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1.AZ INTÉZMÉNY LÉNYEGES ADATAI 
 

 
Az óvoda hivatalos 

elnevezése: 
KISPESTI ÁRNYAS ÓVODA  

cím: 1192 Budapest, Vonás u. 10. 
telefon-fax szám: 06 (1) 282 9557 

Mobil telefonszám: 06 30 225 1023 
E-mail cím: szjuhaszcsilla@arnyasovi.hu 

  
  

 
 
                                            Az óvoda épületei 
 

Kispesti Árnyas Óvoda székhely 
 

cím: 1192 Budapest, Vonás u. 10. 
telefon-fax szám: 06 (1) 282 9557 

Mobil telefonszám: 06 30 225 1023 
E-mail cím: vonas@arnyasovi.hu 

  
  

 
 

Kispesti Árnyas Óvoda 1. számú tagóvodája  
 

cím: 1192 Budapest, Esze Tamás u. 25. 
telefon-fax szám: 06 (1) 282 9653 

Mobil telefonszám: 06 30 6750032 
E-mail cím: esze@arnyasovi.hu 

  
  

 
 

Kispesti Árnyas Óvoda 2. számú tagóvodája  
 

cím: 1192 Budapest, Corvin krt. 35. 
telefon-fax szám: 06 (1) 282 9497 

Mobil telefonszám: 06 30 675 0353 
E-mail cím: corvin@arnyasovi.hu 
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Az Árnyas Óvoda mind három épületében a nevelés nyelve: magyar 
 
Az óvoda világnézeti nevelés tekintetében semleges. 
 
Az óvodai nevelés intézményeinkben ingyenes. 
 
Az óvoda felügyeleti szerve: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata 

 
Az Óvoda vezetője: Szücsné Juhász Csilla 
 
Ellátandó alaptevékenység:  
 Óvodai nevelés 

Sajátos nevelési igényű gyermekek (továbbiakban SNI) óvodai nevelése 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

∗ érzékszervi fogyatékos, autista (csak a Corvin krt. 35. szám alatti 
tagóvodában), a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermek, 

∗ A megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermek. 
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                     2.BEVEZETŐ 
 
 
Óvodánk az "Óvodai nevelés országos alapprogramja” (továbbiakban ONOAP) alapján és 
az 1993. évi Közoktatási Törvény értelmében készítette el helyi nevelési programját, amely 
1999. szeptemberben került bevezetésre. A program beválását, a gyakorlati 
nevelőmunkában történő alkalmazását a bevezetés időszakában különösen segítettük, majd 
később figyelemmel kísértük. 
 
Az 1999 és 2002 között összegyűjtött tapasztalatok, majd a helyi nevelési programot 
felülvizsgáló munka alapján,- a nevelőtestület elvégezte a Közoktatási törvény által előírt 
tartalmak kiegészítését. A közös vélemény indoklásában meghatározó volt: 

� az óvoda nevelési gyakorlata,  
� a tapasztalatszerzési időben felmerülő (a nevelőtestület által is elfogadást nyert) 

igények,   
� a 2003. évi közoktatási törvény szerinti elvárásoknak való megfelelés, a törvény 

szerinti új tartalmakat beillesztése a programba. 
Mindezzel az óvoda sajátosságaihoz, eredményeihez, használóinak igényeihez jobban 
igazodó programot tudtunk létrehozni.  
 
2008. februárban a fenntartó módosította az intézmény Alapító Okiratát, amely alapján a 
jövőben óvodáink - az önkormányzat által kijelölt körzetben, amely nem azonos az óvoda 
általános körzethatárával- ellátják az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű (SNI) 
gyermekeket is a következő helyszíneken és elosztásban: 

� Kispesti Árnyas Óvoda székhely, 1192 Budapest, Vonás u. 10. hallássérüléssel 
élők integrációja, 

� Kispesti Árnyas Óvoda 1. számú tagóvodája 1192 Budapest, Esze T. u. 25. 
látássérüléssel élők integrációja, 

� Kispesti Árnyas Óvoda 2. számú tagóvodája 1192 Budapest, Corvin krt. 35. 
autizmus spektrum zavarral élők integrációja. 

Mind három épületben fogadjuk a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermeket. 
 
Az alapító okiratunk módosításának következményeként helyi nevelési programunkat 
kiegészítettük az SNI gyermekek személyiségfejlesztésének céljaival, a megvalósítás 
személyi, tárgyi feltételrendszerével, továbbá a megvalósítás feladataival, elérendő 
követelményeivel. 
 
Programunk készítésénél pedagógiai hagyományainkra építve az ONOAP mellett, 
részeket emeltünk be a kompetencia alapú oktatás óvodai csomagból. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályba lépését követően, Helyi 
Nevelési Programunkat a rendeletben foglaltaknak megfelelően felülvizsgáltuk. 
Módosításokkal egybeszerkesztett programunkat a 2013/2014 nevelési évtől kell 
megvalósítanunk.  
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Az óvodában folyó nevelőmunka - az alapprogram értelmében a családi nevelést egészíti 
ki , oly módon, hogy megerősíti, segíti, támogatja azt. Légkörével a gyermekkor derűjét, 
nyugalmát, oldottságát biztosítja. Az óvodai nevelés figyelembe veszi, hogy az 
óvodáskorú gyermekek legfőbb tevékenységi formája a játék, amelyen keresztül, 
amely által, fejlődik személyiségük. 
 
Az esélyegyenlőség elve alapján óvodánkban a nevelés gyermekközpontú, befogadó, 
minden gyermek számára egyenlő hozzáférést biztosító, a társadalmi egyenlőségek 
erősítését célul kitűző program, amely diszkriminációtól mentes. 
 
A fenti alapelveket figyelembe véve programunkkal azt célozzuk meg, hogy óvodásaink a 
játék világában –közvetett, vagy közvetlen irányításunkkal- olyan tapasztalatokhoz 
jussanak, amelyek megszerzésével könnyebben igazodnak el, és magabiztosabbá válnak a 
világban, valamint egészséges testű-lelkű, boldog és alkotó tagjai lesznek a társadalomnak. 

 



  

 
Verziószám: 6/2013.  módosított változat                KISPESTI ÁRNYAS ÓVODA                 9 

 

 

3.BEMUTATKOZÁS 
 
 
 
 
Óvodánk – a főváros szerte is egyedülálló – műemlékvédelmi területen, Wekerle telepen 
fekszik, amely zöldövezeti jellegével, építészetével egyedi stílust képvisel. A lakótelepek 
szomszédságában található, tiszta levegőjű, szépséget és harmóniát árasztó telep magában 
hordozza mindazon lehetőségeket, amelyek a kisgyermek mindennapi életének, 
fejlődésének elengedhetetlen feltételei. 
 
 

Óvodánk környezetét egy szóval így jellemezhetjük: EMBERKÖZELI 
 
 
Állandó és szoros a kapcsolatunk a kertekkel, terekkel, szép épületekkel. A természetben 
végbemenő változások megfigyelésére környékünk kiválóan alkalmas. Az itt élő emberek 
nem csak szeretik, de büszkék is tágabb értelemben vett otthonukra: óvják, védik, szépítik. 
 
Az óvodába érkező gyerekeken a telep lakosságának sokszínű rétegződése tükröződik. 
Természetesen a felfokozott életritmus, a természettől való fokozatos eltávolodás, a 
megváltozott életkörülmények a mi gyermekeink fejlődését is befolyásolják. Ezek 
ellensúlyozásaképpen környezeti adottságaink maximális kihasználásával igyekszünk 
olyan boldog és tevékeny óvodás éveket biztosítani, amely alatt – az optimális feltételek 
keresésével – a személyiség szabad kibontakoztatását segítjük elő. 
 
A Vonás u. 10. és Esze Tamás u. 25. alatti óvodákat 1976. január 1-én helyezték egy 
vezetés alá. 
 
2004. májusban az óvoda felvette az Árnyas Óvoda nevet. 
  
2007. augusztus 1-étől a Képviselőtestület döntése értelmében a Bp. XIX. Ker. Corvin krt. 
35. szám alatti Napsugár Óvodát összevonták az Árnyas Óvodával. Az összevont 
intézmény székhelye a Vonás utcai óvoda, tagintézményei az Esze Tamás utcai, illetve a 
Corvin körúti óvoda. 
 
Családi-házas hangulatú épületeink az 1910-es évek elején épültek, a teleppel egyidősek. 
Udvaraink változatos feltételek biztosításával alkalmasak a gyermekek eltérő 
mozgásigényének kielégítésére, a szabad játékra. A sok fa- a jó levegő mellett – az 
árnyékos és napos terület megfelelő arányát biztosítja. 
 
Csoportszobáink berendezése, felszerelése a gyerekek életkorához igazodik. Az Esze 
Tamás utcai és a Corvin körúti tagóvoda tornaszobával és logopédiai-fejlesztő szobával is 
rendelkezik. 
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Óvodánk minden épületében fogadjuk az organikus okra vissza nem vezethető pszichés 
zavarral küzdő gyermekeket. Corvin kőrúti épületünkben az autizmus spektrum zavarral 
élő gyermekek, Esze Tamás utcai épületünkben látássérült gyermekek, Vonás utcai 
épületünkben hallássérült gyermekek integrálására van lehetőség.  
 
 
Mindhárom épületben külön alapítvány működik az odajáró gyermekek körülményeinek 
javítása érdekében. 
 
Óvodánkra a homogén és részben osztott csoportok szervezése jellemző. 
 
Nevelőtestületünk évek óta kiemelt feladatként kezeli a gyermekek egészséges életmódra 
nevelését. Gondot fordítunk az egészséges táplálkozási és higiéniai kultúra kialakítása, a 
gyermekek életét kitöltő változatos, spontán és szervezett mozgáslehetőség biztosítására, a 
környezet szeretetére, ápolására, védelmére, a környezettudatos magatartásra nevelés 
megvalósítására. Mindezt az óvodai élet mindennapjain a tapasztalatszerzésre lehetőséget 
adó játéktevékenységben, a gyermekek egyéni képességeit, fejlődési ütemét figyelembe 
véve valósítjuk meg. 
 

3. 1. GYERMEKKÉP 
 
A szabad játék fontosságát figyelembe véve, arra alapozva olyan gyermekeket szeretnénk 
nevelni, akik minden életkorban, - saját egyéniségük által meghatározottan- képesek 
lesznek egyéni érdekeiket a közösség érdekeivel összeegyeztethető módon érvényesíteni, 
akik élni tudnak a lehetőségekkel, amelyekben tehetségük kibontakozik, hiányosságuk 
kompenzálódik, akik kompetensek lesznek a saját életükben bekövetkezett változásokhoz 
való alkalmazkodásra, akik mindig megtalálják az örömöt az egyéni és a közösségi 
életben egyaránt, akik alkotó tagjaivá válhatnak a jövő társadalmának. 
 

 3. 2. ÓVODAKÉP 
 
Nevelőtestületünk az –Óvodai nevelés országos alapprogram– szellemiségével azonosulva 
önálló programban fogalmazza meg nevelési elveit, elképzeléseit. Tettük ezt azért, hogy 
eddigi, már kialakult gyakorlatunkra építkezve megőrizzük hagyományainkat, értékeinket, 
védjük és óvjuk környezetünket. 
 
Olyan óvodát szeretnénk működtetni, ahol a gyermeki személyiséget övező bizalom 
megvalósul, a gyermekek biztonságban, szeretetteljes légkörben bontakoztathatják ki 
képességeiket, ahol a képességfejlesztés alapja a tevékenységek és szabad játék során 
szerzett tapasztalatszerzés, amelyhez az optimális feltételeket biztosítjuk, ahol az 
együttműködés, a tolerancia, a másság elfogadása természetes, ahol minden gyermek 
egyéni képességeinek, fejlődési ütemének megfelelően fejlődhet, ahol minden gyermek 
minden tevékenységet végezhet anyagi helyzetétől függetlenül. ahol az intézményi 
nevelés része a családi nevelésnek. 
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Az óvodáskor végére célunk, hogy az óvoda-iskola átmenetet megkönnyítsük a 
gyermekek számára. 
 
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 
feladat. 
 
Az óvoda működése során elvárás az óvoda minden dolgozója felé, hogy bánásmódja, 
és kommunikációja modell értékű legyen. 
 
Az óvoda életét a teljes nyitva tartás ideje alatt dolgozóinak összehangolt munkája 
jellemezze. 
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3.3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 
 
 
Az Árnyas Óvoda a Wekerle telepen, három épületben működik. 
Az általános vezető-helyettes mellett egy vezető-helyettes, két óvodatitkár, három 
gyermekvédelmi felelős, egy szakmai munkaközösség-vezető, valamint a háromtagú 
minőségirányítási team segíti az óvodavezető szakmai munkáját és a gazdálkodási 
feladatok ellátását. 
 
 

Munkakör 
állás/fő 

Székhely Tagóvoda 1. Tagóvoda 2. 

Nevelőtestület 

Óvodavezető 1 fő   

Általános vezető-helyettes   1 fő 

Vezető-helyettes  1 fő  

Óvónő 8 fő 6 fő 6 fő 
 
 
 
 

Óvodai alkalmazottak állás/fő 

 Székhely Telephely Telephely 

Óvodatitkár  

 

1 fő  1 fő 

 

Ped. asszisztens   1 fő 

Csoportos dajka 4 fő 3 fő 3 fő 

Konyhai dolgozó ½ állásban 1 fő 1 fő 1 fő 

Kertész-karbantartó ½ állásban 1 fő ½ állásban 1 fő ½ állásban 1 fő 

Összes álláshely 15 fő 11, 5 fő 12, 5 fő 
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Az intézmény személyi feltételei jók: minden gyermekcsoportban az óvoda teljes 
nyitvatartási idejében felsőfokon szakképzett óvónők foglalkoznak a gyermekekkel.  
A sérült gyermek egész napos ellátásában gyógypedagógiai asszisztens segíti az 
óvodapedagógusok munkáját.  
 
A dajkák többsége szakképzettséggel, vagy érettségivel, illetve mindkettővel 
rendelkezik  
 
Az óvodák gazdálkodási feladatait két óvodatitkár segíti. 
 
Mindhárom épületben dolgozik kertész-karbantartó. 
 
A gyógypedagógiai asszisztens képzettséget szerzett az autista gyermekek 
neveléséhez, fejlesztéséhez. 
 

A szakszerű ellátást logopédus, szükség esetén gyógypedagógiai asszisztens és utazó 
gyógypedagógiai tanár biztosítja a törvényben meghatározott óraszámban. A 
Nevelési Tanácsadó fejlesztőpedagógusai és pszichológusai igény szerint segítséget 
nyújtanak a problémák megoldásában. 
 
