek figyelembevételével előítélet mentes, 

elfogadó attitűddel, nyitott, partneri kommunikációra képesen alakítsák a szülőkkel való 

kapcsolatukat, támogassák őket gyermekeik nevelésében, a szülői szerepben való 

helytállásukban, segítsék elő, bátorítsák a családok bevonódását az intézmény életébe. A  
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gyermekek eredményes fejlesztése érdekében a családot rendszerként értelmezzük, építünk a 

szülők bevonására, aktív részvételére. Támogató környezetet nyújtunk a szülők 

gyermeknevelési kompetenciáinak erősítéséhez, a szülői rezíliencia fejlesztéséhez, valamint a 

segítő szolgáltatások igénybe vételéhez. 

 

Az együttműködés alapelvei: 

 Kölcsönös nevelőtársi viszony, mely minden előítélettől mentes, kölcsönös 

bizalom, 

 Az óvodapedagógus irányító és modell szerepe, 

 A családi hagyományok és értékek megőrzése, 

 Az óvoda működésének és nevelési programjának megismertetése 

 A családi nevelés segítése, egyéni igények figyelembevétele. 

Az együttműködés formái: 

 célok tisztázása, egyeztetése, azonos követelményrendszer kialakítása 

 a fejlődés közös értékelése 

 pedagógus, más fejlesztő szakember tanácsa, módszertani segítségnyújtása 

 közös programok szervezése 

 szülői értekezlet 

 egyéni konzultáció 

 családlátogatás 

 tanácsadás 

 

A Szülői Szervezet (SZSZ) figyelemmel kíséri az óvodában folyó nevelőmunka 

eredményességét, a gyermeki jogok érvényesülését, gyakorolja törvényes jogait az óvodai 

nevelőmunkával kapcsolatban, segít az óvoda és családi nevelés összhangjának 

megteremtésében 

VI.2. Egészségügyi intézmények 

A gyermekek egészséges fejlődésének folyamatos vizsgálatát, ellenőrzését az óvoda orvosa, 

védőnője, fogorvosa látja el. 
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A kapcsolattartás formái: 

 Évente egy alkalommal minden csoportban orvosi vizsgálat elvégzése, az egészségügyi 

problémákkal küzdő gyermekek szakorvosi rendelésre történő beutalása. 

 Nagycsoportokban látás, - hallásvizsgálat. 

 Évente egy alkalommal fogászati szűrés. 

 

VI.3. Az óvoda és a fenntartó kapcsolata  

Cél: A kapcsolat lehetőségeinek folyamatos felülvizsgálatával az intézmény fenntartójával, 

illetve annak munkatársaival való eredményes és hatékony együttműködés.  

Kapcsolattartás formái: 

 Havi rendszerességgel értekezletek alkalmával 

 Elektronikus és papíralapú levelezés formájában 

 Online meeting szervezésével 

 Szükség esetén személyes találkozások szervezésével 
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1. sz. Melléklet 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Alapító Okirata 
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Integrált szervezeti rendszerünk óvodáinak dolgozóit a sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelésére motiválja: Érezzük és tudjuk, hogy egyre jobban felerősödött a nevelési-oktatási 

intézmények felé az az igény, hogy befogadják azokat a gyermekeket, akik eltérnek az átlagos 

gyermekektől. Mindez nagy kihívást jelent valamennyi gyermekeket nevelő intézmény 

számára. 

A neveléshez szükséges szakmai kompetenciák megszerzése mellett feltétlenül szükségesnek 

tartjuk a törvényi háttér pontos ismeretét.  Ennek alapján az óvodai programunkba be kell 

illeszteni a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének célját, irányelveit, feladatait és 

feltételrendszerét. 

Óvodáinkban, az intézmény Alaptó Okiratának megfelelően az alábbi Sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált óvodai nevelését – fejlesztését látjuk el:  

Az óvoda alaptevékenysége: Az intézmény feladata az óvodai ellátás és óvodai nevelés, ennek 

során az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, az óvodáskorú gyermek testi és lelki 

szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és 

a szocializáció biztosítása, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, a szlovák 

nemzetiségi nevelés megvalósítása, továbbá a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált nevelése, speciális igények 

figyelembevételével, egyéni képességekhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, 

a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése az alábbiak szerint: 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek - azaz azon 

különleges bánásmódot igénylő gyermekek, akik a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas 

kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, 

közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy 

sajátos tendenciákat mutat, de nem minősülnek sajátos nevelési igényűnek - integrált 

nevelése, 

 sajátos nevelési igényű gyermekek, azaz azok a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek, akiknek a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékosak, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékosak, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdenek - integrált nevelése 
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Az óvodai nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az 

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

A sajátos nevelési igényű óvodások óvodai környezetét úgy alakítjuk ki, hogy az adott gyermek 

sajátos nevelési igényét figyelembe véve biztosítjuk számára a szükséges tárgyi feltételeket, 

segédeszközöket, a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további 

önálló cselekvéséhez szükséges.  

 

Amit tudnunk kell az SNI gyermek befogadásáról és fejleszthetőségéről: 

Melyik komponenshez tartozik?   SNI gyermek sérülés specifikus meghatározása a 

szakvélemény alapján – koherencia az Alapító 

Okiratban meghatározott alaptevékenységi körével  

Ki jogosult a szakvélemény 

megállapítására? 

Szakértői bizottság 

Mit tartalmaz a szakvélemény? Habilitáció, rehabilitáció, fejlesztő foglalkozás  

Milyen okokra vezethető vissza? Organikus okra 

visszavezethető 

Organikus okra nem 

visszavezethető 

A fejlesztés kinek a kompetenciája? Gyógypedagógusé: Szakértői óraszámban 

meghatározott időben és tevékenységben 

Óvodapedagógusé: team munkában a segítő 

szakemberekkel, együttműködve a szülőkkel  

 

Hogyan történik a fejlesztése?   Egyéni fejlesztési terv alapján. 

