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A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE: 

·        A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 

·        A kormány 363/2012.(XII.17.) kormányrendelete. Az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

·        A 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve 

·        Alapító Okiratot figyelembe véve készült. 

·        229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

  

A pedagógiai program eljárásjogi megfelelősége 

• Nkt. 26. § (1) A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban 

pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és 

az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a 

fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. 

Pedagógiai Programunk kidolgozásakor szem előtt tartottuk az alábbiakat: 

-         Nemzeti Köznevelési Törvény 

-         Az Óvodai nevelés országos alapprogramját 

  

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a nevelőtestület alapelvei, személyi-tárgyi 

feltételeink, napi nevelőmunkánk fejlesztési gyakorlata integrációt jelent, mely rendszerbe 

foglaltan jelenik meg a Pedagógiai Programunkban az innovatív pedagógiai szemlélet és 

módszertani szabadság érvényesítésével. 
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I.Helyzetelemzés 
 

Az óvoda hivatalos elnevezése: MIÓVI Zsolcai kapui Tagóvodája      

Címe: 3525 Miskolc, Zsolcai kapu l7. 

Fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Férőhelyek száma: 50 fő  

Csoportok száma: 2  

 

Intézményünk perifériális környezetben helyezkedik el. Az óvodába járó gyerekek családja jórészt 

halmozottan hátrányos helyzetű. Rossz, egészségtelen, komfort nélküli lakásokban élnek. A szülők 

többnyire munkanélküliek, három vagy több gyermeket nevelnek napi megélhetési gondokkal 

küszködve. A szülők alacsony iskolázottságúak, a gyerekek ingerszegény környezetben 

nevelkednek. A gyermekek többsége magatartási zavarokkal, minden téren nagyfokú lemaradással 

küzd. Nem szerzik meg időre az iskolai munkához szükséges képességeket, így lehetőség szerint 

még egy évig óvodában maradnak. Eredménynek tartjuk azt, hogy egyre több szülőt sikerül 

meggyőzni arról, már 3 évesen óvodába írassák gyermeküket. Mivel óvodásaink szűk, zsúfolt 

lakásokból érkeznek, ahol egyetlen szabadidős tevékenységük a televízió, úgy gondoljuk, nagyfokú 

mozgásfejlesztésre van szükségük, mely javítja a neurológiai problémákat és segíti az egyéb 

képességfejlesztést is. 

Mindezt figyelembe véve, a tanulási nehézségek megelőzése érdekében választottuk a Komplex 

Prevenciós Óvodai Program részadaptációját, mely segíti a hátrányos szociális környezetből jövő 

gyerekek felzárkóztatását, jól szolgálja a kisebb idegrendszeri működészavarok korrigálását. 

 

1.Személyi feltételek 

     

Dolgozói létszámunk, óvodapedagógusaink felkészültsége megfelel programunk megvalósításához. 

A programhoz kapcsolódó – a tanulási zavarok prevenciójával kapcsolatos továbbképzéseken 

veszünk részt folyamatosan, mivel a Helyi Integrációs Program ezt lehetővé teszi. Külső 

szakemberek (pl. fejlesztő pedagógus, logopédus) foglalkoztatására van lehetőségünk a Program 

segítségével. 

Az óvodapedagógusok és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt 

munkája hozzájárul az óvodai nevelés sikerességéhez. 

A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk, 

hogy megvalósítsák a nemzetiségi, etnikai óvodai nevelés célkitűzéseit. 
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Az inkluzív nevelés kialakítása érdekében szükségesnek tartjuk valamennyi munkatárs folyamatos 

együttműködését összehangolt munkáját. 

 

 

2.Tárgyi feltételek 

 

Épületünk régi, nem óvoda céljára épült. Jelen állapotában megfelel programunk feltételeinek. Az 

alapeszközökön kívül számos fejlesztő játék vásárlására nyílik lehetőség a Helyi Integrációs  

Program útján, amelyek nagymértékben segítik fejlesztő munkánkat. Lehetővé teszik a gyerekek 

mozgás- és játékigényének kielégítését pl. tükör, lateritást jelző karszalag stb. 

II. Az óvodai nevelés célja  

• Az egészséges, harmonikus egészségfejlesztés. 