Iskolai végzettség 

Képzettség Program 
elvárása 

Képzettség növelése 

Óvónők 

∗ 21 fő főiskolai végzettségű 

 

� 

 

� 

 

� 

� 

� 

 

� 
 

∗ fejlesztő pedagógiai 
tanfolyamok 

∗ integrált nevelést segítő 
tanfolyamok 

∗ drámajáték 

∗ számítástechnikai tanfolyamok 

∗ pedagógiai módszertani 
tanfolyamok 

∗ folyamatos önképzés 

∗ egyéb képzések 

∗ Dajkák 

∗ 9 fő fő dajkaképző végzettségű 

� ∗ belső továbbképzési 
rendszerünkkel a folyamatos 
fejlődés, tudás, pedagógiai 
érzékenység növelése 

∗ Gyógypedagógiai asszisztens 

1 fő érettségizett 
gyógypedagógiai 
asszisztensképző végzettségű 

� ∗ integrált nevelést segítő 
tanfolyamok 
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Az óvónők szakmai tudásuk gyarapítása érdekében rendszeresen részt vesznek 
továbbképzéseken. Továbbképzési tervünkben az integrált nevelésről szóló ismeretek 
megszerzését részesítjük előnyben - kerületünk "Közoktatási koncepció"-ját is 
figyelembe véve.  
 

Az integrálható SNI, és fogyatékkal élő gyermekeknek is joguk van a teljes értékű 
gyermeki élethez, a természetes gyermekközösségben való részvételhez, mert csak ilyen 
közegben lesznek képesek (természetesen segítséggel) hátrányaik leküzdésére.  
Az integrálható autista gyermekeknek joguk van sérülésükhöz képest a legteljesebb 
élethez, a természetes gyermekközösségben való részvételhez, mert ők is csak ilyen 
közegben képesek hátrányaik csökkentésére. 
.  
 

Ehhez a szaksegítséghez az óvónői képesítés nem ad megfelelő felkészültséget, ezért a 
továbbképzések szervezésénél ezentúl is előnyben részesítjük, az autizmussal, az 
érzékszervi fogyatékossággal élők integrációját segítő tanfolyamokon, szakmai 
tanácskozásokon és gyakorlati bemutatókon való részvételünket. Szakmai együttműködési 
megállapodást kötöttünk a kerületi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban EGYMI-vel, igényeljük az Arany 
Óvoda, szakembereinek, az Autista Kutató Központ, a Korai Fejlesztő Központ, a 
Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság és Rehabilitációs Bizottság és 
Gyógypedagógiai Szakszolgáltató Központ,, Gyengén látók Módszertani Központja, 
Általános iskola és diákotthon és szakszolgálata, a Siketek és Nagyothallók Intézete 
támogatását, hatékony együttműködését. A kerületi Önkormányzat a törvény által 
meghatározott mértékben biztosítja az intézményi státusz növelését, valamint az utazó 
gyógypedagógusok jelenlétét, az aktuális sérülés típusnak megfelelő óraszámban. 
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3. 4. ELVÁRÁS 
 

 
az óvodában dolgozókkal szemben: 
 
∗ az élethosszig tartó tanulásban való aktív részvétel szervezett formában, vagy 

autodidakta módon, 
 

∗ a gyermekek számára biztonságot jelentő következetes, felelős magatartás és 
természetes viselkedés, 

 
∗ az egyéni, egyedi és a másságból fakadó értékek, személyiségek elfogadása, toleráns 

magatartás, 
 
∗ a segítőkészség,  
 
∗ Legyen modell értékű az óvoda minden dolgozójának kommunikációja és bánásmódja 

 
∗ a feladatkörnek megfelelő korrekt tájékoztatás, a személyiség jogok tiszteletben 

tartása mellett,  
 
∗ a partnerekhez való kapcsolattartásban az elfogadás, a pozitív gondolkodás 

meghatározó szerepe, 
 
∗ a (gyermek és felnőtt) konfliktusok megoldása során a demokrácia elvének, a jobbítás 

szándékának érvényre juttatása, és az adott helyzethez szükséges differenciálás 
alkalmazása,  
 

*   A gyermek-dajka kapcsolatot pozitív attitűd jellemezze, 
 
∗ a befogadó, inkluzív pedagógia megismerése, elsajátítása az SNI gyermekek magas 

szintű fejlesztése érdekében, 
 
∗ a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, a megismerő funkciók vagy 

viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekkel az egyéni igényekhez mért folyamatos törődés, 
felzárkóztatás, a szülőkkel, valamint a szaktanácsadókkal való folyamatos 
kapcsolattartás, 

 
∗ a tehetséggondozás módszereinek megismerése, elsajátítása, gyakorlatban való 

hatékony alkalmazása, 
 

∗ a nevelőtestület által elfogadott Esélyegyenlőségi Tervben megfogalmazott elvek 
érvényre juttatása, a feladatok megvalósítása. 

 
∗ A feddhetetlen magánélet, kulturált megjelenés (rendezett külső). 
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3. 5. TÁRGYI FELTÉTELEK 
 

 

 Vonás u. 10. székhely Esze Tamás u. 25. 
tagóvoda 

Corvin körút 35. 
tagóvoda 

F
ej

le
sz

tő
 já

té
ko

k 
a 

cs
op

or
to

kb
an

 az elhasználódott 
játékok pótlása szűkös 

költségvetésünkből nem 
megoldott 

a tagóvoda alapít-
ványa és a dolgozók 

által megkeresett 
szponzorok felaján-
lásaiból jól felszerelt 

a tagóvoda alapít-
ványa és a dolgozók 

által megkeresett 
szponzorok felaján-
lásaiból kiválóan 

felszerelt.  
 Az autista gyermek 

fogadásához 
szükséges autista 

specifikus. eszközök 
beszerzése részben 
megoldott, illetve  
saját készítésű. 

 

 
U

dv
ar

i j
át

ék
ok

 

Költségvetésből nem 
tudjuk fejleszteni, de 
szülői támogatásból, 

pályázati 
finanszírozással és a 

Vamüsz értékmegőrző 
munkája révén részben 

megfelelő. 

Költségvetésből nem 
tudjuk fejleszteni, de 

a tagóvoda alapít-
ványa támogatásából, 

pályázati finan-
szírozással 

és a Vamüsz érték-
megőrző munkája 

révén részben 
megfelelő 

Költségvetésből nem 
tudjuk fejleszteni, de 

a tagóvoda alapít-
ványa támogatásából, 

pályázati 
finanszírozással 

és a Vamüsz érték-
megőrző munkája 

révén részben 
megfelelő. 
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C

so
po

rt
sz

ob
a 

be
re

nd
ez

és
 

Költségvetésből nem 
tudjuk fejleszteni.  

Az előző évek NAT 
pénzéből történtek 

fejlesztések, de a nem 
óvodai használatra való 
szekrények folyamatos 

cserére szorulnak  
(kivéve Kék csoport és 
a Sárga csoport Vamüsz 

által finanszírozott 
elemei) a 

szerepjátékhoz 
szükséges bútorok 

nagy része szintén és a 
gyermekek által 

használatos játéktároló 
polcok nagy része nem 

szolgálja a korszerű 
óvodapedagógiát. 

 

Költségvetésből nem 
tudjuk fejleszteni.  

Az előző évek NAT 
pénzéből történtek 

fejlesztések, bár ezek 
nem óvodai haszná-

latra való szek-
rények, de a dol-
gozók és a szülők 
folyamatos kar-

bantartása és javítása 
nyomán rendben 
vannak, a szerep-

játékhoz szükséges 
bútorok nagy része 
szintén a dolgozók és 
szülők keze nyomán 
megújult, használ-
hatóvá vált. A gyer-
mekek által haszná-
latos játéktároló 

polcok nagy része 
nem szolgálja a 

korszerű 
óvodapedagógiát. 

Költségvetésből nem 
tudjuk fejleszteni.  

Az előző évek NAT 
pénzéből nem tör-

téntek fejlesztések, a 
műszakilag és esz-
tétikailag is roncs 
beépített szekré-
nyek cserére szo-
rulnak (kivéve a 
Katica csoportban 
lévőt, amelyet a 
Vamüsz finan-

szírozott, a szerep-
játékhoz szükséges 

bútorok  esztéti-
kusak, jól hasz-

nálhatók, de bővíté-
sükre szükség lenne, 

a gyermekek által 
használatos játék-

tároló polcok nagy 
része nem szolgálja 

a korszerű 
óvodapedagógiát. 

 
G

ye
rm

ek
bú

to
ro

k 

Gyermek székek, 
asztalok beszerzése 
megtörtént, a csoport 
létszámnövekedéssel 

kapcsolatos hiányokat a 
Corvin megszüntetett 

csoportjának 
eszközeiből töltöttük 
fel. Az amortizálódás 

utáni pótlás 
költségvetésből nem 

megoldható. 

Gyermek székek, 
asztalok beszerzése 
megtörtént, a csoport 
létszámnövekedéssel 
kapcsolatos hiányo-
kat a Corvin meg-

szüntetett csoportjá-
nak eszközeiből töl-
töttük fel. Az amor-

tizálódás utáni pótlás 
költség-vetésből nem 

megoldható. 

Gyermek székek, 
asztalok lassan 
felújításra, vagy 

cserére szorulnak. A 
cserét nem tudjuk 
költségvetésből 
finanszírozni. 
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G

ye
rm

ek
fe

kt
et
ő
k 

A Piros és Zöld 
csoportban még a 

hagyományos 
gyermekfektetők 
vannak cseréjük 

aktuálissá vált. A Kék 
csoportban szponzor 

által vásárolt kényelmes 
fektető szivacsokon, a 
Sárga csoportban a 
Corvin épületében 

megszüntetett 
csoportból áthozott 

praktikus wesco 
ágyakat használják a 

gyermekek. 

Mind három 
csoportban a 
hagyományos 

fémvázas fektetőket 
használják. Cseréjük 

szükségessé vált, 
költségvetésből nem 

megoldott. 

Két csoportban a 
praktikus wesco 

ágyakat használják a 
gyermekek. A Maci 

csoport magas 
létszáma miatt itt a 
praktikus fektetetők 
nem férnek el, a régi 
fémvázas fektetőket 
használják. Cseréje 
az optimatizált lét-

szám megvalósulása 
után aktuálissá válik, 
de költségvetésből 
nem megoldott a 

finanszírozás. 

G
ye

rm
ek

 
öl

tö
z ő

  
bú

to
ra

i 

Költségvetésből nem 
tudjuk fejleszteni, de a 
gyermeköltöző szek-
rények amortizációja 

folyamatos. 

NAT pénzből újabb 
elemeket készíttet-

tünk, a régi elemeket 
pedig a kollégák 
szülői segítséggel 

felújították. 

Költségvetésből nem 
tudjuk fejleszteni, de 

a gyermeköltöző 
szekrények amor-

tizációja folyamatos. 

  
F

ej
le

sz
t ő

 h
el

yi
sé

ge
k 

fe
ls

ze
re

lts
ég

e 

Nincs Kiválóan felszerelt, 
esztétikus fejlesztő 
helyiség áll a gyer-
mekek rendelkezé-

sére a logopédiai, ill. 
egyéb fejlesztéshez. 
A berendezés és esz-
köztár finanszírozása 

költségvetésből, 
illetve szülői 
támogatásból 
származik. 

Kiválóan felszerelt, 
esztétikus fejlesztő 
helyiség áll a gyer-
mekek rendelkezé-

sére a logopédiai, ill. 
egyéb fejlesztéshez. 
A berendezés és esz-
köztár finanszírozása 

költségvetésből, 
illetve szülői 
támogatásból 
származik. 

 
É

tk
ez

te
té

sh
ez

 s
zü

ks
ég

es
 

es
zk

öz
ök

 

A gyermekek 
evőeszközei 
esztétikusak, 

praktikusak, könnyen 
tisztántarthatók. 

Tálaló edényeink, 
gyümölcsmosóink, 

szedőkanalaink, villáink 
a legkorszerűbb 

rozsdamentes anyagból 
készültek. 

A gyermekek 
evőeszközei 
esztétikusak, 
praktikusak, 

könnyen 
tisztántarthatók. 

Tálaló edényeink, 
gyümölcsmosóink, 

szedőkanalaink, 
villáink a 

legkorszerűbb 
rozsdamentes 

anyagból készültek. 

A gyermekek 
evőeszközei 
esztétikusak, 
praktikusak,  

könnyen 
tisztántarthatók. 

Jénay tálaló 
edényeinket, 
korszerűbb 

rozsdamentes 
anyagból készültekre 

cseréljük. 
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Ir

od
ák

 fe
ls

ze
re

lts
ég

e 

Vezetői Iroda: 
A beépített tároló 

szekrény bővítésre 
szorul, egy szülőpár 
fogadására, illetve 

vezetői megbeszélésre 
alkalmas. 

Gazdasági Iroda: 
berendezése és 

mérete megfelel az 
egy- maximum 
kétszemélyes 
munkához. 

Tároláshoz polcokra 
és a telefon/fax 

készüléknek asztalra 
van még szükség. 

Gazdasági Iroda: 
berendezése és 

mérete megfelel az 
egy- maximum 
kétszemélyes 
munkához. 

Tároláshoz polcokra 
és a telefon/fax 

készüléknek asztalra 
van még szükség. 

 
F

el
n ő

tt 
öl

tö
ző

 

Öltözésre szinte 
alkalmatlan, raktár-

szertár funkciót is 
betölt. 

Régi, de felújított 
bútorokkal 
praktikus  

berendezett. 
Esztétikus képet 

mutat, és a 
funkciójának 

megfelel. 

Praktikus  újszerű 
öltöző bútorokkal 

berendezett, 
adminisztrációs 

munka, és étkezési 
lehetőséggel. 

Esztétikus képet 
mutat, és a 

funkciójának jól 
megfelel. 

 
Ir

od
a-

te
ch

ni
ka

 

Rendelkezik: lamináló 
géppel, iratmegsem-
misítővel, spirálozó 
géppel, vágógéppel, 

hőkötővel igény: 
fénymásoló cseréjére.   

Rendelkezik: 
laminálóval, 

iratmegsemmisítővel. 
igény: vágógép, 

spirálozó, hőkötő, 
fénymásoló. 

Rendelkezik: 
iratmegsemmisítővel 

igény:lamináló, 
vágógép, spirálozó, 
hőkötő, fénymásoló 

csere. 