Ki a felelős a megvalósításért?  A tagóvoda vezető 

Kik jogosultak az ellenőrzésre Szakértői bizottság és hatósági ellenőrző szervek 

(MÁK)  
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Tankötelezettségi alóli felmentés esetén a Nkt. 45. §-ának megfelelve:  „ Ha a felmentést 

engedélyező szerv azért engedélyezi a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való 

részvételét, vagy a szakértői bizottság azért javasolja a tankötelezettség megkezdése alóli felmentésre 

irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig 

óvodai nevelésben való részvételét, mert a gyermek sajátos nevelési igényű, vagy 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, akkor a gyermek számára az 

óvoda a szakértői bizottság által javasolt fejlesztéseken túl, a tankötelezettség 

teljesítésének megkezdéséhez szükséges értelmi, testi, lelki és szociális érettség elérésére 

irányuló, az óvodai nevelés időkeretébe ágyazott célzott foglalkozásokat biztosít.” 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének intézményi szintű feladatai: 

 A közösségbe való beilleszkedésük segítése: alkalmazkodó képesség, akaraterő, 

önállóság, érzelmi élet, együttműködés fejlesztése óvodapedagógiai eszközökkel. 

 Képességeik fejlesztése: vizuális, akusztikus, taktilis, motoros és nyelvi, 

gyógypedagógiai eszközökkel. 

 A hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása. 

  A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. 

 A funkciók egyensúlyának kialakítása. 

 Speciális segédeszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása. 

 Egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

 A speciális fejlesztéshez szakemberek biztosítása. 

 

A fejlesztésben résztvevők köre: 

A szülővel való szoros együttműködés kialakítására törekszünk a gyermekek fejlődése 

érdekében. 

Szakértői rehabilitációs bizottság:  

diagnosztizál, javaslatot tesz, kontroll vizsgálatot végez és figyelemmel kíséri a gyermek 

fejlődését. 

Gyógypedagógus:  

értelmezi a szakvéleményt, elvégzi a rehabilitációt, speciális egyéni fejlesztést, javaslataival 

segíti az óvodapedagógusaink munkáját, közreműködik a szülővel. 

Óvodapedagógusaink:  

Együttműködnek a szakemberekkel, javaslataikat beépítik a pedagógiai folyamatokba.  
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A gyógypedagógusi, logopédusi, pszichológusi feladatokat a szakvéleményben javasolt 

időtartamnak megfelelően, megbízási szerződés alapján végzi a szakember. 

Óvodapedagógusaink a szakértői véleményben leírt fejlesztési területeknek megfelelően 

folyamatosan végzik fejlesztő tevékenységüket.  

 

Óvoda pszichológus: 

A feladatukat a MIÓVI Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletében található 

munkaköri leírás alapján látják el.  

 

Óvodánk arra törekszik, hogy biztosítsa a sérült gyermek részére a speciális fejlesztő 

eszközöket, az elfogadó környezetet és terhelhetőségüket a gyermekek állapotához, 

személyiségjegyeikhez igazítja. 

A fejlesztési folyamat megvalósításának dokumentumait: 

 Egyéni fejlesztési terv 

 Egyéni fejlesztési lap (A. Tü.356.r.sz. A. Tü. 357. r.sz.) 

 

A szakértői vélemény alapján határozzuk meg a fejlesztés célját, az intézményi szintű 

feladatokat, a fejlesztésben résztvevők körét, a megvalósulás dokumentumait, illetve az 

óvodapedagógus, gyógypedagógus, egyéb segítő hálózat feladatait. 

 

Intézményünk befogadó szemlélete: 

Az integrációt az egész nevelő testületünk fölvállalta, melyet a teljes alkalmazotti kör is 

támogat. Valamennyi tagintézményünk Helyi Pedagógiai Programjába integrált tartalommal 

épül be a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek inkluzív befogadó nevelésének cél, feladat és 

tevékenység rendszere.  

Az integrálhatóság minden esetben fontos döntést igényel, melynél figyelembe vesszük az 

összes körülményt, az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményének 

figyelembevételével – minden esetben egyéni fejlesztési kereteket határozunk meg.  

Kiemelt gondot fordítunk arra, hogy az SNI gyermek minden segítséget megkapjon 

hátrányainak leküzdésére.  

Az óvoda vezetősége támogatja az óvodapedagógusok részvételét az óvodai integrációt segítő 

szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken.  
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Sikerkritériumnak tekintjük: 

A gyermek beilleszkedési, a foglalkozásokhoz való egyenlő hozzáférés, valamint az 

önmagához mért fejlődés fokát/szintjét. 

A sikerkritérium eredményességét szolgálják:  

 az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és 

a sérülés specifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, a 

módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent 

a sajátos nevelési igény típusához, eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési 

sajátosságokhoz.  

 elfogadó, toleráns, empatikus, hiteles magas szintű pedagógiai és pszichológiai 

ismeretekkel és képességekkel rendelkező óvodapedagógus, aki:  

 Az óvodai nevelésbe már szakértői véleménnyel érkező gyermekek megismerése 

 A sajátos nevelési igényre utaló jelek tapasztalásának jelzése az óvodavezető felé, 

az óvodába szakértői vélemény nélkül bekerülő gyermek esetében.  

 Az észlelt probléma megbeszélése a szülőkkel. 

 A szülőkkel együttműködve törekedjen arra, hogy a gyermek szakértői vizsgálata 

megtörténjen. 

 Amennyiben szükséges az óvodavezető közreműködésével szakember bevonása a 

gyermek fejlesztésébe. 

 jogszabályi elvárás, és szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális 

módszereket, technikákat alkalmaz, 

 a foglalkozások 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 viselkedéshez, 

 együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.  

 A gyermek SNI típusához igazolód szakképesítéssel rendelkező szakirányú végzettségű 

gyógypedagógus az együttműködés során:  

 Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek 

haladását 
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 Javaslatot tesz gyógypedagógiai-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 veszik 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, 

 Rész vesz a befogadó közösség felkészítésében, 

 Részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjában.  

Fogalom magyarázat: 

Habilitáció és rehabilitáció fogalma: 

Habilitáció: beillesztés 

 Ha sérülés veleszületett vagy kora gyermekkorban elszenvedett károsodás. 

következménye 

 Nem beszélhetünk korábbi jobb helyzetről, amit szeretnénk visszaállítani. 