• A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális értelmi fejlődés kialakítása. 

• Az iskolai potenciális zavarok megelőzése, a hátrányos helyzetű, gyerekek felzárkóztatása 

az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével. 

• A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek önazonosságának megőrzése, ápolása, 

erősítése, átörökítése. 

• A multikulturális interkulturális nevelésen alapuló integráció elősegítése 

• A gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozását elősegítő pedagógiai 

tevékenységrendszer és tárgyi környezet kialakítása. 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztése szakemberekkel végzett 

pedagógiai munka mellett 

• Az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközének, a szabad játék elsődlegességének biztosítása 

     

 A célokból eredő feladataink és részfeladataink: 

• az interperszonális kapcsolatok alakítása, 

• énkép – önismeret – önértékelés, 

• attitűdök, normák, értékek kialakítása 

• erkölcsi értékek alakítása, 

• HHH gyermekek fejlesztése a Helyi Integrációs Program alapján 

• a gyermeki személyiséget övező bizalom megvalósítása 

• különbözőségek elfogadása, a diszkrimináció tilalmának érvényesítése  
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• értelmi nevelés feladatai: 

• egyre pontosabb, valósághű érzékelés, 

• figyelemösszpontosításra való képesség, 

• valósághoz közelítő képzeleti működés, 

• reproduktív emlékezet, 

• problémamegoldó és kreatív gondolkodás, 

• az alakuló fogalmi gondolkodás. 

• az egészséges életmód alakítása 

• az anyanyelvi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

• érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 

 

III. A fejlesztőprogram: 

A tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél több elméleti megfontolásból is – a 

mozgásra alapozunk: 

 

•  a 3-7 éves korosztály alapvető megnyilvánulási formája,  

•  a mozgásos tapasztalatokból gyökereztethetik az értelmi műveletek,  

•  a mozgás, a finommotorikája célzott fejlesztésén keresztül több struktúrát is  

kedvezően befolyásoljuk   

 

 1. Fejlesztő programunk alkalmazásának alapelvei: 

 

• szervesen illeszkedjen a nevelési programba, 

• építsen a gyermek belső motivációjára, 

• kapcsolódjon a gyermek spontán tevékenységéhez, 

• folyamatos, az óvoda életrendjéhez minden mozzanatában kapcsolható legyen, 

• a gyermek jó közérzetének biztosítása. 

 

  2.A fejlesztő programból fakadó részfeladataink: 

 

a. Mozgásfejlesztés:  

- nagymozgások fejlesztése, 

- egyensúly fejlesztés, 

- szem és kéz, szem és láb koordináció fejlesztése. 
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b. Testséma fejlesztés:   

- testrészek ismerete 

- test személyi zónájának kialakítás 

- testfogalom kialakítása 

 

c. Észlelésfejlesztés:     

- vizuális /látás/ fejlesztése 

- alaklátás, formaállandóság fejlesztése 

- tapintásos észlelés fejlesztése 

- mozgásos észlelés fejlesztése 

- térészlelés, térbeli viszonyok fejlesztése 

- hallásészlelés fejlesztése 

- keresztcsatornák fejlesztése 

 

d. Verbális fejlesztés:        

- tárgyak megnevezése 

- térbeli viszonyok 

- osztályozás 

 

 

IV. A program tartalma  

Óvodai nevelésünk tartalmi kidolgozását a két fő tevékenységi formára, a mozgásra és játékra 

alapozva szervezzük. 

 

Mozgásfejlesztés 

            Igen tágan értelmezzük. Az aktív mozgásoktól kezdve a folyamatos manipulációig. 

A mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását, testi képességeit, a társra 

való figyelést. Hozzájárulnak a harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy- és 

kismozgások kialakulásához. 

            Fontos szerepe van az egészség megóvásában is. 

 

A kiemelt mozgásfejlesztés két területen valósul meg: 
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 -  A szabad játékban. Egész nap biztosítunk számukra megfelelő helyet és eszközt a 

mozgásos tevékenységekre /mozgásfejlesztő eszközök   

 állandó jelenléte a csoportszobában és az udvaron egyaránt/.       