 
K

om
m

un
ik

ác
ió

s 
ké

sz
ül

ék
ek

 Kiváló minőségű 
telefon és fax, mobil 
telefon és akadozó 

internet szolgáltatás. 

Jó minőségű telefon 
és fax, mobil telefon 
és akadozó internet 

szolgáltatás. 

Mobil telefon, 
cserére érett 

vezetékes telefon és a 
logopédiai szoba 
kialakítása miatt 

nincs internet 
elérhetőség 
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In

fo
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at
ik
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ze
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ég
 

Rendelkezik korszerű 
számítógéppel, LCD 

monitorral, jó minőségű 
ruterrel, színes és leser 
nyomtatóval CD iró-

olvasóval, DVD 
olvasóval, hangfalakkal, 
a Skyp működtetéséhez 

szükséges web 
kamerával és 

mikrofonnal, jogtiszta 
szoftverekkel.  

Szükség lenne még: 
DVD íróra. 

Rendelkezik korszerű 
számítógéppel, 
monitorral, jó 

minőségű ruter-rel, 
leser nyomtatóval 
CD iró-olvasóval, 

hangfalakkal, a Skyp 
működtetéséhez 
szükséges web 
kamerával és 
mikrofonnal, 

jogtiszta 
szoftverekkel.  

Szükség lenne még 
DVD író és olvasóra, 
színes nyomtatóra. 

Rendelkezik korszerű 
számítógéppel, régi 
típusú monitorral, jó 
minőségű ruter-rel, 
(ettől a helyiségtől 

távol, tehát 
használhatatlan) 
színes és leser 

nyomtatóval CD író-
olvasóval,  

hangfalakkal, 
jogtiszta 

szoftverekkel. 
Szükség lenne még: 
DVD író- olvasóra,  

 a Skyp 
működtetéséhez 
szükséges web 

kamerára és 
mikrofonra.  

H
ír

kö
zl
ő
-

sz
ór

ak
oz

ta
tó

 
el

ek
tr

on
ik

ai
 

fe
ls

ze
re

lts
ég

 Három csoportban  CD-
s magnó, egy 
csoportban  

Musik-center, 
 televízió, videó magnó  

Két csoportban  CD-s 
magnó, egy 
csoportban  

Musik-center, 
televízió, videó 

magnó  

két csoportban  
kazettás magnó, egy 

csoportban  
Musik-center, 

televízió, videó 
magnó  

K
on

yh
ai

 
m
ű

sz
ak

i 
fe

ls
ze

re
lts

ég
 

Mosógép cserére szorul, 
konyhai elektromos 
készülékek újszerű 

állapotban 

Mosógép és konyhai 
elektromos 

készülékek újszerű 
állapotban 

Mosógép cserére 
szorul, konyhai 

elektromos 
készülékek újszerű 

állapotban 

K
ör

ny
ez

et
 r

en
db

en
, 

és
tis

zt
án

 ta
rt

ás
áh

oz
 

sz
ük

sé
ge

s 
m ű

sz
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i 
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öz

ök
 

Benzinmotoros fűnyíró, 
szegély- és sövénynyíró 

gép, 
ütve fúró, sarokcsiszoló, 

Gőztisztító gép, 
porszívó cserére vár 

Elektromos fűnyíró, 
 új porszívó  

Elektromos fűnyíró, 
porszívó újszerű 

állapotban 
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A programírás időszakában óvodáink tárgyi feltételei a működéshez megfelelőek, bár a 
fenntartó átmeneti pénzügyi nehézségei miatt egy-egy területen a kelleténél szűkösebbek.  
 
Az óvodák mindhárom épületének külső homlokzata a közelmúltban felújításra került. A 
Vonás utcai épületben a kazánokat2006. nyarán újra cserélték. Corvin kőrúti tagóvodában 
2007. évben tornaszoba, és tornaszertár kialakítására került sor. A javítási, karbantartási 
munkák mellett legsürgetőbb feladat a kerítések rendbetétele, amelyben a 
Vagyongazdálkodási és Műszaki Szervezet (továbbiakban Vamüsz) és szülők segítségét 
kérjük. 
 
A gyermekek óvodai életének mindennapi színtereinek nagy része: a foglalkoztató 
termek, a gyermeköltözők, mosdók és játszóudvarok - a szülők önzetlen 
segítőkészségének és a kollégák ötletességének, igényességének köszönhetően – jól 
szolgálják a gyermeki tevékenységeket. 
 
Az épületekben a korszerű fűtés, az egészséges ivóvíz biztosított, mindhárom óvoda 
épület a csatornahálózathoz csatlakozik, a Corvin kőrúti épületben a korszerű világítás 
megvalósítása az óvoda alapítványának finanszírozásában történt. 
 
A tíz foglalkoztató terem közül négynek a nagysága a Közoktatási Törvényben 
meghatározott óvodai maximális csoportlétszámokhoz megfelelő, az egyéb helyiségek 
kialakításában a közoktatási intézmények eszköz-norma jegyzéke alapján a jövőben még 
lesznek feladataink. 
 
Az épületeken belül a helyiségek felszereltsége megfelelő, a szakmai munkavégzéshez 
szükséges legfontosabb eszközökkel rendelkezünk. 
A hiányzó felszerelések pótlását a költségvetési lehetőségek függvényében tervezzük. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődését elősegítő speciális szakmai eszközök 
beszerzését szintén évente a költségvetésben biztosított költségfedezettel tervezzük 
folyamatosan beszerezni és bővíteni. 
 
Az óvodai épületek udvarai és belvilága az ott dolgozó óvónők és dajkák egyéni 
ízlésvilágát is tükrözve otthonos, barátságos küllemű, a gyermeki tevékenységhez 
igazodó praktikumokkal ellátott . 
 
A játszóudvarok felülete néhol füves, leginkább homokos és szilárd burkolatú, sok fával, 
bokorral és virággal beültetett. Árnyékos és napfényes területek egyaránt megtalálhatók. A 
gyermekek mozgásfejlődését segítő mászókák többségében természetes anyagúak. A 
változatosságot biztosító újabb beszerzéseket alapítványaink támogatásával, valamint 
pályázatokból igyekszünk megoldani. 
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4. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE 
 
 
 

4. 1. CÉLUNK 
 
Óvodai nevelésünk célja a gyermekközpontú óvodai élet megteremtése a családi 
nevelésre alapozva, azt kiegészítve. Ennek eléréséhez az óvoda dolgozóinak összehangolt 
munkájára alapozunk. Az élménynyújtás és tapasztalatszerzés lehetőségeivel élve a 
gyermekek érzelmi kötődésének kibontakoztatása a környezetük természeti, emberi, 
tárgyi értékeihez. 
 
 

∗ A 3-7 -8 éves korú gyermekeknek derűs, vidám, szeretetteljes, tevékenységre 
ösztönző, valós élményekre épülő, inger gazdag környezet biztosítása, ahol 
a szabad játék hangsúlyos szerepet kap. 

 
∗ Az egyéni képességek és készségek figyelembe vételével, a gyermek 

személyiségéhez igazodó, a gyermeki játék szabadságának tiszteletben 
tartásával megvalósított nevelés, amelynek hatására a környezetben jól 
eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező, az iskolai életre 
alkalmassá váló gyerekek léphetnek ki az óvoda kapuján. 

 
∗ Szűkebb lakó környezetéhez, Wekerle telephez való kötődés megalapozása, 

amelynek során érzelmi biztonságot szerez, megtanulja óvni és ápolni az épített és 
természeti környezetetét.  

 
∗ Az átlagos képességű gyermekekben tudatos nevelőmunkával kialakítani, a 

másság elfogadására való képességet, a toleráns magatartást, amely a 
nevelők pozitív mintaadó hatására fejlődjön. 

 
∗ Az integrálható érzékszervi fogyatékkal, autizmus spektrum zavarral, a nem 

organikus okra visszavezethető pszichés zavarral élő, és a szociális 
körülményei miatt hátrányos helyzetű gyermekek számára is biztosítani a 
természetes gyermekközösségen belül a szakszerű és felzárkóztató 
nevelőmunkát, a szükséges sikerélményt, azoknak a személyiség jegyeknek 
a megalapozását – önbizalom, kudarctűrő képesség, akaraterő, önállóságra 
törekvés stb. - amelyek alkalmassá teszik őket az önálló életvitelre, és az 
iskolai integrációra. 
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4. 2. FELADATAINK 

 
 
 
Általános feladatunk: az óvodás gyermekek testi- lelki szükségleteinek kielégítése, 
fejlődésük elősegítése, biztosítása, cselekvésben szerzett tapasztalatszerzés során. 
 
Fő feladataink: 
 

∗ az egészséges életmód alakítása  
∗ az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 
∗ az anyanyelvi nevelést és az értelmi fejlődést elősegítő nevelés megvalósítása 

 
Fő feladataink kiegészülnek az integrálható érzékszervi fogyatékkal, autizmus spektrum 
zavarral, a nem organikus okra visszavezethető pszichés zavarral élő, és a szociális 
körülményei miatt hátrányos helyzetű gyermekek esetében az alábbiakkal: 

∗ önellátásuk egyéni fejlesztési terv szerinti segítése, 
∗ a nem sérült területeken az esetleges tehetség felismerése és fokozott 

gondozása, 
∗ segédeszközeik használatának gyakoroltatása, 
∗ sérülés specifikus módszerek, terápiák alkalmazása, speciális képzettségű 

szakemberek közreműködésével, 
∗ érzelmi nevelésük során olyan személyiség jegyeik erősítése (akaraterő, 

kudarctűrő képesség, cselekvésvágy, kommunikációs képességek stb.), 
amelyek segítik szocializációjuk folyamatát, 

∗ értelmi fejlődésük elősegítésében sajátosságaiknak megfelelő elvárások 
alkalmazása, 

∗ nevelőmunkánkban és gyermekvédelmi tevékenységünkben az 
Esélyegyenlőségi Tervben leírtak biztosítása. 

∗ Az óvodában zajló összes tevékenység minden gyermek számára egyformán 
elérhető legyen. 
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5. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA 
 

 
 
 

5. 1. Cél  
 
A gyermekek egészséges életvitelének, szokásainak alakítása, testi-lelki fejlődésük 
optimális elősegítése, a sérült funkciók differenciáltabb működésének speciális 
szakemberek által megtámogatott, tudatos fejlesztése. E cél megvalósítása alatt a 
pedagógus és az óvoda más dolgozójának kommunikációja és bánásmódja modell értékű 
kell, hogy legyen. Az anyanyelvi nevelés ezen a területen is kapjon hangsúlyt.   
  
 

5. 2. Feladat  
 
 

∗ Az egészséges, biztonságos és szeretetteljes környezet kialakítása. 
∗ Környezettudatos magatartás kialakítása, gyakoroltatása. 
∗ A gyerekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése. 
∗ A gyerekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. 
∗ Egészséges életmód kialakítása: étkezés, öltözködés, balesetvédelem, 

betegség megelőzés, (a fogyatékosság további romlásának megelőzése, 
másodlagos sérülések kiküszöbölése, megelőzése.) 

∗ A gyerekek fejlődéséhez szükséges egészséges, balesetmentes környezet 
kialakítása. 

∗ A megfelelő higiéniai szokások, szabályok készségszintű elsajátíttatása. 
∗ A sajátos nevelési igényű, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 

fejlődésének biztosítása, a fejlődéshez szükséges feltételek megteremtésével 
az igényekhez igazodó neveléssel. 

∗ Az SNI gyermekek részére az akadálymentes és felismerhető, tapintható 
környezet és a szükséges segédeszközök a korrekt ellátáshoz szükséges 
speciális szakember (gyógypedagógiai asszisztens) biztosítása. 

∗ A lelki élet harmóniájának kialakítása, optimizmusra, pozitív hozzáállásra 
nevelés. 

∗ A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az egész napos ellátás 
biztosítása. 

∗ A rugalmas, ám biztonságot, kiszámíthatóságot nyújtó napirend kialakítása, 
amely szükség szerint kitér a sérülés specifikus szokásrend kialakítására is, és 
biztosítja az életkornak megfelelő életritmust. 

∗ Önállóságuk fejlődésének elősegítése, kapcsolatépítés a gyermekkel, 
összehangolt, sürgetésmentes munka. 
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5. 3. Sikerkritérium  

 
Csoport szinten minimum 90%, egyén szintjén minimum 85% 
 
 

5. 4. Fejl ődési jellemz ők óvodáskor végére 
 

∗ Önállóan használja a WC-t, 
∗ Testi szükségleteinek kielégítését képes szándékosan irányítani. 
∗ Vigyáz a mosdó rendjére. 
∗ Önállóan mos kezet, használja a körömkefét. 
∗ Önállóan mos fogat, a fogápoló szereit tisztán tartja. 
∗ Szükség szerint zsebkendőt használ.  
∗ Ügyel az étkező asztal esztétikus rendjére. 
∗ Kulturáltan étkezik. 
∗ Helyesen használja az evőeszközöket. 
∗ Mozgása harmonikus, összerendezett. 
∗ Belső igényévé vált a rendszeres, gondos tisztálkodás, az ápoltság. 
∗ Helyesen, megfelelő sorrendben önállóan öltözik, vetkőzik, ruháját rendbe 

rakja, megjelenésére igényességet mutat. 
∗ Ismeri és betartja a balesetvédelmi magatartásformákat, amennyiben szüksége 

van rá, hasznosan alkalmazza (SNI) segédeszközeit. 
∗ Életkorának és állapotának (SNI) megfelelően edzett. 
∗ Látásteljesítményétől függően, önállóan, ill. segítő társ vagy tárgy 

segítségével biztonságosan közlekedjen az óvoda egész területén. 
∗ Ügyeljen a szeme higiéniájára. 
∗ Fogadja el a valóságot saját állapotával kapcsolatban. 
∗ Legyen képes elfogadtatni magát és állapotát társaival. 
∗ Autista gyermek esetén az óvodáskor végére elérendő eredmény a gyermek 

sérülésének mértékétől és formájától függ, így gyerekenként más és más. 
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6. ÉRZELMI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ 
 

 
 
 

6. 1. Cél  
 
A gyermek képes legyen egyéni érdekeit a közösségen belül érvényre juttatni a csoport 
normái alapján. A nevelés hatására jusson el a kezdeményező, kooperatív viselkedésig, 
amelynek alapszabályai alakuljanak ki benne. Rendelkezzen egészséges érzelmekkel, ezek 
kimutatására, megjelenítésére ismerje, alkalmazza a társadalom által elfogadható módokat 
és mértéket. Fogadja el és fogadtassa el magát.  
 
