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A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 

TÖRVÉNY

a magyar köznevelés közszolgálat,

amely a felnövekvő nemzedék érdekében a

magyar társadalom hosszú távú

fejlődésének feltételeit teremti meg,

amelynek általános kereteit és garanciáit az

állam biztosítja



OKTATÁSPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

nehezen összehasonlíthatóak,

az Európai Unión belül is számos

különbséget mutatnak,

ennek oka a tagállamok eltérő gazdasági-

társadalmi sajátosságaiból fakad



2015. SZEPTEMBER 1.

3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés

napi 4 órában

hátrányos helyzetű gyerekek érdekében



A KORAI ÓVODÁZTATÁS CÉLJA

a társadalmi leszakadás megakadályozása

ott, ahol a gyermek életkörülményei miatt

indokolt a 3 éves kortól való óvodáztatás

napi 4 órában kötelezi a szülőt a gyermek

korábbi szocializációjára



AZ ÓVODA FELADATAI

3 éves kortól iskolaérettségig ellátja a

gyerekeket

játékokkal készségek, kompetenciák

fejlesztése

iskolaérettségre neveli a gyerekeket



A KÖTELEZŐ ÓVODÁZTATÁS ELŐNYEI

nő az esélye annak, hogy időben felfedezzék,

ha egy gyerek valamelyik területen lemaradt,

lépéseket tegyenek a későbbi tanulási

nehézségek ellen a korai beavatkozásokkal,

hátrányok csökkentése mellett az előnyök

szempontjából is fontos jelzéseket adhat az

óvoda,

korán megkezdődhet a tehetségek

kibontakoztatása is



A CSALÁDI HÁTTÉRBŐL FAKADÓ 

KÜLÖNBSÉGEK KIEGYENSÚLYOZÁSA

a szülő felelőssége a gyerek korai

fejlődésében

a szülő és az óvoda kapcsolata

a problémák felismerése és kezelése

a beiskolázás megkönnyítése



A FENNTARTÓ FELELŐSSÉGE

tárgyi, személyi feltételek biztosítása

megfelelő számú férőhely biztosítása

megfelelő körülmények biztosítása

+1: helyi oktatási szövetség a hátrányos

helyzetű gyermekek érdekében



ÓVODA FELÚJÍTÁSOK

2019. december 31-ig gyakorlatilag minden óvoda megújul Salgótarjánban



ÖSSZEGZÉS

az óvodai intézményhálózat hosszú távú fenntartása kiemelt

önkormányzati feladat

fenntartóként a gyermekek hátránycsökkentő óvodai nevelése

érdekében nagyon fontos az önkormányzat folyamatos

jelenlétének és támogatásának biztosítása

fontos a széleskörű jelzőrendszer működtetésének fenntartása

a hátrányos helyzetű gyermek minél korábbi azonosítása

érdekében

a hátránnyal induló gyermek intézményi nevelésbe történő

bevonása minél fiatalabb korban a prevenció jegyében

a fenntartó intézményi támogatása a hátránnyal induló gyermek

felzárkózása érdekében



Gyerekek nevében:

„Beszélj velem úgy, mintha felnőtt lennék!

Játssz velem úgy, mintha gyerek lennél!

Bízz bennem! Adj nekem feladatot,

Majd meglátod, milyen ügyes vagyok.”



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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