Testnevelés foglalkozáson, mindennapos testnevelésen a játékok és a játékosság       

alapvető eszközként értelmezzük. 

Mindig figyelembe vesszük az egyéni képességeket, szükségleteket, és  

a fejlődés ütemét a gyermekeknél. Különös tekintettel az SNI-s 

     gyermekek körében. A mindennapos frissítő torna a nap bármely szakában    

      tervezhető (legalább egyszer) változatos, differenciált formában valamennyi gyermek   

számára. 

                 A fejlesztőprogram szinte valamennyi feladata megvalósítható testnevelés    

                 foglalkozásokon. 

 

 

Játék  

A gyermek játéka személyiségének tükrözője, kreativitását erősítő élményt adó        

tevékenysége, fejlesztésének legfőbb eszköze. Ezért óvodánkban elsődlegesnek tartjuk a 

szabad játék túlsúlyát. Naponta és folyamatosan sok-sok lehetőséget biztosítunk a 

gyermekeknek arra, hogy számukra érdekes és szabadon választott tevékenységek közben 

gyakorolhassák azokat a funkciókat, amelyek az aktuális fejlődésüket elősegítik. 

(pszichikumot, kreativitást) 

            Ezt a megfelelő feltételek biztosításával valósíthatjuk meg: élménynyújtás, nyugodt 

légkör   idő, hely, eszköz.                                         

A tudatos óvodapedagógusi munkánk lényeges eleme a játékeszközök kiválasztása, a játé 

folyamatában az indirekt irányítás felelőssége. Odafigyelünk arra, hogy milyen játék 

milye részképességeket fejleszt használatakor. Fontosnak tartjuk, hogy bármely területen          

kiemelkedő vagy fejletlen gyermek is megtalálja a legmegfelelőbb eszközt és 

tevékenységet, ami további fejlődését elősegíti. A HH és HHH és SNI gyermekekre 

kettős figyelmet fordítunk a játék folyamán. 

 

  

Kultúra átadás 
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                  Kiinduló pontnak tekintjük a társadalmi és természeti környezetből szerzett gyermeki 

tapasztalatokat. Ezekre építve új élményekkel, ismeretekkel gyarapítva juttatjuk el 

magasabb szintre a gyermekeket, figyelemmel egyéni és életkori fejlődési ütemükre. 

Gyakorlatukban nem választjuk szét a tevékenységeket, hanem naponta egy témát 

komplexen, több oldalról megközelítve dolgozunk fel. Tervezőmunkánk során 

                  figyelembe vesszük a nevelési területek egymásra épülését. A komplexitás 

figyelembevételével külön tervezzük a különböző témaköröket, melynek vezérelve a 

környezetismeret. E témák köré csoportosítjuk az egyéb tevékenységeket (szimulációs 

játékok), ismeretanyagokat: környezetünk mennyiségi és formai összefüggéseit, mese-

verset, énekes-játékot, vizuális nevelést. A kultúraátadási folyamat az óvodapedagógus  

                  által kezdeményezett tevékenységi formákban szervezeti és időkeretekben valósul meg 

cselekvéses tanulás formájában. Biztosítva a felfedezés, kreativitás lehetőségét. 

                  Az értékelés pozitív, személyre szabott, mely segíti a gyermek személyiségének 

kibontakoztatását. 

 

Egészséges életmódra nevelés 

 

             Az egészséges életvitel igényének kialakítása érdekében az optimális életritmusra 

törekszünk, melyet a napirend szabályoz. Gondozási, étkezési, testápolási, öltözködési, 

betegségmegelőzési feladatok teljesítését a bensőséges felnőtt – gyermek kapcsolat, a 

tevékenységet kísérő megerősítés segíti. A gondozási, testi, nevelési, mozgásfejlesztési 

feladatok megfelelő ellátásával elősegítjük a gyermekek egészségének, testi épségének 

védelmét, óvását, edzését, megőrzését. Figyelmet fordítunk a környezet védelméhez, 

megóvásához kapcsolódó szokások kialakítására. Speciális gondozó, prevenciós és 

korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása érdekében a megfelelő szakemberek 

bevonása a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve.   

A fejlesztőprogram részfeladatainak nagy része az egészséges életmódra nevelés 

területén belül is megvalósítható. 