 

6. 2. Feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 

∗ A gyermeki személyiséghez igazodó, érzelmi biztonságot nyújtó, 
szeretetteljes, kiegyensúlyozott, családias légkör megteremtése és 
biztosítása a beszoktatástól az óvodáskor végéig,  

∗ A gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének 
fenntartása és ösztönzése a beszélő környezettel. 

∗ Az óvodai élet komplex szervezésével, a gyermek erkölcsi és akarati 
tulajdonságainak sokoldalú fejlesztése az anyanyelv eszközeivel. 

∗ A gyermek-gyermek, az óvodapedagógus – gyermek, és a dajka – 
gyermek kapcsolatát pozitív attitűd jellemezze. 

∗ Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képesség 
formálása, erősítése, a társas kapcsolatok létrehozása érdekében. 

∗  A problémahelyzetek megfelelő kezelése, én-tudatuk és döntési 
képességük erősítése, önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvések 
segítése. 

∗ Kiemelt figyelemmel kísérni a különböző szociokulturális helyzetű 
családokból érkező és az SNI gyermekek fejlődését, változását, 
kommunikációját,(verbális és nem verbális) jelzéseik felismerését, 
azok használatának gyakorlását, az egyéni bánásmód és differenciált 
fejlesztés alkalmazásával. 

∗ Az elfogadó, támaszt nyújtó magatartás modell megjelenítése, amely 
utánzásra, mintakövetésre ösztönözi a gyermeket az óvoda összes 
pedagógusának összehangolt munkájával. 

∗ Az együttélés alapnormái által meghatározott megfelelő viselkedés 
megalapozása, fejlesztése (siker-kudarctűrés, stb.). 

∗ Hagyományaink ápolása során erősíteni az összetartozás érzését, a 
családos programok alkalmával segíteni az otthon és az óvoda 
értékrendjének összehangolását. 
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6. 3. Sikerkritérium 
 
Csoport szinten minimum 85%, egyén szintjén minimum 75% 
 
 

6. 4. Fejl ődési jellemz ők óvodáskor végére 
 

∗ Ragaszkodik csoporttársaihoz és a csoportban dolgozó felnőttekhez. 
∗ Elfogadja a csoportban kialakult szokásrendszer alkalmazását. 
∗ A játékszereken megosztozik társaival, szükség esetén képes „tárgyalni” az 

átadás későbbi időpontjáról. 
∗ Érzi és alkalmazza az önérvényesítés és a közösségi érdek egészséges 

egyensúlyát. 
∗ Szükség szerint segíti társait a tevékenységben. 
∗ Viselkedésében megmutatkozik az önfegyelem, az udvariasság, a tolerancia, a 

segítőkészség, valamint a másság iránti elfogadás. 
∗ A csoportba érkező gyerekeket és felnőtteket szeretettel, udvariasan fogadja. 
∗ Véleményét, érzelmét a közösségi viselkedés szabályainak megfelelő 

formában tudja kifejezni. 
∗ Érdeklődik társai iránt, türelmesen meghallgatja őket. 
∗ Konfliktushelyzetben képes társaival elfogadható módon egyezkedni. 
∗ Számon tartja társai hiányzását esetleg annak az okát is. 
∗ Észreveszi és segíti rászoruló társait. 
∗ Bizalommal fogadja el a vele kapcsolatba kerülő felnőtteket, kezdeményező 

és együttműködő. 
∗ Képes udvarias, de „egészséges” távolságtartásra az idegenekkel szemben. 

 
 

∗ Kulturáltan kezeli azokat a helyzeteket, amikor számára nem szimpatikus 
társsal, vagy felnőttel kell együttműködnie. 

∗ Figyelembe venni az SNI, a megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő, és halmozottan hátrányos gyermekek 
esetenként fokozottabb érzékenységét, ragaszkodását, érzelmi 
labilitását és megteremteni annak a feltételeit, hogy a közösség 
egyenrangú tagjaiként vehessenek részt a mindennapokban. 

∗ A szociális érzékenységük fejlesztése (erkölcsi és akarati 
tulajdonságok). 

∗ Az iskolai beilleszkedés közvetett segítése, pozitív attitűd 
megalapozásával. 

∗ A szülőföldhöz való kötődés erősítése a gyermek szűkebb és tágabb 
környezetének megismertetése révén. 
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∗ A kiszolgáltatott szerepe helyett legyen sérüléséhez mérten a gyermek önálló, 
kitartó. 

∗ Képes legyen a megfelelő segítségnyújtás elfogadására. 
∗ Rendelkezzen egészséges önbizalommal. 
∗ A látássérült gyermek tudja használni az alapvető arc és testjátékokat (arra 

fordul, akivel beszél, érdeklődését kifejezi). 
∗ Autista gyermek esetén az óvodáskor végére elérendő eredmény a gyermek 

sérülésének mértékétől és formájától függ, így gyerekenként más és más. 
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7. ÉRTELMI NEVELÉS 

 
 
 
 

7. 1. Cél  
 
A gyermek spontán és szervezett keretek között szerzett tapasztalatai, ismeretei 
bővüljenek, épüljenek rendszerbe, az értelmi képességei (érzékelés, észlelés, emlékezet, 
figyelem, képzelet, gondolkodás), valamint kreativitása fejlődjön.  
 
 

7. 2. Feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

∗ Biztosítani a gyermekeknek azokat a változatos tevékenységeket, amelyeken 
keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a természeti és társadalmi 
környezetről, építve a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint 
életkori sajátosságra. 

∗ A környezettudatos magatartás kialakításában változatos és életkornak 
megfelelő tapasztalatok, tevékenységek biztosításával szabályrendszer 
felállítása. 

∗ Fenntartani a gyermek állandó érdeklődési vágyát többek között a gyermeki 
kérdések támogatásával. 

∗ Lehetőséget adni a tevékenységek közben a spontán és irányított 
tapasztalatszerzésre. 

∗ Megteremteni a gyermekek értelmi fejlesztéséhez szükséges optimális 
feltételrendszert. 

∗ Megismerni a gyermekek egyéni sajátosságait, hogy a gyermekek milyen 
tapasztalatokkal rendelkeznek és az értelmi funkcióik milyen fokon állnak. 

∗ Fejleszteni a gyermekek képességeit, képzeteit, gyakoroltatni a megismerési 
funkciókat, ösztönözni az önálló véleményalkotásra (érvelés, indoklás) 
nyomon követni a fejlődést. 

∗ Tapasztalatokat szerezni mozgásfejlettségükről, fejleszteni a finom 
mozgásokat, nagy mozgásokat, a térészlelést, segíteni a testséma 
kialakulását.  

∗ A gyermekek egyéni fejlesztése, az egyéni fejlettség mutatók szerint. 
∗ A mérések elvégzése, mert ennek eredménye az egyéni fejlesztési terv és a 

fejlesztés alapja. 
∗ Szakemberek segítségének kérése munkánkhoz (fejlesztőpedagógus, 

logopédus, gyógypedagógus, (SNI) stb.  
∗ A SNI gyermek számára felfogható ingerek közvetítése, feldolgozásának és 

rendszerezésének, illetve emlékezetbe vésésének segítése. 
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7. 3. Sikerkritérium  
 
Csoport szinten minimum 85%, egyén szintjén minimum 75% 
 
7.  4.  Fejl ődési jellemz ők óvodáskor végére 
 

∗ A gyermek a kapott feladatokat megérti, önállóan teljesíti. 
∗ Kialakul a szándékos figyelme. 
∗ Felismeri az elemi ok-okozati összefüggéseket, rész-egész viszonyát, 

tevékenységeiben gyakorolja. 
∗ A jelenségeket globálisan szemléli. 
∗ Képes a rugalmas tevékenység váltásra. 
∗ Problémamegoldó gondolkodása kialakul. 
∗ Gondolkodásának fejlettségi szintje eljut az elvont gondolkodásig. 
∗ Képes a hibák észrevételére, javítására. 
∗ Kialakul a szabálytudata. 
∗ Tevékenységeiben, eszközhasználatában kreatív, önálló. 
∗ Kialakul a felelősség tudata. 
∗ Képes a munkája eredményét előre látni. 
∗ Képes a figyelem megosztásra. 
∗ Kialakul a szándékos emlékezete, emlékezete megbízható.  
∗ Kialakul a konstancia, a részletek megfigyelése. 
∗ Alkotásaiban megjelennek az egyéni fantáziára utaló jelek. 
∗ Jól tájékozódik síkban, ügyel az arányosságra. 
∗ Élményeit megjeleníti rajzaiban, szóban is meg tudja fogalmazni azokat. 
∗ Képes változó tempójú, irányú, ritmusú mozgásra. 
∗ Mozgása harmonikus, összerendezett. 
∗ Jól tájékozódik az őt körülvevő környezetben. 
∗ Megjelenik a siker, mint motiváló erő. 

 
 
 
 
 

∗ Az érzékszervi fogyatékos gyermekeknek több időt kell biztosítani a 
gyakorláshoz. 

∗ Meg kell győződni arról, hogy a sérült gyermek biztosan hallja, és érti–e a 
feladatot. 

∗ Kétszemélyes helyzet kialakítása. 
∗ A nyelvi kommunikációs fejlesztés a nap egész folyamán jelenjen meg, 

különös tekintettel az SNI gyermekekre. 
∗ Beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése. 
∗ Támaszkodjon megmaradt látásteljesítményére. 
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8. ANYANYELVI NEVELÉS 
 

 
 
 

8. 1. Cél  
 
A gyermek spontán és szervezett keretek között szerzett tapasztalatait, ismereteit, 
gondolatait, érzéseit legyen képes a birtokában lévő nyelvi eszközök segítségével kifejezni. 
Tudjon és akarjon az irodalom nyelvén is megszólalni, mesélni. Szókincse tegye lehetővé a 
magyar nyelvre jellemző árnyalatok érzékeltetését. 
 

8. 2. Feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

∗ Biztosítani a gyermek számára azokat a változatos tevékenységeket, 
amelyben szabadon beszélhet élményeiről (pl. mikro csoportos 
tevékenységek –játék, kezdeményezés-, beszélgető kör, stb.). 

∗ Követhető mintát kell adni a gyermeknek, hogy elsajátíthassák a megfelelő 
beszédtempót, hangerőt, stílust. 

∗ Fenntartani a gyermek beszédvágyát, és érdeklődését a többiek 
mondanivalójával szemben. 

∗ Kihasználni a szabadbeszélgetés és az irodalmi élmények során adódó 
szókincsbővítési lehetőségeket. 

∗ Az irodalmi anyagok életkori sajátosságoknak, egyéni és 
csoportfejlettségnek megfelelő igényes válogatása. 

∗ Beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése. 
∗ Figyelembe venni, hogy a gyermekek különböző nyelvi képességekkel 

rendelkeznek (életkori sajátosságok, nyelvi környezet). 
∗ Megismerni a gyermek egyéni nyelvi képességeit és lehetőséget biztosítani 

az egyéni képességekhez igazított fejlesztésre. 
∗ Megteremteni a gyermek beszédkedvéhez szükséges optimális 

feltételrendszert (beszélő környezet). 
∗ A gyermek legfontosabb tevékenysége, a játék során ösztönözni a szabad 

beszédre (szituációs beszélgetés, tervezés, feladatmegosztás), az önálló 
véleményalkotásra (érvelés, indoklás). 

∗ Szakemberek segítségének kérése munkánkhoz (fejlesztőpedagógus, 
logopédus, gyógypedagógus, (SNI) stb.  

∗ A SNI gyermek számára felfogható ingerek közvetítése, a nyelvi 
reprodukció és produkció képességeinek kialakítása, segítése. 
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8. 3. Sikerkritérium  

 
Csoport szinten minimum 80%, egyén szintjén minimum 70% 
 
8.  4.  Fejl ődési jellemz ők óvodáskor végére 
 

∗ A gyermek érthetően fejezi ki gondolatait, érzéseit. 
∗ Beszédét a szituációnak megfelelő tempó, hangerő és stílus jellemzi. 
∗ Szívesen beszél, és érdeklődik környezete verbális jelzései iránt. 
∗ Örömmel hallgat mesét, verset. 
∗ Motivált az irodalmi művek reprodukálásában, saját mese alkotásában. 
∗ Használja a magyar nyelv árnyalt kifejezőeszközeit (pl. minőségjelzők). 
∗ Önállóan is kezdeményez beszélgetést a játék és egyéb tevékenysége során. 
∗ Képes a közösen megalkotott szabályok elmondására. 
∗ Az érzékszervi fogyatékos gyermek sérülése mértékétől függően képes a 

verbális kommunikációra. 
∗ Autista gyermek esetén az óvodáskor végére elérendő eredmény a gyermek 

sérülésének mértékétől és formájától függ, így gyerekenként más és más. 
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9.GYERMEKI TEVÉKENYSÉGEK RENDSZERE 
 
 
 

9. 1. JÁTÉK 
 
 
 
 

9. 1. 1. Cél  
 
A belülről indított és vezérelt játéktevékenység lehetőségével a gyermekek rendszeres 
örömforrását biztosítani. Az intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok, élmények 
többszöri átélésében a gyermek egyéni vágyainak, ötleteinek kibontakoztatása valósul meg 
a nevelés eszközeként, módszereként, amely a tanulási tevékenységgel integrálva elősegíti 
személyiségének alakulását, képességeinek fejlődését. 
 
 

9. 1. 2. Feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ A játékhoz szükséges feltételek biztosítása, nyugodt, kiegyensúlyozott 
légkör megteremtése interkultúrális szemlélettel, segítő attitüddel. 

∗ A szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki benyomások 
feldolgozásának biztosítása a szabad játékban és a játékba integrált tanulás 
során. 

∗ A 3-6-7 –8 éves korban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának, 
minőségének gazdagítása, a gyerekek egyéni sajátosságainak figyelembe 
vételével. 

∗ A játékot, mint sajátos nevelési módszert használni a különböző helyzetek, 
tulajdonságok megtapasztaltatására, a megoldások keresésére, a helyes és a 
helytelen döntés lehetőségeinek feltárására, ezek következményinek 
megismertetésére. 

∗ A játék indirekt irányításában megfelelő módszerek, eljárások alkalmazása 
a szabad játék túlsúlyának érvényesülése mellett. 

∗ Kihasználni a játék öröme által erősödő fejlesztő hatásokat a gyermeki 
személyiség fejlesztése érdekében, miközben az óvodapedagógus 
elfogadó, segítő attitűdje modell értéket képvisel.  