Rehabilitáció: visszahelyezés 

 Az adott helyzet jobbítására való törekvés.  

 Egy megelőző feltételezetten jobb helyzet, állapot elérésére törekvés. 
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1.változat 

 

 

 

Az SNI gyermekek óvodai integrált nevelésével kapcsolatos ismeretek, alapelvek:  

  

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek 

 

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgásszervrendszer 

veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó 

mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos 

tapasztalatszerzés és a szocializáció. A különleges gondozási igényt meghatározza a károsodás 

keletkezésének ideje, formája, mértéke és területe. 

A jelentősen eltérő kóreredet – végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett 

végtaghiányok; petyhüdt bénulást okozó kórformák; a korai agykárosodás utáni mozgás-

rendellenességek; egyéb, maradandó mozgásállapot-változást, mozgáskorlátozottságot okozó 

kórformák; a halmozott sérüléssel járó különböző kórformák – és károsodás miatt a 

mozgáskorlátozottság egyénileg is sok eltérést mutat. 

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott és halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott) 

gyermek óvodai nevelése során kiemelt feladat a mozgásos akadályozottságból eredő hátrányok 

csökkentése, megszűntetése, a speciális, egyénre szabott eszközök használatának kipróbálása, 

megtanítása, s ezek segítségével a tágabb és szűkebb környezet minél sokrétűbb 

megismertetése, és ily módon az életkornak megfelelő tapasztalatszerzésre, a megtanult mozgás 

alkalmazására nevelés. Az óvodában biztosítani kell a gyermek állapotához igazodó megfelelő 

mozgás- és életteret (az ehhez szükséges akadálymentes környezetet, sajátos technikai 

eszközöket, például lejtő, kapaszkodó), mindig szem előtt tartva az önállóságra nevelés elvét. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció és terápia feladatait, valamint a 

mozgásnevelést az óvodai foglalkozások körébe kell beépíteni. Az elsajátított mozgásminták 

rögzítése, a szükséges korrekciós helyzetek alkalmaztatása a napirend egészét átszövő feladat. 

Óvodáskorú mozgáskorlátozott gyermek fejlesztése, nevelése speciális szempontok 

figyelembevételét kívánja, az óvodai nevelés valamennyi területén. 

- Mozgásfejlesztés 

Óvodáskorban előtérbe kerül az életkori sajátosságoknak megfelelő tartási és mozgási funkciók 

segítése, a hely- és helyzetváltoztatás és a manipuláció javítása a nagy- és finommozgások 

célirányos fejlesztésével, az írás megalapozását célzó egyéb fejlesztésekkel. A 

mailto:miovi.vezetoseg@miovi.hu
mailto:miovi.elelmezes@miovi.hu;miovi.titkarsag@miovi.hu
http://www.miovi.hu/


48 

Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (MIÓVI)  
INŠTITÚCIA INTEGROVANÝ METERSKÝCH ŠKÔL V MIŠKOVCI 

3534 Miskolc Batsányi János u. 2. Adószám: Telefon, fax: 46-533-400, 533-401 ,  
15766115-2-05; OM azonosító: 028572 

E-mail:  miovi.vezetoseg@miovi.hu; miovi.elelmezes@miovi.hu;miovi.titkarsag@miovi.hu 
Honlap: www.miovi.hu 

1.változat 

 

 

mozgásfejlesztésben hangsúlyt kell kapnia a különböző önellátást, önkiszolgálást, 

helyváltoztatást segítő-támogató eszközök szükség szerinti használata kialakításának is. 

- Önellátás, önkiszolgálás fejlesztés 

A meglévő funkcióknak, a család igényeinek megfelelően és velük együttműködve szükséges 

az önellátási funkciók fejlesztése, az életkornak megfelelő mindennapos tevékenykedtetés. A 

sérülés függvényében szükség lehet az egészségüggyel való kapcsolattartásra, pl. inkontinencia 

kérdésének megoldásában 

- Játéktevékenység 

A mozgáskorlátozott gyermeket a játéktevékenységében akadályozhatja bizonytalan testtartása, 

a helyzet- és helyváltoztatás, az eszközhasználat nehezítettsége, a téri tájékozódás terén fellépő 

nehézségek stb. Szükség lehet a játékhoz használt tér átalakítására, a játéktevékenység 

egészének, esetleg egyes részeinek adaptálására. Az egyes tevékenységek során fontos a 

mozgáskorlátozott gyermek aktív szerepe, bekapcsolódása. 

- Nyelvi fejlesztés 

A mozgáskorlátozottsághoz társulhatnak beszédzavarok, kommunikációs problémák. A 

szókincs szegényesebb lehet, a különböző kognitív funkciók érintettsége akadályozhatja 

versek, mondókák megtanulását, a mozgászavarok hatással lehetnek a nonverbális 

kommunikációra, légzésproblémák állhatnak fenn, súlyos esetben beszédképtelenség is 

előfordulhat. Emiatt fontos feladat a mozgáskorlátozott gyermek bevonása minden nyelvi és 

kommunikációs képesség fejlesztését célzó tevékenységbe, szükség lehet sajátos fejlesztési 

célok kitűzésére, esetleg a logopédussal való együttműködésre. 

- Éneklés, zenei nevelés 

Artikulációs problémák, légzésproblémák, a vitálkapacitás beszűkülése, ritmus és tempó 

érzékelésének nehezítettsége állhat fenn, ami pl. felső végtag érintettség esetén kiegészülhet az 

eszközhasználat nehezítettségével. Az óvodás életkor kiemelt tevékenysége az éneklés, így a 

mozgáskorlátozott gyermek fejlesztésébe is beépítendő. Pozitív hatása előnyösen 

befolyásolhatja a mozgásfejlődést is (pl. elősegíti a test ellazulását), társas cselekvést jelent, 

fejleszti a ritmus- és tempóérzékelést. A tevékenységek végzése közben szükséges lehet 

speciális testhelyzet felvétele, esetleg a gyermek állapota által meghatározott adaptált eszközök 

(hangszerek) használata. 