V. A gyermek és társas környezete 
 

Az érzelmi nevelés és szocializáció. A gyermekeket az óvodában érzelmi biztonság, 

otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör vegye körül. 

Mindezért szükséges, hogy már óvodába lépéskor is kedvező érzelmi hatások érjék a       

gyerekeket; az óvodapedagógus – gyermek, a gyermek – dajka, a gyermek – gyermek 

kapcsolatot pozitív attitűd érzelmi töltés jellemezze. 
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Közösségi nevelés. A közösségi élethez szükséges erkölcsi normákat, tulajdonságokat 

érzelmekre hatva, változatos tevékenységi formák segítségével, állandó gyakorlással 

igyekszünk elsajátíttatni a gyermekekkel. Pozitív élmények hatására képesek lesznek az 

én központúságtól eljutni az együttműködésig. /felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek 

kapcsolat/. Segítjük a gyermekek szociális érzékenységének fejlődését, én tudatának 

alakulását, teret engedve önkifejező törekvéseinek. 

 

Befogadás. Befogadásnál lehetőség szerint figyelembe vesszük a beilleszkedést megkönnyítő   

már kialakult óvodán kívüli kapcsolatokat, szülői kéréseket. 

 

Társas együttműködés, szocializáció. A gyermekekhez alkalmazkodó szokásokat, 

normarendszereket, értelmes fegyelmet alakítunk ki azért, hogy minél sokszínűbb 

tevékenységekre, együttműködésre, szerepvállalásra, élményszerzésre biztosítsunk 

lehetőséget. Arra törekszünk, hogy elfogadják, tiszteljék a különbözőségeket. Értékként 

kezeljük a gyerekek állampolgársága, anyanyelve közötti különbséget. Az óvoda 

dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja modellértékű kell, hogy legyen a gyermeki 

magatartás alakulása szempontjából. 

A szülőföldhöz való kötődés alapjaként a gyermekeket megismertetjük szűkebb és 

tágabb környezetükkel. 

A nehezen szocializálható /HHH, SNI/ gyermekek neveléséhez speciális szakemberek 

segítségét vesszük igénybe. (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus). Az óvoda 

életében időről időre visszatérő események, ünnepek, amelyek illeszkednek a 

gyermekek életkorához.  

 

Szervezésénél szem előtt tartjuk az óvoda kialakult hagyományait, környezeti 

adottságait, szülők igényeit. 

 

 

Munkára nevelés.  

 

A munkajellegű tevékenység is az óvodai élet egészében érvényesülő folyamat. Az 

önkiszolgálás és a közösségért végzett munka jellegű tevékenységek eredményeinek 

tudatosításával az elvégzett feladat jelentőségének megláttatására, elismerésére, 

megóvására törekszünk. A feladatok biztosításánál ügyelünk arra, hogy a fokozatosság, 

rendszeresség érvényesüljön. Munkájuk során egyre több információhoz, tapasztalathoz 
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juttatjuk a gyermeket a környező világról. A tárgyak, térbeli viszonyok, cselekvések 

megszervezésével a munkavégzés pontosabbá, egyszerűbbé válik. A munkafajtákat 

folyamatosan mutatjuk be. Differenciáltan, konkrétan reálisan értékelünk a gyermekek 

egyéni fejlettségét figyelembe véve. 

 

Anyanyelvi nevelés. 

 

Az anyanyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának. A helyes 

szép beszéddel mélyítjük érzelmeiket, fejlesztjük esztétikai érzéküket, előkészítjük őket 

az irodalmi élmények befogadására. Fejlesztési feladatainknak a család, a környezet 

megismeréséből kell kiindulnia, hogy a gyermekek egyéni képességeiknek 

megismerésén keresztül hatást fejthessünk ki. Az anyanyelv fejlesztése óvodánkban 

spontán helyzetek és tevékenységek, irodalmi nevelés, az óvodapedagógus által 

kezdeményezett helyzetekben, anyanyelvi játékokban, megfelelő cselekvéses tanulásban 

történik, az életkori sajátosságok figyelembevételével. Differenciáltan támogatjuk a 

nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó, valamint migráns gyermekeket a magyar 

nyelv elsajátításában. 