∗ Megismerni a gyerekek képességeit, neveltségi szintjét és fokozatosan 
eljuttatjuk őket fejlődésük következő, magasabb szintjére. 
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9. 1. 3. Sikerkritérium 

 
Csoport szinten minimum 85%, egyén szintjén minimum 75% 

 
 
9. 1. 4.  Fejl ődési jellemz ők óvodáskor végére 

 

∗ Alkalmazkodik a játék szabályaihoz. 
∗ Játékhelyzetben újraalkotja a felnőttek tevékenységét. 
∗ Társaival a játék során cselekvéseit összehangolja. 
∗ Játékához képes eszközöket készíteni, behelyettesíteni, a játékterületeket 

átrendezni, kialakítani. 
∗ Játéka kreatív, tud kitartóan, elmélyülten konstrukciós és társas játékokkal 

játszani. 
∗ Képes megérteni és elfogadni játszótársai elgondolását. 
∗ Le tud mondani egy-egy kedves játékszerről. 
∗ Képes szerepvállalásra és a szerepek elosztására. 
∗ Képes szerepjátékok megszervezésére, az ahhoz szükséges játékszerek 

kiválasztására, a negatív szerepben negatív, a pozitív szerepben pozitív 
tulajdonságokkal részt venni és a kettő között különbséget tenni. 

∗ A játéktémát napokon keresztül folytatja társaival. 
∗ Kialakulnak olyan érzelmi-akarati tulajdonságaik, amelyek alkalmassá teszik a 

közösségben való sikeres eligazodásra (pl. türelem, együttérzés, segítőkészség, 
kitartás, küzdeni tudás, tolerancia stb.). 

∗ Az érzékszervi fogyatékos gyermek legyen képes a játékban elgondolásait 
megvalósítani, az alárendelt szerepből kizökkeni. 

∗ Autista gyermek esetén az óvodáskor végére elérendő eredmény a gyermek 
sérülésének mértékétől és formájától függ, így gyerekenként más és más. 

∗ A fejlesztés érdekében figyelemmel kísérni a csoport társas 
kapcsolatainak alakulását, az alá-, mellé-, fölérendelt szerepek 
vállalásának formálódását, újfajta személyi szerveződését, az SNI 
gyermekek helyét, szerepét a közösségben. 

∗ Sérülésüknek megfelelő játéklehetőségek és eszközök biztosítása az SNI 
gyermekeknek. 

∗ Az SNI gyermek játéktevékenységének fokozott irányítása. 
∗ A speciális, hangot adó, jól tapintható, szagolható eszközök biztosítása. 
∗ Mozgásra ösztönző játékok biztosítása. 
∗ A szabad játék tevékenység alatt érvényesüljön a természetes beszéd, a 

gyermek kommunikációs kedvének ösztönzése, fenntartása, a beszélő 
környezet segítségével.  

∗ A játék legyen élményt adó, kreativitást, és személyiséget fejlesztő. 
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9. 2. VERS, MESE 

 
  
 

9. 2. 1. Cél 
 
A 3-6-7-8 éves korú gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív 
személyiségjegyeinek megalapozása a gyermekirodalom sajátos eszközeivel. 
 
 

9. 2. 2. Feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

∗ A gyermekek irodalmi érdeklődésének felkeltése a gyermeki 
személyiséghez igazodva. 

∗ A magyar és más népek irodalmi alkotásainak megfelelő arányban 
történő válogatása, igényes összeállítása a gyerekek életkori 
sajátosságainak, esetleges sérüléseinek (SNI) figyelembe vételével. 

∗ A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése, folyamatos, 
összefüggő, tiszta beszéd kialakítása. 

∗ Irodalmi élményt nyújtani és élményhez juttatni az igényesen 
megválasztott irodalmi művekkel (vonatkozik ez az audiovizuális 
eszköztárra is). 

∗ Az anyanyelv gazdagságának bemutatása, a beszédészlelés, megértés, 
reprodukció fejlesztése. 

∗ Felkelteni a gyerekek beszédkedvét és alakítani beszédkultúrájukat 
erősíteni önkifejező, önérvényesítő törekvéseiket. 

∗ A nyugodt, kényelmes körülmények megteremtése az irodalmi művek 
befogadására. 

∗ A mese-, versmondás, bábozás és dramatizálás szokásainak 
kialakítása; minden napos meséléssel, mondókázással. 

∗ Bábozni a gyerekeknek, közös bábszínházi élményekhez juttatni őket. 
∗ Előadásunk tükrözze anyanyelvünk hangzásvilágát, ritmusát, 

dallamát, a különböző tájegységekről érkező gyermekek ismerjék meg 
szülőföldjük irodalmát. 

∗ A metakommunikációs eszközök használata. 
∗ A szülők figyelmének felhívása a beszélgetések, a beszélgetéssel 

kísért együttes tevékenységeknek a gyerekek értelmi és érzelmi 
fejlődését serkentő, a szülő-gyerek kapcsolaterősítő hatására. 

∗ Segítséget adni a szülőknek az igényes gyermekirodalom 
kiválasztásához. 
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[Ide írhatja be a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a 
dokumentum tetszőleges pontján elhelyezhető, és formázását a Szövegdoboz-eszközök lapon adhatja meg.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 2. 3. Sikerkritérium 
 
Csoport szinten minimum 85%, egyén szintjén minimum 75% 

 
9. 2. 4.   Fejl ődési jellemz ők óvodáskor végére 

 

∗ Szívesen mesél, báboz, dramatizál. 
∗ A gyermek, játék közben is odaillő mondókákat, verseket, rigmusokat 

mondogat. 
∗ Gondosan bánik a könyvekkel. 
∗ Néhány mesét, verset, mondókát képes emlékezetből felidézni. 
∗ Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezi ki magát. 
∗ Udvariassági kifejezéseket használ. 
∗ Beszéde tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk 

követelményeinek. 
∗ Várja, igényli a mesehallgatást. 
∗ Tud történeteket kitalálni, azt elmondani, megjeleníteni. 
∗ Olyan szókinccsel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára gondolatainak 

érthető kifejezését. 
∗ Minden magán és mássalhangzót tisztán ejt. 
∗ Megszilárdul a mesehallgatáshoz kapcsolódó szokása, figyelme 

fenntartásának és ellenőrzésének egyezményes jelzései. 
∗ Tevékenyen, aktívan vesz részt a beszélgetésekben, felfogja, megérti a hallott 

vers témáját, humorát, költői képeit, a hangzás, a hangulat, érzelem és 
alkalom egységében. 

∗ Össze tudja kötni a folytatásos mesék, verses mesék, meseregények szálait. 
∗ Vannak kedvenc mesehősei, a velük történtek megjelennek a játékában 

(bábozásban, dramatizálásban, szerepjátékban). 
∗ Beszélget az elhangzottakról, megjegyzi az érdekes mese és szófordulatokat, 

furcsa, vagy széphangzású neveket, s ez beépül aktív szókincsébe. 
∗ Kialakul belső képteremtési képessége. 

 
 
 

∗ A sérülés mértékének ismeretében irodalmi élményhez juttatni a 
gyermekeket (SNI), megteremtve az élményszerzéshez számukra fontos 
feltételeket is. 

∗ A hallássérült gyermekeknél több gyakorlási időt kell biztosítani a 
megértéshez, a bevéséshez.  

∗ Az érzékszervi fogyatékos gyermek esetén a látási élményre épülő 
előadás előtt ismertetni kell a cselekményt és a szereplőket. 

∗ Az „üres” verbalitástól eljuttatni a valós tartalmakkal teli beszédig. 
∗ Törekedjünk együttmozgással kísérni a verseket, meséket. 
∗ A metakommunikációs eszközöket egészítse ki testi kontaktusi. 
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∗ Az érzékszervi fogyatékos szívesen vegyen részt bábelőadáson, filmvetítésen. 
∗ Választékosan használjon jelzőket, mellékneveket előadásaiban (a megfelelő 

tartalommal) tapasztalatai és képzete alapján. 
∗ Örömmel vegyen részt bábozásban kedvenc mesefigurájával, érzelmeit, 

gondolatait mozgással is tudja kifejezni. 
∗ Autista gyermek esetén az óvodáskor végére elérendő eredmény a gyermek 

sérülésének mértékétől és formájától függ, így gyerekenként más és más. 
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9. 3. 1. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK 

 
 
 
 

8. 3. 1. Cél 
 
A közös éneklés, a közös játék, ölbeli játékok, népi gyermekdalok, énekes játékok 
örömének megéreztetése, a gyermekek zenei ízlésének, esztétikai fogékonyságának 
fejlesztése. A gyermekek minél több olyan zenei élményhez juttatása, amely 
megalapozhatja zenei anyanyelvüket. Az énekes népszokások, népi mondókák, dalos 
játékok valamint a népzene megismertetése, megszerettetése. Zenei anyanyelvünk művészi 
értékeinek felfedeztetése, a gyerekek érzelmi, esztétikai világának gazdagítása.  
 
 

9. 3. 2. Feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

∗ Kellemes, és megfelelő légkört, helyszínt biztosítani az énekes, táncos 
játékokhoz, sok zenei élmény nyújtása. 

∗ Zenei élményhez juttatni a sérült gyermekeket, megteremtve az 
élményszerzéshez számukra fontos feltételeket és eszközöket. 

∗ Az aktuális projekthez igazodva korosztályuknak megfelelő zenei anyag 
megismertetése. 

∗ A beszéd és zenei hallás fejlesztése (légzéstechnika, hangok kitartása, ritmus, 
stb.). 

∗ A gyermekek zenei képességeinek, készségeinek kialakítása, fejlesztése a 
gyakorlás lehetőségének biztosítása. 

∗ Megalapozni a zenei kreativitást, alkotókészséget, az önkifejezést és az 
önérvényesítő törekvést. 

∗ Saját mintával ösztönözni a gyermekek éneklési kedvét az egyéni 
megszólalásra való bátorítása természetes játékhelyzetben. 

∗ Sokféle hangszerrel való megismertetésük és ezek használatával 
kibontakoztatni a gyermeki tehetséget. 

∗ Felkelteni a gyermekek zene iránti érdeklődését. 

∗ Megalapozni a zene befogadására való képességet. 
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 9. 3. 3. Sikerkritérium 
 
Csoport szinten minimum 85%, egyén szintjén minimum 75% 

 
 

9. 3. 4. Fejl ődési jellemz ők óvodáskor végére 
 
 

∗ Élvezettel hallgat zenét. 
∗ Tud ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni. 
∗ Tud néhány dalt tisztán, helyes szövegkiejtéssel egyedül is énekelni. 
∗ Tud dallam, vagy ritmusmotívumokat egyénileg visszaénekelni, 

visszatapsolni. 
∗ Tud társaival térformákat alakítani. 
∗ A különböző mozgásokat és táncmozdulatokat társaival együtt, egyöntetűen, 

esztétikusan végzi. 
∗ Tud élvezettel, irányítás nélkül játszani néhány dalos játékot. 
∗ Felismeri a halk-hangos-t, és tud halkan, hangosan énekelni, beszélni. 
∗ Megkülönböztet, és képes kiadni a magas és mély hangokat. 
∗ Felismeri a gyors és lassú tempót, képes ilyen módón mozogni, hangot 

kiadni. 
∗ Megkülönbözteti az egyenletes lüktetést a dal ritmusától. Tudja mindkettőt 

mozgással, járással, tapssal a dalból kiemelni. 
∗ Megbeszélés vagy egyéni ötlet alapján az éneklést ütőhangszerekkel tudja 

kísérni. 
∗ A hallássérültek tisztán énekelni valószínűleg nem tudnak, ugyanakkor a 

ritmust képesek érzékelni, bizonyos hangszereket megszólaltatni, ezért az 
ilyen jellegű feladatok okozzanak örömet számukra. 

∗ A látássérültek a hangokat térben is tudják behatárolni (közeli – távoli, elölről 
– hátulról). 

∗ Autista gyermek esetén az óvodáskor végére elérendő eredmény a gyermek 
sérülésének mértékétől és formájától függ, így gyerekenként más és más. 

∗ Kihasználni a zene által nyújtott terápiás lehetőségeket (SNI), elsősorban a 
hallássérült gyermekeknél, -ritkán az autizmus spektrum zavarral élő 
gyermekeknél. 

∗ A látássérült tájékozódásának megsegítése érdekében hallásfejlesztésére 
kiemelt figyelmet kell fordítani. 

∗ A hangok beazonosítása térben és időben is. 
∗ Az érzékszervi fogyatékosoknál az ölbeli játékok, a testi kontaktusok, az 

együttmozgások elsődleges szerepet kapjanak. 
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9. 4. RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA 
 

 
 
 

9. 4. 1. Cél 
 
A gyermekek élmény és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezésének elősegítése. Tér,- 
forma és színképzeletének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, 
igényességük alakítása. A gyermekek a családban és a közösségben szerzett élményeik 
hatására, váljanak képessé belső fantáziaviláguk, érzelmeik segítségével, egyéni szabad 
önkifejezésre. Esztétikai érzékenységük alakításával a szép iránti nyitottságra nevelés. A 
térbeli formákat tudják felfogni és értelmezni. 
 
 

9. 4. 2. Feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Hozzásegíteni a gyerekeket ahhoz, hogy sokszor átéljék a tevékenység 
funkcióörömét. 

∗ Türelmesen kivárni, míg e tevékenykedés során felébred a „valamit 
létrehozás” vágya, a gyermekek eljutnak az alkotó tevékenység öröméig. 

∗ Megteremteni azokat a körülményeket, amelyek alkalmasak zavartalan 
tevékenységüket elősegíteni (oldott légkör, elegendő hely, idő, eszköz 
biztosítása). 

∗ A vizuális tevékenységhez kapcsolódó verbális és nem verbális 
megnyilatkozásokkal a spontán beszéd formáinak fejlesztése. 

∗ Lehetőséget biztosítani a gyermekek önálló önkifejezéséhez alkotólégkör 
teremtésével, a nap bármely szakában, így gazdagítva a gyermek belső 
képteremtését. 

∗ Vizuális tapasztalatokat nyújtani, változatos lehetőségeket felkínálni. 

∗ Differenciáltan segíteni a gyerekeket a saját szintjükhöz képest történő 
fejlődésben. 

∗ Lehetőséget biztosítani vizuális gondolkodásuk és alkotókészségük 
harmóniájának kialakulásához. 