- Rajzolás, kézügyesség fejlesztése 
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Felső végtag érintettség, izomtónus fokozódása, gyenge izomzat, a törzs- és fejkontroll hiánya 

stb. okozhat problémát ezen a területen. Fontos a kézfunkciót és a manipulatív tevékenységek 

segítését célzó megfelelő testhelyzet megtalálása, a kóros izomfokozódások, együttmozgások 

leépítése, szükséges lehet adaptált eszközök használata, esetleg az eszközök rögzítése, a 

finommotorika és grafomotoros képességek célirányos fejlesztése. 

Minden tevékenység során kiemelt feladat a tapasztalatszerzés biztosítása, a cselekvéses 

ismeretszerzés lehetőségének megteremtése. A mozgáskorlátozott gyermek eltérő 

tapasztalatokkal rendelkezik, észlelési problémái, testséma-zavarai lehetnek, kevesebb 

ismerettel rendelkezhet az őt körülvevő világról. Alkalmat kell adni a minél sokrétűbb, 

mozgásos tapasztalatszerzésre, fejleszteni kell a kognitív funkciókat, különböző észlelési 

területeket, a figyelmet, emlékezetet, téri tájékozódást stb. 

A halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyermekek esetében a mozgáskorlátozottságon 

kívül még más – érzékszervi, beszéd- vagy értelmi sérülés – is nehezíti a fejlesztés 

lehetőségét. Fejlesztésük döntően a mozgáskorlátozottak pedagógiája és a társuló 

fogyatékosság gyógypedagógiai módszereinek egyénre szabott kombinációival történik. 

 

A látássérült gyermek 

A látássérült gyermek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két 

szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0–0,33 (0–33%-os látásteljesítmény) közötti. 

Látássérült az a gyermek is, akinek látótere – tekintése fixációs pontjától mindkét irányban 

legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 20°. 

A látássérült gyermekek a nevelés-oktatás szempontjából lehetnek: vakok, aliglátók és 

gyengénlátók. A speciális, gyermekre szabott pedagógiai program meghatározója a látásélesség 

mellett: a látássérülés kóroki tényezője, a látássérülés bekövetkeztének időpontja, és a 

látássérüléshez esetleg csatlakozó egyéb fogyatékosság, rendellenesség. 

A látási kontroll hiányosságainak korrigálására minden látássérült gyermek esetében segíteni 

kell a részvételt a közös játékban, a közösséghez való alkalmazkodást, a viselkedési formák 

megtanulását és gyakorlását, a közösség előtti szereplést. 

Kiemelt hangsúlyt kap az önkiszolgálás megtanítása, a tárgyak és helyük megismertetése, a 

rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztán tartása. 

Az óvodai nevelés során mindvégig figyelembe kell venni a látássérült gyermek fizikai 

terhelhetőségének korlátait, különös tekintettel az adott szembetegségre. 
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a) Az óvodai nevelésben részesülő vak gyermekeknél (vízus: 0) is kiemelt szerepet kap a játék, 

ami tág lehetőséget ad az ép érzékszervek aktivizálásával a hallás, tapintás, szaglás, íz-

érzékelés, mozgás-ritmus, tájékozódási képesség intenzív fejlesztésére. Mozgásnevelésükben 

kiemelten fontos a testkultúra kialakítása, a tartáshibák megelőzése, a helyes testtartás 

megtanítása, majd folyamatos fejlesztése. A vak gyermekek fejlesztésében hangsúlyos a zenei 

nevelés, mely egyszerre fejleszti a hallást és a mozgást. 

Az önkiszolgálás terén életkoruk és sérültségük mértéke szerinti önállóság kialakítása a cél. A 

környezetük valósághű megismerése széles körű érzékeltetéshez, a biztonságos téri tájékozódás 

támpontokhoz kötötten valósítható meg. Az eszközök kiválasztásánál – színek helyett – 

elsődleges szempont a jól tapinthatóság biztosítása. A környezet kialakításakor tapintható 

jelzések alkalmazása, a bútorok lehetőség szerinti állandó rendje javasolt. A számélmények 

kialakulását az akusztikus minták, a mozgás és a verbális kifejezések is hatékonyabbá teszik, 

az óvodai foglalkozások során a hatrekeszes dobozok, gombás-, szöges táblák alkalmazása a 

Braille-írás-, -olvasásrendszer megtanulását készíti elő. 

b) Az aliglátó gyermekek (vízus: a fényérzéstől 10%-os látásteljesítményig) adottságaik szerint 

vagy a tapintó-halló vagy a látó-halló (tapintó) életmódra készíthetők fel. 

A látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó gyermekek (pl. fényérzékelők, színeket 

felismerők) nevelési programja a tapintó-halló életmódra felkészítést célozza [2.2. a) pont], de 

nem hanyagolható el látásteljesítményük megőrzése, intenzív fejlesztése sem. 

Az aliglátó gyermekek közül a látásukat praktikusan jól használók számára olyan fejlesztő 

programot kell biztosítani, mely a látó-halló (tapintó) életmódra felkészítést tűzi ki célul. 

A fejlesztés fő területei ez esetben megegyeznek a gyengénlátó gyermekek nevelésének 

elveivel [2.2. c) pont]. 

c) A gyengénlátó gyermekek (vízus: 10%-os látásteljesítménytől 33%-ig) főleg látásuk útján 

tájékozódnak a világban, de az ép látásúakhoz képest sokkal közelebbről, kisebb térben tudják 

azt használni. Nevelésük speciális optikai eszközök segítségével a vizuális megismerés útján 

történik, de jelentős szerep jut a nevelésben a többi, elsősorban a hallási és tapintási analizátor 

kompenzatív működésének is. Kiemelten fontos a testtartási hibák megelőzése, a helyes 

testtartás megtanítása, az ehhez szükséges környezet (pl. dönthető asztallap, egyéni 

megvilágítás) biztosítása. 

