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Jogszabályi hátterek

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- …”Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a 

társadalmi   leszakadás megakadályozása és a 

tehetséggondozás.” 

- egyenlő bánásmód 

- az intézmények pedagógiai kultúráját jellemzi: az 

egyéni bánásmód, a gyermek elfogadása, a bizalom, a 

szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő 

követelmények támasztása, a gyermek fejlődését 

biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó 

értékelés                                                /Nkt. 1.§ (1)-(2)-(3)

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról 
Gyermeki jogok

- „A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a 

saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének 

kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet 

elhárításához”…

- ”A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermeknek joga van ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjon

a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek 

növeléséhez.” /Gytv. 6.§ (2)-(2a)

§



Jogszabályi hátterek

• Hátrányos helyzetű gyermek (szülőnél, vagy 

a családbafogadó gyámnál valamelyik körülmény fennáll)

- alacsony iskolai végzettség,

- alacsony foglalkoztatottság (regisztrált álláskereső),

- elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények.

• Halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult az,akinél az előzőekben felsoroltak közül 

legalább kettő fennáll,

- és a nevelésbe vett gyermek.

/Gytv 67/A.§ (1)-(2)

• Védelembe vétel 
- A veszélyeztetettség kialakulásának lehetősége áll 

fenn.

/Gytv 68.§

Statisztika 

≠ 

valóság



Jogszabályi hátterek

•Az Óvodai nevelés országos alapprogramja
- „a gyermek nevelése elsősorban a család joga és 

kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, 

esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be;…       

- az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes 

kibontakozásának elősegítésére kell irányulnia, az 

emberi jogok és a gyermeket megillető jogok 

tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden 

gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen 

színvonalas nevelésben.”
/Alapprogram – Bevezető 1. b) - c)

•EMMI rendelet/az óvoda pedagógiai programja 

meghatározza: 

- …”a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló 

intézkedéseket,”…
EMMI rend. 6.§ (2) h)

363/2012. 
(XII.17.) Korm. r.

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

Helyi pedagógiai 
program 



Az óvoda esélyegyenlőségi programja 

2003.évi CXXV. törvény az 

egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról 

Helyi esélyegyenlőségi program

Az óvoda esélyegyenlőségi 

programja

Alapvető cél

Valamennyi hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek 

intézményi nevelésben való 

részvétele.

• A települési önkormányzat ötévente öt évre 

szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el

/Gytv31.§

• Helyi esélyegyenlőségi program alapján az 

óvodai esélyegyenlőségi program

Cél: - minőségi nevelés;

- szegregációmentesség;

- egyenlő bánásmód elvének teljes 

körű érvényesülése;

- hátrányok kompenzálása; 

- esélyteremtő támogató lépések 

megteremtése;

- óvodai és más segítő 

szervezetek segítő (szociális, 

mentális, pedagógiai) 

szolgáltatások hozzáférésének 

biztosítása.



Esélyek növelésének kulcsszereplői

• Óvodán belül:

- Óvodapedagógus

- Fejlesztő óvodapedagógus

- Pedagógiai asszisztensek

- Gyermekvédelmi felelős

- Alkalmazotti közösség

- Óvodavezető 

- Szülői közösség 

• Óvodán kívül:

- Szakemberek (pszichológus, 

gyógypedagógus stb.)

- Védőnői hálózat 

- Családsegítő és Gyermekjóléti   

Szolgálat

- Fenntartó önkormányzat

Óvoda vezetői feladatok:

- Jelentkezések, csoportba 

sorolás.

- Humánforrás fejlesztése

(külső és belső képzések).

- Partnerség építése, 

kapcsolattartás szülőkkel, 

segítőkkel, a szakmai és 

társadalmi környezettel.

-Széleskörű tájékoztatás 

nyújtása (fogadó óra, szülői 

értekezlet). 
- Minőségi óvodai nevelés.
- Szegregációmentesség 
fenntartása.



Esélynövelő óvodai nevelés

Lehetőségek a nevelésben

- egyéni bánásmód 

az óvodai nevelés mindennapjaiban
(önbizalom, társas kapcsolatok, konfliktuskezelés, 

sikerélmény, 

kudarc feldolgozó képesség stb.) 

- egyéni képességfejlesztés
(motiváció, tapasztalatgyűjtés, ismeretátadás 

gyakorlata) 

A gyermek teljes személyiségének  

fejlesztése 
(testi – lelki – szellemi )

Az óvodapedagógus 

feladatai:

1. Bizalomépítés 

(verbális és 

nonverbális 

kommunikáció, 

hitelesség, teljes 

odafigyelés)

2.  A család, a gyermek 

minél mélyebb 

megismerése



Kapcsolatépítés, erősítés a szülői házzal

A kapcsolatmélyítés lehetőségei

• A családok bevonását segítő 

rendezvények, programok
- Játszóház

- Kirándulás

- Farsang

- Munkadélután

- Mesedélután (stb.) 

• Szülői értekezletek

• Fogadó órák (csoport és vezetői)

• Családlátogatások 

Az óvodában, az adott  
településen 

meghirdetett 
gyermekprogramok 

(családi programok) és 
egyéb rendezvényeken 
való részvétel „egyénre 
szabott” ösztönzése az 

óvodapedagógusok, 
vezető részéről.



A családok életminőség javítására irányuló 

támogatása

Támogatási lehetőségek

• Óvodai
- Alapítványi    

- Pályázati

- Szülői                           támogatások

- Szponzori

- Természetbeni juttatás

• Adott település lehetőségei
- Lakástámogatás

- Családtámogatás (stb.)

• Civil (karitatív)szervezetek

- Szabadidős tevékenységek

- Természetbeni juttatások (stb.)

Óvoda vezetői feladat

Tapintatos tájékoztatás 
a fennálló 

lehetőségekről. 



„A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget 

kapjon a saját családjában történő 

nevelkedéséhez, személyiségének 

kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető 

helyzet elhárításához, a társadalomba való 

beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének 

megteremtéséhez.”

/Gyvt 6.§ (2)



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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