∗ Tanítani az ábrázolási technikákat, az egyes technikákhoz kapcsolódó 
munkafogásokat, változatos módon való alkalmazásuk lehetőségeit, az 
eszközök biztonságos használatát, gyakoroltatni a megfelelő készségszint 
kialakításáig. 
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9. 4. 3. Sikerkritérium 
 
Csoport szinten minimum 85%, egyén szintjén minimum 75% 

 
 
9. 4. 4. Fejl ődési jellemz ők óvodáskor végére 

 
 

∗ Örömmel, saját kezdeményezésére ábrázol. 
∗ Képalkotásában kifejezi élményeit, gondolatait. 
∗ Elképzelés után meseszereplőket stb. hangulatot is kifejezve, jellegzetes színekkel, 

formákkal, mozgással ábrázol. 
∗ Tud egyszerű formákat papírból kivágni, hajtogatni, ragasztani. 
∗ Önállóan és csoportosan is készít játékot, kelléket, ajándékot. 
∗ Téralakításban, építésben másokkal együttműködik. 
∗ Ábrázolása változatos színhasználatot és tagoltságot mutat. 
∗ Emlékezet utáni témákban a részleteket is ábrázolja. 

 

∗ Fejleszteni érzékelésüket, észlelésüket és képzeletüket, sík és térbeli 
tájékozódó képességüket. 

∗ Segíteni képi, kommunikációs nyelvük kialakulását. 

∗ Az SNI gyermekek számára szükség esetén speciális eszközöket és 
helyszínt biztosítani. 

∗ Különös figyelmet fordítani a látássérültekre, akiknek taktilis érzékelésük 
az átlagosnál kifinomultabb.  

∗ Különös figyelmet fordítani a hallássérültekre, akik között az átlagosnál 
gyakoribb az ábrázoló tevékenységben tehetséges gyermek. 

∗ Az érzékszervi fogyatékosoknak meg kell teremteni a lehetőséget az 
átfogó észleléshez, több időt biztosítani a tevékenységekhez, mindent 
magyarázattal kísérni. 

∗ Látási emlékezet és figyelem fejlesztése. 
∗ A mintázás és kézi munka kapjon kiemelt szerepet (praktikusság szem 

előtt tartása), támogassuk meg a többi észleléssel (ízlelés, szaglás, 
tapintás, hallás) ezzel segítve őt az önálló életvitelhez. 

∗ A sérülés mértékének ismeretében alkotó élményhez juttatni a sérült 
gyermeket, biztosítva az ehhez szükséges feltételeket és eszközöket, 
speciális szakemberek segítségével.(az autista gyermeket fokozatosan 
rákondicionálni a különböző, számukra sokszor kellemetlen tapintású 
eszközök használatára, mint pl. gyurma, ragasztó). 
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∗ Díszítő, tervező feladatot változatos színekkel, rajzolással, festéssel, 

papírmunkával, agyagba karcolással stb. megold. 
∗ Tud különféle technikával képet alkotni, a technikát önállóan a rendelkezésre álló 

anyagból megválasztani. 
∗ Tud embert ábrázolni felismerhető testrészekkel. 
∗ Kialakul a finom kézmozgás képessége. 
∗ A látássérült támaszkodjon vizuális emlékezetére és használja látásmaradványát. 
∗ Tudjon készíteni „használható” dolgokat. 
∗ Alkalmazza változatosan a megtanult technikákat. 
∗ Autista gyermek esetén az óvodáskor végére elérendő eredmény a gyermek 

sérülésének mértékétől és formájától függ, így gyerekenként más és más. 
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9. 5. MOZGÁS 

 
 
 
 

8. 5. 1. Cél  
 
A gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése játékos 
formában. A gyerekek tájékozódásának, alkalmazkodó képességének, valamint a 
személyiség akarati tényezőinek fejlesztése olyan módon, hogy megmaradjon a gyerekek 
szabad mozgáskedve. A mozgásigényük kielégítése. A mindennapi tevékenységeik során 
éljenek a rendelkezésükre álló tér, idő, eszköz lehetőségeivel, egyéni mozgásigényük 
szerint. 
 
 

9. 5. 2. Feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ A 3-6-7 -8 éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok összeállítása. 
∗ Testi képességek, testi fejlődés formálása szervezett foglalkozások 

keretében változatos, differenciált, párhuzamosan végezhető lehetőségek 
biztosítása a minden napos mozgásban. 

∗ Különböző szervezeti formák megteremtése, a gyerekek 
mozgásszükségletének differenciált kielégítése érdekében. 

∗ A gyermekek rendszeres, aktív mozgáshoz szoktatása. 
∗ A szabad mozgás feltételeinek biztosítása. 
∗ Alakítani a gyermekek ellenálló képességét, erősíteni a szervezetüket. 
∗ Gyakorlással fejleszteni az egyensúlyérzéküket, a ritmusérzéküket, a 

motorikus képességeiket.  
∗ Bővíteni testséma ismeretüket. 
∗ Fejleszteni a térbeli, időbeli tájékozódó képességüket. 
∗ Világos, konkrét értékeléssel erősíteni érzelmi-akarai tulajdonságaikat saját 

teljesítményük elfogadására, fokozására, a pozitív én-kép alakulásának 
támogatására. 

∗ Összehangolt, preventív munkával törekedni a gyermekek egészségének 
megóvására. 

∗ A mozgáshoz balesetmentes eszközöket és biztonságos helyet választani a 
gyerekek testi épségének megóvása érdekében. 

∗ Az edzés folyamatában szem előtt tartani az egyéni érzékenységet és 
teherbíró képességet. 

∗ A konkrét mozgásos tapasztalatok beépülése a szókincsbe, az elvont 
gondolkodás, a keresztcsatornák fejlődésének segítése a mozgásformák 
megnevezésével. 
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9. 5. 3. Sikerkritérium 
 
Csoport szinten minimum 90%, egyén szintjén minimum 85% 

 
9. 5. 4. Fejl ődési jellemz ők óvodáskor végére 

 
∗ Képes babzsákkal a fején egyensúlyozó járásra vízszintes padon. 
∗ Tud rövidebb távon egyenletes iramban futni. 
∗ Versenyjátékokban betartja a szabályokat. 
∗ Tud ütemtartással járni. 
∗ Tud helyben labdát vezetni. 
∗ Tud egykezes felsődobással célba dobni. 
∗ Szeret mozogni, kitartó a mozgásos játékokban. 
∗ Tud néhány mozgásos játékot (futó,- fogójáték) irányítás nélkül játszani. 
∗ Tud a térben tájékozódni, ismeri az irányokat. 
∗ Mozgása harmonikus összerendezett, egyensúlyérzéke fejlett. 
∗ Ismeri a természetes mozgásokat. 
∗ Mozgása összerendezett, egyensúlyérzékelése életkorának megfelelően 

fejlett. 
∗ Ismer labdajátékokat, képes azokat önállóan szervezni. 
∗ Kitartó a mozgásban. 
∗ Betartja a szabályokat a különböző versenyjátékok, ügyességi játékok 

játszásakor. 
∗ Igényli a szabadban való tartózkodást, játékot. 
∗ Megfelelően, biztonságosan tudja használni a szabadban lévő 

játékeszközöket. 
∗ Az önfegyelem, alkalmazkodás (különösen sérült gyermekek párjaként) 
∗ Az érzékszervi fogyatékosok ép érzékszervük bevonásával (látás, hallás) 

próbálják az egészséges társukkal azonos módon végrehajtani a feladatokat. 
∗ A látássérültek figyeljenek a társaik által keltett hangokra a baleset 

megelőzése érdekében.. 
∗ Autista gyermek esetén az óvodáskor végére elérendő eredmény a gyermek 

sérülésének mértékétől és formájától függ, így gyerekenként más és más. 

∗ Az SNI gyermekek mozgásfejlesztéséhez szükséges sajátos eszközök 
módszerek, speciális szakemberek és feltételek biztosítása. Autista 
gyermeknél valósuljon meg ezen a téren is a vizualitás. 

∗ A látássérült gyermek mozgásfejlesztése előtt a szemészorvos véleményét 
kikérni, mert bizonyos esetekben káros a gyors helyváltoztatás, az 
erőkifejtés. 

∗ Az SNI gyermeket nem szabad túlzottan óvni, védeni, mert ez visszaveti a 
fejlődésben. 
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9. 6. A KÜLS Ő VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

 
 
 

9. 6. 1. Cél  
 
A szűkebb és tágabb környezet felfedezése során a gyerekek pozitív érzelmi viszonyának 
kialakítása a természeti- emberi- tárgyi világ értékei iránt. A társadalmi-természeti 
környezetükben jól eligazodjanak, pozitív érzelműek legyenek, életkoruknak megfelelő 
magatartás- és viselkedéskultúrával rendelkezzenek, sajátítsák el a környezettudatos 
magatartás alapjait. 
 

9. 6. 2. Feladat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ A 3-6-7 -8 éves korú gyerekeknek tervezhető hagyományos és helyi 
tartalmak összeállítása a környezetük értékeinek felfedezése érdekében. 

∗ Szülőföldjükhöz való kötödésüket alapozzuk meg, Wekerle értékeit 
fedeztessük fel. 

∗ A gyerekek kommunikációs készségének fejlesztése a természetes beszéd 
fenntartása a közvetlen tapasztalat, és ismeretszerzés során. 

∗ A gyermekek személyiségének fejlesztése komplex tevékenységekkel, 
cselekedtetéssel, amelyek képességeikhez, fejlődési ütemükhöz 
alkalmazkodnak. 

∗ Az élmények, az idő, a hely, az eszközök biztosítása a spontán- és 
szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a 
biztonságos életvitel szokásainak alakítására. 

∗ Néphagyományok, családi, tárgyi kultúra, értékeinek megismerése, 
elfogadása. 

∗ Környezetük jelenségeinek, tárgyainak tulajdonságait, mennyiségi 
viszonyait, formáit felfedeztetni, megtapasztaltatni játékos formában. 

∗ A valóság objektív bemutatásával segíteni a gyermekeknek, hogy 
meglássák az összefüggéseket, képesek legyenek megfogalmazni azokat, 
rávezetni őket a helyes ítéletek alkotására. 

∗ A megtapasztaláson alapuló megismerés biztosításával a gyermek. aktív 
és passzív szókincsének gyarapítása, új fogalomrendszer kialakítása, a 
kontextusos beszéd gyakoroltatása. 

∗ Tevékenységük során fejleszteni a gondolkodási műveleteiket. 
∗ Az adott projekthez gyűjtött tárgyakkal kapcsolatos kirándulások, 

felfedező túrák szervezése, a tárgyi kultúra értékeinek megismeréséhez 
lehetőségek biztosítása. 

∗ Megalapozni a logikus gondolkodásukat. 
∗ Megtanítani a gyerekeket arra, hogy a szerzett tapasztalatokat különféle 

szempontok alapján rendszerezzék. 
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9. 6. 3. Sikerkritérium 
 
Csoport szinten minimum 85%, egyén szintjén minimum 75% 
 
 

9. 6. 4. Fejl ődési jellemz ők óvodáskor végére 
 

∗ Megkülönbözteti az évszakokat és a napszakokat. 
∗ Ismeri környezete növényeit, állatait, részt vesz a növénygondozásban, a 

természetvédelemben. 
∗ Ismeri a színeket, azok világosabb, sötétebb árnyalatát. 
∗ Környezetéről elemi ismeretekkel rendelkezik. 
∗ Ismeri és betartja környezete közlekedésének legfontosabb szabályait, 

ismeri óvodája nevét és a közelben lévő közintézményeket. 
∗ Ismeri testrészeit azok funkcióját, ápolását, védelmét. 

 
 

∗ Tervezésünk igazodjon a gyermekek életkori sajátosságaihoz, az 
egyéni fejlettségi szintjükhöz, eltérő élmény- és ismeretanyagukhoz. 

∗ Engedni, szorgalmazni, hogy a problémahelyzetekben maguk találják 
ki a megoldást, próbálkozzanak, kísérletezzenek, éljék át a felfedezés 
örömét. 

∗ Az általunk irányított, kezdeményezett játékok segítsék a gyermekek 
képességeinek célzott fejlesztését, pl. logikai fejtörők, nyelvi játékok, 
stb. 

∗ Differenciált feladatadással elősegíteni, hogy a gyermekek önmaguk 
lehetőségeihez képest fejlődjenek. 

∗ A gyermekek által feltett kérdésekre igényesen, az értelmi 
szintjükhöz igazodva válaszolni, ezzel megőrizni érdeklődésüket és 
beszédkedvüket. 

∗ Fejleszteni kommunikatív és együttműködési képességüket. 
∗ Az SNI gyermekek fejlesztéséhez szükséges segédeszközök 

használatára megtanítani őket. 
∗ Az SNI gyermekek számára több időt és lehetőséget biztosítani a 

gyakorlás, tapasztalás számára. 
∗ A látás- hallássérült, és az autista gyermekeket a külvilágról, több 

számára fogható információval kell megismertetni, mert sérülésük 
csökkenti a megismerési funkciók működését. 

∗ A látássérült gyermek tapintás érzékének fokozott fejlesztése. 
∗ A környezetet a saját valóságában kell megismertetni vele, valódi 

tárgyakkal. 
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∗ Kialakulóban vannak azok a magatartásformái, szokásai, amelyek a 
természeti és társadalmi környezet megóvásához szükségesek. 

∗ Ismer a növény és állatvilág gyűjtőfogalmához tartozó pár növényt és 
állatot. 

∗ Ismer 2-3 nevezetes műemléket. 
∗ A gyermek tudja személyi adatait, szülei nevét, foglalkozását, testvérei 

nevét, életkorát. 
∗ Ismeri a család életét, a családtagok otthoni munkáját. 
∗ Gyakorlott az elemi közlekedési szabályok betartásában, elsajátította az 

alapvető viselkedési szabályokat. 
∗ Tudja csoportosítani az ismert közlekedési eszközöket. 
∗ Ismeri a környezetében lévő intézményeket (tűzoltóság, rendőrség, orvosi 

rendelő, iskola, könyvtár, művelődési ház, zöldségüzlet, közért, piac, ...stb.), 
tisztában van az itt dolgozó emberek munkájával. 

∗ Felismeri és megnevezi a környezetében észlelhető színeket, azok 
árnyalatait, fel tudja emlékezetből is idézni azokat. 