 

A gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartását beszélő 

környezettel ösztönözzük, figyelünk a javítgatás elkerülésére. 

A gyermek és társas környezetének kapcsolatát alakító nevelő munkánkba, a 

fejlesztőprogramból beépíthető feladatok: mozgás, testséma, percepció és verbális 

fejlesztés. 

 

VI. A gyermek természeti és tárgyi környezete 
 

Külső világ tevékeny megismerése. 

Az óvodában a gyermekek tudatos irányításunkkal kerülnek kapcsolatba 

környezetükkel. Ismeretnyújtásnál figyelembe vesszük a gyermekek már meglévő 

tapasztalatait. Építünk a gyermekek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire, 

tevékenységi vágyára. Amit csak lehet a helyszínen, a természetben élőben figyeltetünk 

meg. 

Lehetőségeinkhez mérten megismertetjük gyermekeinkkel a szülőföld, a hazai táj, a 

népi, helyi családi hagyományok, szokások és tárgyi kultúra értékeit. Megalapozzuk a 

hazaszeretet csiráit a természetes műveltséget.  
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Egyetemes emberi jognak tartjuk a kultúra őrzését, átörökítését, melyről a helyzetnek 

megfelelően gondoskodunk. Így próbáljuk csökkenteni testi, lelki, szociális 

előítéletekből származó kirekesztettség érzését. 

A környezet megismerése áthatja az óvodai tevékenység egészét. 

A környezet megismerésére nevelés elősegíti a gyermek önálló véleményalkotását, 

döntési képességeinek fejlődését a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában. 

 

 

Környezetünk mennyiségi és formai összefüggései 

 

Környezetünk mennyiségi és formai összefüggéseire épülő tevékenységek érdeklődéstől 

függően, de legkésőbb középső csoportban kezdődnek.  

Célunk, a minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek 

felfedezése, megtapasztalása játékos formában. Minél több spontán problémahelyzetet 

teremtünk, hogy mindinkább aktivizáljuk gyermekeinket a logikus gondolkodásra.  A 

gyermekek differenciáltabb fejlesztését egyéni, páros, mikrocsoportos tevékenység 

keretén belül valósítjuk meg. 

 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 

Az ábrázolás célja az alkotás, az örömteli cselekvés, önkifejezés. A gyermeki 

személyiség fejlesztésének fontos eszköze a népművészeti elemekkel, az esztétikus 

tárgyi környezettel való ismerkedés. 

A vizuális nevelés is az óvodai nevelésünk egészében érvényesülő folyamat, mely 

magában foglalja a rajzolást, festést, képalakítást, kézimunkát. Megalapozzuk a vizuális 

esztétikai élmények befogadására való fogékonyságot a belső képek gazdagításával 

/mese-vers, ének-énekes játék eszközeivel/. Ezeket az alkotó tevékenységeket a játék 

egyik formájaként kezeljük. Figyelünk arra, hogy az eltérő kultúra, élményvilág 

színhasználatukban és formai ábrázolásban is kifejezésre juthasson. 

 

Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 
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A hét minden napján a többi tevékenységi formákkal komplexen és a napirend 

lehetőségeinek megfelelően a nap bármely időszakában helyet kap az ének-zene a 

hagyományokhoz fűződő dalok éneklése. 

Óvodai zenei nevelésünkkel a gyermekeket élményhez juttatjuk, formáljuk ízlésüket. 

Fejlesztjük hallásukat, ritmusérzéküket, zenei emlékezetüket, játékos zenei 

alkotókedvüket, elősegítjük mozgáskultúrájuk fejlődését.  

Zenei anyagaink közé soroljuk az ölbeli játékokat, mondókákat, énekes játékokat, a 

kortárs és a művészi értékű zenét is. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, valamint a 

migráns gyermekek számára igyekszünk felkutatni gyermekdalokat, mondókákat saját 

zenei kultúrájukból, zenehallgatási anyagként.  