A gyengénlátó gyermek fejlesztésének kiemelt területei az óvodában: 
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A gyengénlátó gyermek gondolkodás- és beszédfejlődését a látásos élmények hiányossága 

jelentősen befolyásolja, ezért különösen fontos a környezet vizuális megismertetése. 

Területei: 

- Látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli környezetben. 

- A nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság. 

- Térbeli tájékozódás a látás felhasználásával. 

- A finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése. 

- A látás-mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások esetében 

egyaránt. 

 

 

Az érzékelés egyéb területeinek fejlesztése 

- A hallási figyelem és megkülönböztető képesség segíti a tájékozódást, tanulást. 

- A tapintás által szerezhető információk kiegészítik a tárgyak tulajdonságairól szerzett 

ismereteket. 

d) A halmozottan fogyatékos látássérült gyermekek esetében a látás hiányán vagy különböző 

mértékű csökkenésén kívül még más, testi, érzékszervi vagy értelmi sérülés is nehezíti a 

fejlesztés lehetőségét, amely döntően a látássérültek pedagógiája és a társuló fogyatékosság 

gyógypedagógiai módszereinek kombinációival történik. Az eredményességet a döntően 

egyéni vagy kiscsoportos szervezés biztosítja. Ez gyógypedagógiai óvodai ellátásban 

valósulhat meg. Abban az esetben, amikor az enyhébb látási sérülésekhez enyhébb 

fogyatékosságok csatlakoznak, akkor az integrált óvodai nevelés is lehet eredménye 

 

A hallássérült gyermek 

A súlyos fokban hallássérült – siket – és a kevésbé súlyosan vagy közepes fokban hallássérült 

– nagyothalló – gyermekek hallásvesztesége a főbb beszédfrekvenciákon olyan mértékű, hogy 

ennek következtében a beszédnek hallás útján történő megértésére nem, vagy csak részben 

képesek. A halláskárosodás miatt – az állapot fennmaradása esetén – bizonyos esetekben – 

teljesen elmarad, vagy erősen sérül a beszéd és a nyelvi kompetencia. Az előzőek miatt 

korlátozott a nyelvi alapokon történő fogalmi gondolkodás kialakulása, aminek következtében 

módosul a gyermek megismerő tevékenysége, esetenként egész személyisége megváltozik. A 
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legkorábbi életkortól alkalmazott orvosi-egészségügyi és speciális pedagógiai ellátás együttes 

megvalósításával a súlyos következmények csökkenthetők. 

A megfelelő otológiai, pedoaudiológiai gondozás, a korszerű hallókészülékkel történő ellátás 

és a hallásjavító műtétek mellett (cochlea implantáció), a speciális pedagógiai segítség 

eredményeként a gyermek óvodás életkorára elérhető, hogy a súlyos fokban hallássérült (siket) 

kisgyermek érzékeli a hangot. Képes lesz az emberi hang kommunikációs funkciójának 

felismerésére. A beszédhallás fejlődésével és a szájra irányultság kialakulásával párhuzamosan 

tudatos hangadásra képessé válik. Megindul a passzív és aktív szókincs fejlődése, elhangzanak 

az első szavak. Mindez a szülők folyamatos közreműködését és együttműködését is igényli. 

Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a súlyosan hallássérült szülők gyermekeire, akik 

nagy része használja a jelnyelvet vagy annak elemeit, mint kifejezőeszközt. 

Bár a hallássérült szülő hallássérült gyermekére az adott intézmény helyi tantervében, 

pedagógiai programjában előírt kommunikációs forma (beszéd, gesztus) vonatkozik, kívánatos, 

hogy a (gyógy)pedagógus oly mértékben legyen jártas a jelnyelv használatában, hogy azt 

szükség esetén fel tudja használni a gyermekekkel való kommunikációban és a hallássérült 

szülőkkel való érintkezésben. 

A kevésbé súlyos- vagy közepesen fokban hallássérült (nagyothalló) és a korai életkorban 

cochlea implantált kisgyermekek képessé válhatnak a hallásra épített kommunikációra. 

A nyelvi és pszichoszociális fejlettség kedvező esetben olyan szintű lehet az óvodás kor 

kezdetére, hogy a hallássérült kisgyermekek egy része további speciális segítséggel, halló 

társaikkal együtt vehetnek részt az óvodai nevelésben. 

A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének központi feladata – a korai pedagógiai és 

audiológiai gondozásra építve – a nyelvi kommunikáció megalapozása, megindítása, 

fejlesztése. A fejlesztés eredményességét döntően meghatározza, hogy a gyermek az óvodába 

lépés időszakában milyen beszédmegértési, beszédkészenléti állapotban van. Ez függ a 

hallásállapottól és a beszéd kialakulását egyénenként is nagymértékben és eltérő módon 

befolyásoló egyéb tényezőktől (például kognitív és pszichés állapot, szociokulturális környezet 

korai és optimális pedoaudiológiai ellátástól stb.). 

Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében megjelenik. 

Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe be kell vonni a 

hallássérült gyermekeket. 

A fejlesztés feladatai: 
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a) A súlyos fokban hallássérült – siket – gyermekek (a beszédtartományban mért 

hallásveszteség 90 dB vagy nagyobb) óvodás életkorban történő fejlesztési feladata a nyelvi 

kommunikáció rendszerében a hallás és a beszédértés fejlesztése, a hangos beszéd aktív 

használatának építése, a grafomotoros készségfejlesztés és a diszfázia-prevenció. 

Az óvodai nevelés során arra kell törekedni, hogy a súlyos fokban hallássérült kisgyermek 

hangmegnyilvánulásaival, majd beszéddel hívja fel magára a figyelmet, közölje kívánságait. 

Környezete igyekezzen a gyermek közölnivalóját, kommunikációs próbálkozásait megérteni. 

Az óvodai nevelés egész időtartamát átfogó feladat a kognitív funkciók és az érzelmi élet 

fejlesztése, alapvető önkiszolgálási szokások elsajátítása, az aktív nyelvhasználat építése. 

Ennek keretében kell fejleszteni a beszédértést, szókincset, szájról olvasási készséget. 

Törekedni kell a beszédérthetőségének kialakítására, főleg a magánhangzók esetében. 