∗ Ismeri az évszakok jellegzetességeit. 
∗ Tudja a napok nevét, sorrendjét. 
∗ Ismeri a napszakokat. 
∗ Tud különbséget tenni az élő és élettelen természet jelenségei, elemei 

között. 
∗ Az általa ismert állatokat életmódjuk, külső jeleik, lakóhelyük alapján tudja 

csoportosítani. 
∗ Ismeri az orvos gyógyító munkáját. 
∗ Az érzékszervi fogyatékos is önállóan tájékozódjon saját környezetében. 
∗ Legyen igénye a környező világ megismerésére. 
∗ Autista gyermek esetén az óvodáskor végére elérendő eredmény a gyermek       
       sérülésének mértékétől és formájától függ, így gyerekenként más és más. 
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9. 7. MUNKA JELLEG Ű TEVÉKENYSÉGEK 
 

 
9. 7. 1. Cél  

 
A gyermekmunka megszerettetésén keresztül olyan kognitív készségek képességek, mint 
összpontosítási képesség, munkaszervezési készség, továbbá érzelmi-akarati tulajdonságok 
kialakítása úgymint önállóság, önértékelés, önbizalom, valamint a szociális-társas 
képességek a felelősségérzet, felelősségtudat kialakítása, amelyek pozitívan befolyásolják 
a gyerekek közösségi kapcsolatát is. 
 

9. 7. 2. Feladat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ A különböző típusú munkajellegű tevékenységek tervezése, azok 
feltételeinek biztosítása. 

∗ Az eszközök helyes és célszerű használata, és a szokás-szabályrendszer 
elsajátíttatása. 

∗ Eljuttatni a gyermekeket a munkavégzéssel kapcsolatos jártasságok, 
készségek szintjére, a munkavégzéshez szükséges pozitív hozzáállás 
elősegítése. 

∗ Következetesen alakítani és fejleszteni a személyiségfejlődésükhöz 
szükséges tulajdonságokat, (pl. kitartás, önállóság, felelősségvállalás, 
céltudatosság döntési képesség, problémahelyzetek megoldása, megfelelő 
komunikáció). 

∗ Hagyni, hogy a gyermekek kezdeményezzenek és többféleképpen 
kipróbálhassanak egy-egy munkafolyamatot. 

∗ Ösztönözni a szülőket, hogy a gyermekeik, otthon is gyakorolhassák az 
önkiszolgálást, és a közösségért (családért) végzett tevékenységeket.  

∗ Figyelemmel kísérni, hogy a tevékenységek során a kisebb gyermekek 
önállóságra törekvését a nagyobb gyermekek segítőkészsége ne nyomja 
el, de ne is jelentsen a nagyobbaknak a kisebbek segítése kötelező 
„szolgálatot”. 

∗ Az önpróbálkozás mellett a munkafogások megmutatása. 

∗ Megtalálni az SNI gyermekek optimális terhelhetőségi szintjét, azokat 
a tevékenységeket, amelyek erőfeszítést igényelnek tőlük, de képesek 
sikeresen végrehajtani. 

∗ Több lehetőséget és időt kell biztosítani a feladatok begyakorlására. 
∗ A látássérültnek a rendhez való hozzászoktatással kell megkönnyíteni 

tájékozódását. 
∗ A cselekvő tanulást sok magyarázattal kell elősegíteni. 
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9. 7. 3. Sikerkritérium 
 
Csoport szinten minimum 80%, egyén szintjén minimum 75% 

 
 
9. 7. 4. Fejl ődési jellemz ők óvodáskor végére 

 
∗ Szívesen vállal egyéni megbízatásokat. 
∗ A tevékenységhez használt eszközöket, szerszámokat, anyagokat, ismeri, 

munkavégeztével gondosan, esztétikusan rakja el. 
∗ Részt vesz a kerti munkában, növénygondozásban szűkebb és tágabb 

környezete rendbe tartásában. 
∗ Az étkező asztalt esztétikusan teríti meg. 
∗ Étkezés után az edényeket elrakja. 
∗ Aktívan vesz részt a teremrendezésben, ágyazásban. 
∗ Szívesen végez munka jellegű tevékenységet. 
∗ Önállóan, örömmel, igényesen végzi feladatát. 
∗ A munkavégzéshez használt eszközöket önállóan használja. 
∗ Ügyel saját személye és környezete rendjére. 
∗ A munka során képes együttműködni. 
∗ Örül, ha feladatait teljesítheti. 
∗ Önállóan, igényesen végzi a naposi munkát. 
∗ Szívesen vállalkozik egyéni megbízatások teljesítésére. 
∗ Segít a kisebbeknek. 
∗ Szeret meglepetést készíteni a társának és a szüleinek (pl. születésnapra  
       ajándék). 
∗ Autista gyermek esetén az óvodáskor végére elérendő eredmény a gyermek 

sérülésének mértékétől és formájától függ, így gyerekenként más és más. 
 
 

 

∗ A gyermekek által választott aktuális projekthez kapcsolódó munka jellegű 
tevékenység szervezése, amely kapcsolatban van a cselekvő tanulással, 
amely a gyermek tapasztalataira és élményeire alapul. 

∗ Az önkiszolgálás és a közösségért végzett munka jellegű tevékenység 
eredményének tudatosításával az elvégzett feladat elismerése, megóvása, 
konkrét, reális értékeléssel. 

∗ A tevékenységhez kapcsolódó különböző beszédformák gyakorlása, 
műveletek megnevezése. 
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9. 8. TANULÁS 
 

 
 
9. 8. 1. Cél  

 
Fejlődjenek a gyermekek értelmi képességei, tudjanak megoldást találni a felmerülő 
problémahelyzetekben, alakuljon ki a képszerű, szemléletes gondolkodásmódjuk, váljanak 
képessé a szándékos tanulásra. 
 

9. 8. 2. Feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Tudatosan működtetni azokat a pszichikus funkciókat, amelyek szükségesek 
az alap kultúrtechnikák elsajátításához. 

∗ A gyermeki kompetenciák fejlesztése. 
∗ Fejleszteni a gyermekek értelmi képességeit (érzékelés, észlelés, emlékezet, 

figyelem, képzelet, gondolkodás). 
∗ Edzeni érzelmi-akarati tulajdonságaikat, amelyek által erősödik 

feladattudatuk és feladattartásuk. 
∗ Biztosítani a több érzékszervvel, változatos módon történő megtapasztalás 

lehetőségét. 
∗ Fokozatosan eljuttatni őket a cselekvő-szemléletes gondolkodástól, az elemi-

elvont fogalmi gondolkodásig. 
∗ A gyermekeket egyéni képességeik szerint, differenciáltan fejleszteni. építve 

a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire. 
∗ Felébreszteni a gyermekek tanulás iránti vágyát, kíváncsiságát, fenntartjuk 

érdeklődésüket (életkoruknak megfelelő ideig). 
∗ Az óvodapedagógus személyre szabott, reális pozitív értékeléssel segítse a 

tanulást. 
∗ Fokozatosan eljuttatni őket az önkéntelen emlékezeti bevésés- és felidézéstől 

a szándékos bevésés- és felidézésig, az önkéntelen figyelemtől a szándékos 
figyelemig. 

∗ A projekttervezés során a különböző tevékenységek komplexitására 
törekszünk az adott témán belül. 

∗ Változatos tevékenységekkel és módszerekkel fokozatosan növelni figyelmük 
körét és terjedelmét. 

∗ Biztosítani a körülmények alakításával, hogy a gyermekek cselekvően 
aktívvá válhassanak. 

∗ Tudatosan megszervezni a természeti-, társadalmi környezetben szerzett 
tapasztalataik rendszerezését. 

∗ Az érzékszervi fogyatékosoknál az érzékszervek összehangolt, egymást 
segítő fejlesztése. 
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 9. 8. 3. Sikerkritérium 

 
Csoport szinten minimum 85%, egyén szintjén minimum 75% 

 
 
9. 8. 4. Fejl ődési jellemz ők óvodáskor végére 

 

∗ Az egyszerű feladatokat megérti. 
∗ Ha a helyzet megkívánja, kivárja, amíg rákerül a sor. 
∗ Érdeklődik környezete tárgyai, jelenségei és ezek összefüggései iránt. 
∗ Feladatai végrehajtásában kitartó. 
∗ Szándékos figyelmének időtartama életkorának megfelelő. 
∗ Élvezi a tapasztalatszerző tevékenységeket, él benne a tanulás iránti vágy. 
∗ Tevékenységének eredményét reálisan értékeli. 
∗ Képes a már elsajátított ismeretek szándékos felidézésére. 
∗ Munkatempója, feladattartása életkorának megfelelő. 
∗ Szándékos figyelemre képes. 
∗ A részképesség zavaros gyermek időben megfelelő szakemberhez kerül. 
∗ A tehetséges gyermek is megtalálja kiemelkedő képességének megfelelő    
∗ tevékenységet. 
∗ SNI gyermek állapotának és képességének megfelelően megérti és elvégzi az 

egyszerű feladatokat. 
∗ Értelmi képességei korának megfelelő szinten van (észlelés, érzékelés, figyelem, 

gondolkodás, emlékezet). 
∗ Kialakulnak a szándékos tanuláshoz szükséges készségei, képességei.  
∗ Megjelenik feladattudata, kitartása, önállósága. 
∗ Természetes módon, szorongás nélkül, érdeklődéssel tevékenykedik. 
∗ Problémamegoldó képessége, kreatív gondolkodása, helyzetfelismerése jó szintű. 
∗ Nyitott az őt körülvevő világra, kíváncsisága belső motivációvá alakul. 
∗ A tanulás eredményeként tudása, ismerete gazdag, sokrétű. 
∗ A látássérült ismerje és használja a szöges táblát, azokon rakjon ki pont   

összetételeket. 
∗ Használja látásmaradványát (fény, mozgás, tárgyak követése). 
∗ Jól tájékozódjon a hat-pont rendszerben. 
∗ Autista gyermek esetén az óvodáskor végére elérendő eredmény a gyermek 

sérülésének mértékétől és formájától függ, így gyerekenként más és más. 
 

∗ A helyzetviszonyok megismertetése önmagához és a környező tárgyakhoz 
viszonyítva is (tájékozódás). 

∗ A látássérülteknél a látásnevelés, a tapintás és hallás fejlesztése. 
∗ A hat-pont rendszer elsajátításához szükséges logikai és finommotoros 

képességek fejlesztése. 
∗ Fejlődjön a beszédészlelésük, beszédértésük, szóbeli emlékezetük, bővüljön 

szókincsük. 
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10. INTEGRÁCIÓ ÉS INKLUZÍV NEVELÉS 

 
 
 
 

10. 1.  Cél 
 

A gyermekek egyéni képességeikhez mért differenciált személyiség és képességfejlesztése. 
A sajátos nevelési igényű gyermekek közösségbe való illesztése, ép társaikkal való 
együttnevelése, szocializációjuk könnyebbé tétele. Az érzékszervi fogyatékosságból és 
autizmusból fakadó hiányzó, vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása.  
 
 

10. 2.  Feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9. 3. Sikerkritérium 
 

 
∗ A gyermekek mérésének eredményeire építve meghatározni az egyéni 

fejlesztés irányát. 
∗ Törekedni a gyermekek részképességbeli hiányosságainak csökkentésére 

adekvát módszerek, eszközök alkalmazásával. 
∗ Időben felismerni, ha a hiányok megszüntetésére való törekvéshez szakember 

segítségére van szükség. 
∗ Felfedezni a tehetségígéretes gyermekeket. 
∗ Kielégíteni a tehetséges gyermek szükségleteit differenciált foglalkoztatással. 
∗ Rugalmas szervezeti kereteket biztosítani a különlegesen egyéni bánásmód és 

egyéni fejlesztés érdekében. 
∗ Szakember által javasolt sérülés specifikus terápiák alkalmazása. 
∗ Az egyéni sérülésnek megfelelő segédeszközök elfogadására, használatára, 

azok megóvására nevelni. 
∗ A kompenzációs lehetőségeket bővíteni a nem, vagy kevésbé sérült funkciók 

differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével. 
∗ Törekedni a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 
∗ Felismerni és gondozni, ha az SNI gyermek valamely területen kiemelkedő 

teljesítményre képes. 
∗ Együttműködni a sérült gyermek családjával. 
∗ Az érintetteket (pedagógusok, nevelő munkát segítő alkalmazottak, a 

gyermekek és szülők közösségeit, a sérült gyermek szüleit) megfelelő 
tájékoztatásban részesíteni és felkészíteni az SNI gyermek fogadására. 

∗ Az integrált gyermek ellátásához és fejlesztéséhez szükséges tudás (a 
sérülésről, a fejlesztési lehetőségekről, a gyógypedagógiai módszerekről) 
elsajátítása, a módszertani kultúra bővítése, a meglévő fejlesztő pedagógusi 
ismeretekhez kapcsolva rendszer szemléletű gyakorlat kialakítása. 
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10.3. Sikerkritérium 
 
Csoport szinten minimum 80%, egyén szintjén minimum 75% 

 
10. 4. Fejl ődési jellemz ők óvodáskor végére 

 
SNI gyermekeknél 
 

∗ Lelkileg és fizikailag jobban viseli saját másságát. 
∗ Megtanulja az átlagos társadalmi érintkezési formákat, azok következményeit. 
∗ Konfliktuskezelő stratégiákat sajátít el. 
∗ Megtanul küzdeni. 
∗ Fejlődik alkalmazkodó készsége. 
∗ Szocializációja magasabb szintet ér el. 
∗ Motíválttá válik. 
∗ Jobban törekszik képességeinek kibontakoztatására. 
∗ Reálisabbá válik önértékelése. 
∗ Autista gyermek esetén az óvodáskor végére elérendő eredmény a gyermek 

sérülésének mértékétől és formájától függ, így gyerekenként más és más. 
 
 
Ép gyermekeknél 
 

∗ Jobban tudnak alkalmazkodni társaikhoz. 
∗ Gyakorolják a segítségnyújtás és felismerik annak szükséges mértékét. 
∗ Megértik, a gyakorlatban megtapasztalják a másság valódi jelentését. 
∗ Reálisabban alakul morális értékrendjük (tolerancia, empátia, segítőkészség. 
∗ Elfogadóvá válik. 
∗ Megtanulja az együttműködés más formáit. 
∗ Jobban értékeli saját egészségét, testi épségét. 
∗ Önismerete, önértékelése erősödik. 

 
 
 

∗ Rendszeresen részt venni a gyógypedagógussal illetve az integrációt segítő 
szaktanácsadóval való konzultáción.  

∗ Az integrál gyermekek egyéni fejlesztési tervének elkészítése a segítő 
szakemberek iránymutatásával. 

∗ Az SNI gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követése a sérülés 
specifikus szakemberek ellenőrzése mellett, igény szerint sérülés specifikus 
eszközök, módszerek használata. 

∗ Az ép társakat korosztályuknak megfelelő módon megismertetni az 
egészséges tolerancia mértékével, a segítségnyújtás lehetőségeivel, módjaival, 
az együttműködés formáival. 
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11. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

 
 
 
 

11. 1.  Cél 
 

A gyermekekben kialakítani az igényt egészségük fenntartására, fejlesztésére, a testi, lelki 
és társaskapcsolati jólét megszerzésére, megtartására. Ennek érdekében fejleszteni testi, 
lelki és szociális képességeiket, kompetenciájukat. 
 