 

Irodalmi nevelés, verselés, mesélés 

 

Irodalmi nevelésünk célja, hogy a nyelv szépségének megismertetésével, a helyes 

nyelvhasználattal, mondatszerkesztéssel a gyermekek biztonságos önkifejezését 

megalapozzuk, korosztályuknak megfelelő irodalmi élményeket nyújtsunk és felkeltsük 

érdeklődésüket. Feladatunknak tekintjük az anyanyelv megismertetésén, az irodalmi 

érdeklődés felkeltésén túl a változatos élmények nyújtását. A vers és mese, a ráfordított 

gyakoriság tekintetében túl van egy tevékenységi ág keretein. A mindennapos mesélés, 

mondókák, verselés a gyermekek mentális higiéniájának elmaradhatatlan eleme. A 

klasszikus és kortárs irodalmi művek alkalmazása mellett a csoportösszetétel 

figyelembe- vételével a mese-vers anyag megválasztásával a multi és interkulturális 

nevelés megvalósítására törekszünk. Értékként kezeljük a gyerekek állampolgársága, 

anyanyelve közötti különbséget. A nyelv elsajátítása vonatkozásában érvényesítjük a 

szükséges differenciálást az egyéni képességek fejlesztését. A gyermekek saját vers- és 

mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés 

egyik módja. 

VII. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, 

amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja, óvodapedagógus által 

kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti- és időkeretekben valósul meg. 

A tanulás célja a gyermek kompetenciáinak fejlesztése, épít a gyermek előzetes 

tapasztalataira, ismereteire. 

A tanulás feltétele cselekvő aktivitás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitás 

erősítése. 

 

A tanulás formái: 
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                -    utánzás minta - és modellkövetés 

    -    spontán játékos tapasztalatszerzés 

    -    cselekvéses tanulás 

          -    gyermeki kérdésekre és válaszokra épülő ismeretszerzés; 

    -    óvodapedagógus által irányított felfedezés; 

    -    gyakorlati problémamegoldás. 

  Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott pozitív értékeléssel      

segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. 

 

VIII. Az óvodai élet megszervezése 

Csoportszervezés 

 

Az új csoportok kialakítását minden évben az új gyermekek kor szerinti összetétele, az 

iskolába menő és az óvodában maradt gyermekek száma határozzák meg. Ettől függően 

osztott és osztatlan csoportokban is nevelünk. 

 

Napirend 

 

Évszakhoz igazodva, a gyermek természetes mozgásigényét előtérbe helyezve 

tervezzük meg. Rugalmasan kezeljük azért, hogy lehetőséget adjunk a különböző 

életkorú és fejlettségű gyermekeknek az elmélyült tevékenykedésre, és megfelelő időt 

biztosítsunk arra, hogy befejezzék minden tevékenységüket. 

A gyermekek önállóságának fejlődése, kapcsolatainak építése érdekében kiemelt 

feladatként kezeljük a gondozást. 

Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a 

gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző 

többi munkatárssal. 

 

Hetirend 

 

A megtervezett különböző tevékenységeket, a komplexitást figyelembe véve 

rugalmasan kezeljük. Kivételt képez a testnevelés sajátos feladatai, céljai, speciális 

eszköz és helyigénye miatt. 
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Tevékenységi formák és azok jellemzői. A napirendben a legtöbb időt a játékra 

fordítjuk, mivel abban megvalósíthatók a különböző fejlesztési feladatok. Olyan légkört 

teremtünk, ahol a gyermekek felszabadultan tevékenykedhetnek és választhatnak a 

lehetőségek között. 

 

 

A gyermekek fejlődésének nyomon követése, ellenőrzése, értékelése. Megfigyelési szempontok 

alapján a mindennapi életben megfigyeljük gyermekeink fejlettségi szintjét, melyet a gyermek 

fejlettségét regisztráló dokumentációban rögzítünk. Fejlettségmérő lapok vezetésével követjük 

nyomon a gyermek fejlődési folyamatát.  

Fő területei: mozgásfejlettség, testséma, téri tájékozódás, térbeli mozgás fejlettsége, értelmi 

fejlettség, finommotorikus koordináció, nyelvi kifejezőkészség, szociális fejlettség, szociális 

érettség. A személyiséglap alapján tájékozódunk a család szociokultúrális jellemzőiről, nevelési 

légkörről, a gyermek korai fejlődéséről. A HHH gyermekek Differ mérése, iskolai után követéssel. 