A nyelvi kommunikáció megalapozása érdekében kívánatos, hogy értsék, ismerjék fel hány szó, 

rövid mondat grafikus képét, hozzájuk intézett leggyakoribb kérdéseket, közléseket. 

b) A nagyothalló – gyermekeknél a beszédtartományban mért hallásveszteség 30–45 dB 

közötti, középsúlyos esetben 45–65 dB közötti, súlyos esetben 65–90 dB közötti 

hallásveszteséget mutatnak ki. A nagyothalló óvodás korú gyermekek az emberi beszéd, a 

környezeti hangok korlátozott felfogására, differenciálására képesek. Beszédfejlődésük késve, 

általában spontán (hallókészülék segítségével vagy anélkül), esetenként azonban csak speciális 

segítséggel indul meg. 

A nagyothalló gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció 

megindítása, és/vagy fejlesztése a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, a 

beszédértés, a szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése, a 

beszédérthetőség folyamatos javítása, melynek eredményeként a nagyothalló gyermekek 

különböző mértékben közelítik meg a halló társak nyelvi teljesítményét. 

A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő 

környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött alkalmazása, szükség 

esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszerek használata, 

valamint a családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés rendszerébe. 

c) A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlea implantált) hallássérült 

gyermeknél – egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után – fizikai értelemben 

közel ép hallás mérhető. 
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Fejlesztésük stratégiája döntően a beszédhallásra alapozott módszerek alkalmazásával történik. 

Beszédértésük, hangzó beszéd produkciójuk fejlődése hasonlóságot mutat a hallók 

beszédfejlődésével. 

Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ a műtét időpontjától. a család aktív 

együttműködésétől. A minél korábban végzett hallásjavító műtét előtti és utáni pedagógiai 

habilitációs és rehabilitációs fejlesztés, szülői támogatás, foglalkozás – valamint azzal 

párhuzamosan –, az audiológiai gondozás eredményezi a nyelvi fejlődés gyorsabb, magasabb 

szintű elsajátítását. 

Fejlesztésük kívánatos színtere az ép hallásúak környezetében van (többségi óvoda, szükség 

esetén logopédiai csoport). Teljesítményüket döntően befolyásolja intellektusuk, esetleges – a 

pszichés fejlődés zavara miatti – beszéd-, nyelvtanulási akadályozottságuk valamint a családi 

háttér, a fogadó intézmény integrációs szintje a speciális pedagógiai megsegítés. 

d) A halmozottan fogyatékos hallássérült óvodás korú gyermekek esetében a hallás különböző 

mértékű csökkenésén kívül még más (esetenként mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy a 

pszichés fejlődés zavara) fogyatékosság is súlyosbítja a fejlesztés lehetőségét. A velük való 

foglalkozás döntően a szurdopedagógia és a társuló fogyatékosság gyógypedagógiai 

módszereinek kombinációival, egyéni fejlesztési terv alapján történik. Fejlesztésüket 

eredményesen egyéni vagy kiscsoportos formában lehet megvalósítani. 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek 

Az enyhén 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 – gyógypedagógiai, pedagógiai, pszichológiai és orvosi – vizsgálat diagnózisa 

alapján egyértelműen az enyhén értelmi fogyatékos övezetbe sorolt gyermekek számára abban 

az esetben lehet szakmailag indokolt, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget a gyermek 

vélhetően csak a speciális nevelés keretében biztosított, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés 

mellett éri el. 
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A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek sérülése általában már az óvodáskort 

megelőzően, közvetlenül szülés után vagy kora gyermekkorban felismerhető. A jól szervezett 

és hatékony korai fejlesztés jelentősen segítheti az óvodai beilleszkedést és az óvodaérettség 

elérését. 

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 középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében a kis lépések elvét alkalmazva, a 

gyermekekre jellemző cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe vevő képességfejlesztés 

kellő időt, alkalmat kell, hogy biztosítson: 

a) az alapmozgások, manipuláció kialakítására, fejlesztésére, 

b) 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, 

c) a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bővítésére, 

d) a szobatisztaság, az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására, 

e) 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. 

 

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 

mailto:miovi.vezetoseg@miovi.hu
mailto:miovi.elelmezes@miovi.hu;miovi.titkarsag@miovi.hu
http://www.miovi.hu/


56 

Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (MIÓVI)  
INŠTITÚCIA INTEGROVANÝ METERSKÝCH ŠKÔL V MIŠKOVCI 

3534 Miskolc Batsányi János u. 2. Adószám: Telefon, fax: 46-533-400, 533-401 ,  
15766115-2-05; OM azonosító: 028572 

E-mail:  miovi.vezetoseg@miovi.hu; miovi.elelmezes@miovi.hu;miovi.titkarsag@miovi.hu 
Honlap: www.miovi.hu 

1.változat 

 

 

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. 

A beszédfogyatékos gyermek óvodai nevelését megelőzheti a korai fejlesztés. 

A nyelvfejlődési és beszédzavarok az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében a beszédértés 

és észlelés nehézségében, kifejezőkészség nehézségében (szegényes szókincs, grammatikai 

fejletlenség), a beszédszerveződés nehézségében (mondatalkotási készség nehézsége, 

összefüggő beszéd kialakulatlansága), a beszédszervi működés gyengeségében, a 

beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, az írott nyelv elsajátításának nehézségeit előjelző 

kognitív képességzavarban (fonológiai tudatosság, taktilis, vizuális észlelés, verbális emlékezet 

zavarai), a verbális tanulás lassú fejlődésében nyilvánulhatnak meg. 

A beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak részképességzavarok 

(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség) és magatartás problémák, amelyek 

nehezítik a gyermek beilleszkedését. 

A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, az aktív nyelvhasználatot segítő, 

speciális terápiákat alkalmazó fejlesztési környezetben valósulhat meg a gyermek komplex 

állapotfelmérése alapján. A gyermek egyéni képességeihez igazodó intenzív fejlesztőmunka 

során fontos, hogy az ismeretszerzést sokoldalú tapasztalatszerzést biztosító módon, 

cselekvésbe ágyazott játékos módszerekkel tegyük lehetővé, amely segíti a társas kapcsolatok 

kialakulását és a személyiség fejlődését is. 