A szülő kérésére az tájékoztatást készítünk a gyermek fejlődéséről és javaslatot teszünk a további 

fejlődéshez szükséges fejlesztés feladatairól. 

 

IX. Az óvodába lépés és iskolába lépés feltételei 
 

Az óvodába lépés feltételei 

• Az általános kritériumokon túl óvodánk felvállalja a valamely 

             részképesség zavarral küzdő, prevenciós fejlesztésre szoruló gyermekek  

             nevelését, amennyiben egészséges közegben is nevelhetők. 

  

 

Az alapító okirat szerint: 

• az integráltan nevelhető érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, megkésett beszédfejlődésű, a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 

küzdő gyermekek ellátása, az integráltan nevelhető, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 

• a szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti. 

• az óvodai elhelyezésről a fent említett törvény 74. § - a rendelkezik. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén 
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            A gyermek a családi- és óvodai nevelési folyamat eredményeként óvodáskor végére – 6-7 

éves korra – eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. A rugalmas 

beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti 

iskolakezdésre. 

 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: 

 

- Az a gyermek kezdheti meg iskolai tanulmányait, aki az iskolaérettség testi, 

              lelki és szociális kritériumainak megfelel.           

           - Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes 

           - Nyitott, érdeklődő. 

           - Érzékelése, észlelése differenciálódik. 

           - Megjelenik emlékezetének szándékos bevésése és felidézése. 

           - Szándékos figyelmének időtartama növekszik, megosztása könnyebbé válik. 

           - Cselekvő-szemléletes képi gondolkodása mellett az elemi-fogalmi gondolkodása is 

              kialakulóban van 

           - Érthetően, folyamatosan kommunikál. 

           - Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről. 

           - Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni és feladattudata kialakulóban van. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével 

végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el az előzőekben leírt fejlettségi szint. 

 

X. Az óvoda kapcsolatrendszer 
 

    1. Családdal való együttműködés 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermekek fejlődését. Egyre 

inkább az óvodára, iskolára hárul a fejlődésben történő lemaradások korrigálása, a családi 

nevelésben felmerülő hiányok pótlása. A családdal való együttműködés formái: 

családlátogatás, beszoktatás, napi kapcsolattartás, közös programok, ünnepek, nyílt napok, 

szülői értekezlet. A családokkal való együttműködés alapelvei: kölcsönös bizalom, 

segítségnyújtás, a családok megismerése, előítélettől való mentesség, következetesség. 

Figyelembe vesszük a családok szokásait, sajátosságait, az együttműködés során 
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érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot, azaz, a segítségnyújtás családhoz illesztett 

megoldásait. 

 

2. Kapcsolattartás az iskolával 

A Selyemréti Általános Iskolával tartunk kapcsolatot, együttműködési megállapodás 

alapján. Szülők tájékoztatása, iskola külső-belső megismertetése a gyerekekkel, 

óvodalátogatás, tapasztalatcsere a pedagógusokkal. 

Feladataink között szerepel, szülői értekezletre tanító néni meghívása, szokásrendszerek 

megismertetése a tanítókkal. Arra törekszünk, hogy a gyermekek pozitív élmény útján 

ismerkedjenek az iskolai életmóddal, zökkenő mentesebbé tegyük számukra az 

iskolakezdést.  

 

    3. Óvodánk és egyéb intézmények kapcsolata: 

- Hasonló programot alkalmazó intézményekkel, 

- Gyermekjóléti Szolgálattal, Gyermekotthonnal, 

- Nevelési Tanácsadóval, Speciális Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottsággal 

- Egészségügyi Szakszolgálattal: orvos, védőnő, ANTSZ 

            - Egészségügyi szűrővizsgálatok /hallás, látás, fogászati/ 

- Családsegítő Központtal 

- Közművelődési intézményekkel  

- Nemzeti, etnikai kisebbségi szervezetekkel. /bolgár, cigány, görög,  

  horvát, lengyel, német, ruszin, szlovák, ukrán/ 

            - Óvodánk nyitott és kezdeményező a kapcsolatok kialakításában és fenntartásában. 

 

 

 
 