Az óvodai nevelés, fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladat az aktív nyelvhasználat és 

kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és 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 
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eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek kombinációjával 

valósulhat meg. 

 

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 fejlődési zavar átlagos, vagy átlag feletti intelligencia esetében is jelentősen 

befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a megismerés folyamatát és a társas 

viselkedés fejlődését, ezért sérülés-specifikus fejlesztésre minden érintett gyermeknek joga és 

szüksége van. Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul 

ki beszélt nyelv. A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, 

hanem a funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérülése. Az alapvető problémák közé 

tartozhat a nyelvhasználat színvonalától függetlenül, hogy hiányozhat a kommunikáció és a 

beszéd hasznának, hatalmának megértése, vagyis hiányozhat annak megértése, hogy mások 

érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet. 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő 

habilitációs terápiája megelőzheti egyes tünetek kialakulását, enyhítheti a fejlődés devianciáját. 

Ennek eredményeként a nembeszélő, vagy megkésett beszédfejlődésű gyermek (ha mentális 

szintje megengedi) óvodába lépéskor már rendelkezhet korlátozott mennyiségű, de célszerűen 

használt augmentált – vizuálisan segített – kommunikációs eszköztárral. A gyermek a szociális 

interakció csecsemőkori fejlődési szintjének megfelelő egyes képességeket segítséggel 

használhat, és a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési helyzetekben, illetve környezetében 

az egyéni fejlesztéshez szükséges viselkedéselemekkel képességeitől függően rendelkezhet. 

A korai speciális terápia hiányában ezek lesznek az óvodai fejlesztés fő céljai, kiegészítve a 

viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek terápiájával, szükség esetén a 
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korai elemi készségek kialakításával (szobatisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás) fejlesztésének 

elemeivel. 

A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autizmus spektrum zavarral küzdő 

kisgyermekek számára is a kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az óvodai 

nevelés elsődleges feladata. Ennek érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a szülőkkel 

való együttműködés eredményeképpen az egész ébren töltött idő – különösen a természetes 

élethelyzetek – használandóak a fejlesztésre. Az óvodai fejlesztés alapja minden esetben 

pszichológiai képességmérés. A fejlődési szint és szociális alkalmazkodás követése egyéni 

felméréssel történik, speciális eszközök és módszerek használatával, egyéni fejlesztési 

helyzetben megalapozva. A gyermekek szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai 

környezet megfelelő kialakítása, és a speciális módszerekben képzett szakember vagy fejlesztő 

asszisztens jelenléte szükséges. 

 

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. A kognitív, az emocionális-szociális 

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

folyamatot késleltetheti. 

Az óvodai nevelés és fejlesztés során kiemelt feladat: a gyermek szakértői bizottsági 

véleményében foglaltakra alapozva a részképesség-zavarok egyéni fejlesztési terv szerinti 

korrekciója és kompenzálása tudományosan megalapozott szakmai módszerek alkalmazásával. 

A fejlesztés szakmai teamben, és a szülő aktív bevonásával történjen. További feladat 

megelőzni a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarok, inadaptív viselkedés 

kialakulását, és megalapozni az eredményes iskolai előmenetelhez szükséges készültséget. 
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Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis 

befejezését követően ellenőrizni kell, és amennyiben szükséges, a fejlesztés további menetét 

erre alapozva kell meghatározni. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció a pszichés fejlődési zavar jellegét megállapító, 

komplex – gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi – szakértői véleményben foglaltak alapján 

történik. 
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Legitimációs záradék 

 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény  

Pedagógiai Programja 

2021. …………………. napjával lép hatályba. 

Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg módosul a tagintézmények 

(előző)Pedagógiai Programja. 

A Pedagógiai Program felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve 

jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, 

szülői szervezete.  

A kezdeményezést és a javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A 

Pedagógiai Program módosítási eljárása megegyezik megalkotásainak szabályaival. 

Jelen szabályzat megalkotására azért került sor, mert Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Közgyűlése a 342/2021 (V.28.) számú határozatával döntést hozott az 

óvodák egyesítéssel (beolvadással) megvalósuló átalakítás útján történő átszervezésről. 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény vezetője a 

A Pedagógiai Programot a ……………számú határozatával jóváhagyta. 

 

                                            ………….……………………………… 

                                                       Petránné Képes Gizella 

                                                            intézményvezető 

                                                                      P.h.                      

Intézményvezetői nyilatkozat 

Az intézmény felelős vezetőjeként Petránné Képes Gizella nyilatkozom, hogy a Miskolci 

Integrált Óvodai Intézmény szakmai tevékenységét meghatározó Pedagógiai Program a 

jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének intézményi helyi 

gyakorlatát tartalmazó belső szabályzó, melynek rendelkezései érvénybelépésével a 

fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul a MIÓVI Bársony János Úti 

Tagóvodája, MIÓVI Brunszvik Teréz Sport Tagóvodája, MIÓVI Százszorszép 

Tagóvodája, MIÓVI Tündérkert Sport Tagóvodája tekintetében . 

……………………………………………………………. 

intézményvezető 

P.h. 
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A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Pedagógiai Programjával kapcsolatban a  

Szülői Szervezet véleményezési jogát gyakorolta. 

 

                                          ………….……………………………… 

                                                                   elnök 

 

 

A Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a Miskolci Integrált 

Óvodai Intézmény Pedagógiai Programját véleményezte és a benne foglaltakat a 

……../20...... (……….) . sz. határozat értelmében elfogadásra javasolta. 

……………………………………………… 

Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata  

 

…………………………………………….. 

elnöke 

 

P.h. 

 

 

A nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak közössége nevében véleményezte  

 

……………………………………………  

az alkalmazottak nevében aláírás 

 

 

A dokumentum megtalálható az intézmény honlapján. 
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A nevelőtestület elfogadó nyilatkozata 

 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény nevelőtestülete az intézmény Pedagógiai Programját 

a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                                    P.H.                              Petránné Képes Gizella 

                                                                   intézményvezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Avastetői Tagóvodája nevelőtestülete az intézmény 

Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……………………………… 

               P.H.                                     Nagy Anita 

                                                            tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Bársony János Úti Tagóvodája nevelőtestülete az 

intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta. 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                       ……………………………… 

                              P.H.                                     Barsi Zsolt Zoltánné 

                                                                   tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Belvárosi Tagóvodája nevelőtestülete az intézmény 

Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                                    P.H.                              Javitásné Varga Ilona 

                                                                        tagintézmény-vezető 
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A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Benedek Elek Tagóvodája nevelőtestülete az 

intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta. 

 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                                    P.H.                              Juhászné Vadnai Edina 

                                                                        tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Brunszvik Teréz Sport Tagóvodája nevelőtestülete 

az intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta. 

 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                                    P.H.                              Pásztorné Palcsó Tünde 

                                                                       tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Bulgárföldi Tagóvodája nevelőtestülete az 

intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta. 

 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                                    P.H.                              Kissné Kormos Csilla 

                                                                         tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Diósgyőri Tagóvodája nevelőtestülete az intézmény 

Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                                    P.H.                            Gulyás Edit Judit 

                                                                         tagintézmény-vezető 
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A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Dózsa György Úti Tagóvodája nevelőtestülete az 

intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta. 

 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                                    P.H.                            Kovács Krisztina 

                                                                         tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Eszterlánc Néphagyományőrző Tagóvodája 

nevelőtestülete az intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi 

értekezletén elfogadta. 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                                    P.H.                            Dőry Péterné 

                                                                         tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény József Úti Tagóvodája nevelőtestülete az intézmény 

Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                                    P.H.                            Kőszegi Beáta Andrea 

                                                                       tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Kassai Úti Tagóvodája nevelőtestülete az intézmény 

Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                                    P.H.                            Takácsné Géczy Ildikó 

                                                                       tagintézmény-vezető 
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A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Katowice Sport Tagóvodája nevelőtestülete az 

intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta. 

 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                                    P.H.                            dr. Horváth Lászlóné 

                                                                       tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Középszer Úti Tagóvodája nevelőtestülete az 

intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta. 

 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                                    P.H.                            Mátyásné Bartkó Krisztina 

                                                                       tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Leszih Andor Úti Tagóvodája nevelőtestülete az 

intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta. 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                                    P.H.                            Pongrácz Józsefné 

                                                                       tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája nevelőtestülete az 

intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta. 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                                    P.H.                            Vargáné Lehoczky Éva Ágnes 

                                                                       tagintézmény-vezető 
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A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Mesevár Tagóvodája nevelőtestülete az intézmény 

Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                                    P.H.                            Kovalik Péterné 

                                                                       tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Napraforgó Tagóvodája nevelőtestülete az 

intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta. 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                                    P.H.                            Dr. Tantóné Kaposvári Csilla 

                                                                       tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Nyitnikék Tagóvodája nevelőtestülete az intézmény 

Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                       P.H.                                      Palik Szilvia 

                                                                       tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Petneházy Andor Úti Tagóvodája nevelőtestülete az 

intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta. 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                       P.H.                                        Kerekes Zsuzsanna 

                                                                       tagintézmény-vezető 
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A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Pitypang Tagóvodája nevelőtestülete az intézmény 

Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                       P.H.                                        Herczeg Andrásné 

                                                                       tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Selyemréti Tagóvodája nevelőtestülete az intézmény 

Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta.              

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                       P.H.                                        Nemesi Ilona 

                                                                       tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Stadion Sport Tagóvodája nevelőtestülete az 

intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta.                 Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                       P.H.                                        Tóth Edina 

                                                                       tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Százszorszép Tagóvodája nevelőtestülete az 

intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta.         Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                       P.H.                                         Ádám Anikó Ágnes 

                                                                       tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Szeder Úti Tagóvodája nevelőtestülete az intézmény 

Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                       P.H.                                         Molnár Tiborné 

                                                                       tagintézmény-vezető 
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1.változat 

 

 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Szilvás Úti Tagóvodája nevelőtestülete az intézmény 

Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                       P.H.                                         Kiss Edit 

                                                                       tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Szivárvány Tagóvodája nevelőtestülete az intézmény 

Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                       P.H.                                         Horváthné Kertész Edit 

                                                                       tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Szlovák Nemzetiségi Tagóvodája (Inštitúcia 

Integrovaný Meterských Škôl v Miškovci Slovenská Národnostná Materská Škola) 

nevelőtestülete az intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi 

értekezletén elfogadta. 

 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                       P.H.                                         Eszláriné Markó Mónika 

                                                                       tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Tündérkert Sport Tagóvodája nevelőtestülete az 

intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta. 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                       P.H.                                         Tamásné Rogozsán Tünde Judit 

                                                                       tagintézmény-vezető 

 

mailto:miovi.vezetoseg@miovi.hu
mailto:miovi.elelmezes@miovi.hu;miovi.titkarsag@miovi.hu
http://www.miovi.hu/


69 

Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (MIÓVI)  
INŠTITÚCIA INTEGROVANÝ METERSKÝCH ŠKÔL V MIŠKOVCI 

3534 Miskolc Batsányi János u. 2. Adószám: Telefon, fax: 46-533-400, 533-401 ,  
15766115-2-05; OM azonosító: 028572 
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Honlap: www.miovi.hu 

1.változat 

 

 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Vadász Úti Tagóvodája nevelőtestülete az intézmény 

Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                       P.H.                                         Szabó Andrea Éva 

                                                                       tagintézmény-vezető 

 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Várhegy Úti Tagóvodája nevelőtestülete az 

intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta. 

 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                       P.H.                                         Aczélné Orosz Csilla 

                                                                       tagintézmény-vezető 

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Zsolcai Kapui Tagóvodája nevelőtestülete az 

intézmény Pedagógiai Programját a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta. 

 

Miskolc, 2021………………… 

                                                                 ……..……………………………… 

                       P.H.                                         Dr. Dobi Istvánné 

                                                                       tagintézmény-vezető 
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