 

11. 2.  Feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9. 3. Sikerkritérium 
 

 
∗ Együttműködni a családokkal a gyermekek személyi higiéniára (mosdás, WC 

használat, való igényének alakításában (szülői klub, védőnő meghívásával). 
∗ Törekedni kell, hogy a gyermekek figyeljenek ruházatuk tisztaságára, 

esztétikus viselésére. 
∗ Sok játékos tevékenységen (témával kapcsolatos társasjáték, fűvészkert 

működtetés, egészséges ételek közös készítése, stb.) keresztül az egészséges 
ételek és az egészséges táplálkozás szokásait megismertetni a gyermekekkel 
(segítséget nyújt a dietetikus a csoportban, szülő fórumon). 

∗ Megismertetni a gyermekekkel a betegség, és a testi rendellenesség 
megelőzéséhez szükséges tevékenységeket, szabályokat (helyes testtartás, 
gyümölcs és kézmosás, zsebkendő helyes használata, stb.). 

∗ A környezet szépítésének és óvásának igényét kialakítani (dekoráció, 
virágosítás, tisztaság megőrzés, hulladékkezelés, energiával való 
takarékoskodás, játékok, eszközök bútorok épségének óvása). 

∗ Megszerettetni a gyermekekkel a mozgást (testnevelés foglalkozás, udvari és 
termi mozgásos játékok, stb.). 

∗ Felkelteni igényüket a biztonságos és egészséges test edzése iránt (mindennapi 
mozgás, víz, napsütés, levegő) az őket körülvevő környezet érzékelésére 
(szellőztetés, világítás, fűtés, ivóvíz). 

∗ Kialakítani a gyermekekben a lelki egészségvédelemhez szükséges 
képességeket. 

∗ Megteremteni a játékhoz szükséges feltételeket (tárgyi, hangulati, stb.) 
∗ Képessé tenni az egyéni és a csoportban való tevékenykedésben való öröm 

felismerésére, átélésére, lehetőséget adni a beilleszkedés gyakorlására, a 
másság elfogadására. 

∗ A hovatartozás érzés kialakítása, az összetartozás érzésének erősítése (logós 
póló, jelvény, csoport jelkép, stb.). 

∗
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11.3. Sikerkritérium 

 
Csoport szinten minimum 80%, egyén szintjén minimum 75% 

 
11. 4. Fejl ődési jellemz ők óvodáskor végére 

 
SNI gyermekeknél 
 

∗ Sérülésétől függően önállóan és helyesen végzik személyi higiéniájukkal 
kapcsolatos feladatokat. 

∗ Ismerik a helyes táplálkozási szokásokat és saját (ha van) speciális ételeiket. 
∗ Képesek az egészség megőrzéshez szükséges szabályok betartására, saját speciális 

(ha van) igényeit kielégíteni (szemüvegtörlés). 
∗ Igényük van környezetükben a tisztaságra, az esztétikusságra, óvják és, ha 

lehetőségük van, részt vesznek annak megteremtésében. 
∗ Szeretnek mozogni, sérülés specifikus mozgásfejlesztő eszközeiket biztonsággal 

használják. 
∗ Szükségleteiket jelzik, sérülésük mértékétől függően önállóan elégítik ki. 
∗ Képesek az önálló és a közösségben végzendő tevékenységekre. 
∗ Lelkileg és fizikailag is jól viseli másságát, a közösség aktív tagja. 
∗ Ismerik és önállóan alkalmazzák sérülés specifikus eszközeiket. 
∗ Képesek saját maguk más tevékenységet keresni és abban örömöt találni, ha 

sérülésük miatt valamely többségi gyermek által végzett dologban nem tudnak részt 
venni. 

∗ Félelem nélkül vesznek részt egészségügyi vizsgálatokon. 
∗ Ismerik a káros szenvedélyek egészségkárosító hatását, következményeit, valamint 

ezek helyett végezhető pozitív tevékenységeket. 
∗ Autista gyermek esetén az óvodáskor végére elérendő eredmény a gyermek 

sérülésének mértékétől és formájától függ, így gyerekenként más és más. 
 

∗ Kialakítani a folyamatosan és gyorsan változó világban való alkalmazkodási 
képességet (rugalmas napirend, betegség, időjárás, konfliktus helyzet, stb.) 

∗ Kialakítani a gyermekek véleményalkotási képességét, hogy a testi, lelki 
szükségleteit képes legyen megfogalmazni, érdekeit az elfogadott normáknak 
megfelelően érvényesíteni (fázik, éhes, álmos, szeretne valakivel játszani, 
stb.) 

∗ Értelmi és érzelmi szinten felkészíteni az egészségi ellenőrző vizsgálatokra 
(védőnő, gyermekfogász, stb.). 

∗ Korosztálynak megfelelő mélységben megismertetni a gyermekeket az 
egészségkárosító tevékenységek következményeivel (különböző szervezett 
programokon és példamutatással, családokkal való együttműködéssel).  
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Ép gyermekeknél 
 

∗ Következetesen és helyesen végzik személyi higiéniájukkal kapcsolatos 
tevékenységeiket. 

∗ Ismerik a helyes táplálkozási szokásokat, kedvelik az egészséges ételeket. 
∗ Jártasak a betegségmegelőzési tevékenységekben. 
∗ Szeretik és igényük van saját környezetük tisztaságára és abba tevékenyen részt 

vesznek, akárcsak szebbé tételében és óvásában. 
∗ Szeretnek mozogni szervezett és spontán keretek között is, sok mozgásos játékot 

ismernek és játszanak. 
∗ Elsajátították a korosztálynak megfelelő helyes mozgásokat (járás, futás, stb.) és jó 

a testtartásuk. 
∗ Helyesen érzékelik és jelzik szükségleteiket (fényviszonyok, meleg, szomjúság, 

stb.). 
∗ Szeretnek tevékenykedni, sok féle alkotó játékot képesek játszani és ebben örömöt 

lelnek. 
∗ Képesek önállóan és csoportban is a helyes erkölcsi normák szerint élni, vannak 

barátaik, képesek a kapcsolatok kialakítására, ápolására. 
∗ Szeretik és büszkék óvodájukra, csoportjukra és az őket körülvevő felnőttekre. 
∗ Betartják a napirendet, de változás esetén rugalmasan alkalmazkodnak a 

változáshoz. 
∗ Képesek véleményüket megfelelő nyelvi formába önteni, értik és alkalmazzák a 

metakommunikációt is. 
∗ Van humorérzékük. 
∗ Félelem nélkül vesznek részt egészségügyi vizsgálatokon. 
∗ Ismerik a káros szenvedélyek egészségkárosító hatását, következményeit, valamint 

ezek helyett végezhető pozitív tevékenységeket. 
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12. A GYERMEK – ÉS IFJUSÁGVÉDELEMMEL 
ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK  

 
 
Gyermekvédelmi tevékenységünket a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és ennek 2003. évi LXI. módosítása és a 
végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. 

 
∗ Minden gyermeket érintő döntésben „ a gyerek mindenek felett álló érdekeit” kell 

figyelembe venni, azt más érdekek nem előzhetik meg. 
∗ A gyermekek jogait minden megkülönböztetés nélkül biztosítani kell, fajra, nemre, 

vallásra, származásra, való tekintet nélkül. 
∗ Személyes adatokat kezelni csak meghatározott célból és kötelezettség teljesítése 

érdekében lehet, ezt megelőzően erről a szülőket tájékoztatni kell. 
∗ A gyereket hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyereknek joga van, ahhoz, 

hogy a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben 
nevelődjön. 

∗ A gyereket védeni kell fizikai, lelki erőszakkal szemben. 
∗ Sajátos nevelést igénylő gyerekkel való kiemelt foglalkozás minden óvónő 

kötelessége, a sérülés specifikus tünetek és azok kezelése minden dolgozó feladata. 
 
Célunk: A prevenció, a gyermek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 
kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint 
együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel.   

 
 Elveink:  

∗ A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében. 
∗ Korrekt kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő 

családokkal. 
 
Figyelembe vesszük: 

∗ A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos alapelveket. 
∗ A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű gyermekek számára. 

 
Kompetencia szintek a gyermekvédelem területén: 
 
1. szint: Az óvodapedagógus szintje, ahol az óvónőnek elsőként adódik alkalmuk  

∗ a gyermek és a szülők jelzéseinek fogadására, 
∗ a hátrányos vagy veszélyeztetett helyzet felfedezése, 
∗ az ebbe a körbe tartozó gyermek személyiségéhez illeszkedő differenciált és 

egyéni fejlesztésre. 
 
2. szint: Gyermekvédelmi felelős szintje 

∗ Feladata, a pedagógusoktól beérkező információk gyűjtése, a meglévő 
információk alapján a családhoz illeszthető tanácsadás (szociális támogatás, 
étkezési támogatás, stb.), a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő 
szülőkkel való, valamint a szociális intézményekre is kiterjedő (pl: családsegítő 
szolgálat) kapcsolattartás. 
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3.    szint: Óvodavezető szintje  

∗ Irányítja és ellenőrzi az óvodában folyó gyermekvédelmi munkát. 
∗ A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítése, és az érvényesítés és 

ennek ellenőrzése. 
∗ Feladata felvenni a kapcsolatot az illetékes gyermekvédelmi és családsegítő 

szervezetekkel, együttműködni az egészségügyi intézményekkel, 
gyermekotthonnal. 
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13. KAPCSOLATAINK 
 

 
 
 
Óvodánk kapcsolatrendszere rendkívül széles körű. Fontos számunkra, hogy a szülők a 
fenntartó a nevelést, integrálást segítő intézmények szakemberei, kulturális intézmények és 
a környezetünkben lévők tudjanak rólunk és működjenek együtt óvodásaink érdekében. 
 
 
 
 

 Jelenlegi kapcsolattartási 
formák 

Tervezett  kapcsolattartási 
formák 

Szülők értekezletek, 
fogadó órák, 
nyitott napok,  
Családos kirándulások, 
Kreatív délutánok, 
Munka délutánok, 
óvodai ünnepélyek, 
óvodai rendezvények, 
óvodán kívüli események 
(sport nap, díjátadók, stb.) 
kiírások, 
plakátok, 
hirdetmények, 
óvodai kiadványok, 
egyéb írásos formák, 

szakmai tájékoztatók (SNI), 
szülői képviselet, részvétel 
óvodán kívüli programokon 
(Wekerle telepi programok 
gyermek sportrendezvé-
nyek, stb.) 

Fenntartó elsősorban tanügy-
igazgatási, gazdasági, 
szakmai, területeken, 
rendezvényinkre való 
meghívás, 

 

EGYMI utazó gyógypedagógussal 
rendszeresen (SNI), 
logopédusokkal 
rendszeresen, 
szakmai értekezletek, 
szakmai információk, 
szakmai kiadványok, 
szakirodalom, 

hospitálás,  
konzultációk,  
előadások, 
 

Nevelési Tanácsadó gyermekek vizsgálata, 
iskolaérettségi vizsgálat, 
csoportlátogatások, 
szakmai tanácsadás, 
előadások, 
pszichológusi ellátás, 

hospitálás, 
mozgás terápia bemutatása, 
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Arany Óvoda  hospitálások, (SNI) 
szakmai tanácsadás, (SNI) 
csoportlátogatás, (SNI) 

Szakértői Bizottságok 
 
 

 Szakértői vizsgálat és 
vélemény kérése 

Autista Kutató Intézet  hospitálás,  
konzultációk,  
előadások, 
 

Budai Korai Fejlesztő 
Központ 

 hospitálás,  
konzultációk,  
előadások, 
 

Gyengénlátók 
Módszertani Központja 

 hospitálás,  
konzultációk,  
előadások, 
 

Siketek és Nagyothallók 
Intézete 

 hospitálás,  
konzultációk,  
előadások, 
 

Családsegítő Szolgálat gyermekvédelmi felelős 
koordinálása, 
jegyzői védelem alatt lévő 
gyermekek kapcsán 
egyeztetés,  

 

kerület más óvodái gyermek kiállítások, 
közös rendezvények, 
kerületi munkaközösségek, 
bemutatók, 

óvodai környezetvédelmi-
lánc 

Bölcsődék szülői értekezletek tartása, 
szakmai információk, 
kölcsönös 
csoportlátogatások, 

 

Iskolák részvétel a nagycsoportos 
szülői értekezleten, 
hagyományőrző közös 
programok,  
kölcsönös látogatások, 

Szükség szerint közös 
munkaközösségi 
foglalkozások, 

Gyermekorvos-védőnő Vizsgálatok elvégzése, 
szülői- nevelői 
értekezleteken való 
részvételük igény szerint, 
 

 

Gyermekfogászat fogászati ellátás biztosítása, 
szájhigiénia bemutatók 

 

Támogatók  a támogatott programokra 
való meghívás, 

Óvodai rendezvényekre való 
meghívás 
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alapítványi igazolások a 
támogatás mértékéről, 

Társadalmi szervezetek Wekerlei Társaskör 
Egyesülettel közös 
kulturális tartalmú 
tevékenységekben való 
részvétel 

a WTE által szervezett 
programok segítése, azon 
való részvétel, 

Kulturális intézmények Gyermekházban 
előadásokon, kézműves 
foglalkozásokon való 
részvétel, 
gyermekház szülős 
programjain igény szerinti 
tájékoztató nyújtása az 
óvodáról, 
KMO gyermek előadásain 
részvétel, 

Az általuk Wekerlei 
lakóknak szervezett 
programokon igény szerint 
részt veszünk, 

Alapítványaink anyagi és kétkezi 
támogatások elsősorban az 
óvodák tárgyi 
eszközfejlesztését 
megcélozva, 

alapítványaink pályázzanak 
kerületi és egyéb 
pályázatokon, 
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14. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK 

 

 

 

14. 1. Az óvodai nevelési program érvényességi ideje: 

  2013. szeptember 1. – határozatlan ideig 

14. 2. Az óvodai nevelési program felülvizsgálatának ideje: 

  négy évenként 

14. 3. Az óvodai nevelési program módosításának lehetséges indokai 

∗ a program beválását figyelemmel kísérő ellenőrzést, értékelést 

követő módosítási javaslat 

∗ a nevelőtestület 60%-os indítványa 

∗ feladatellátás változása 

∗ jogszabályi elvárás 

14. 4. Milyen előírásokat szabunk a programmódosítás előterjesztésére? 

∗ Írásbeli előterjesztés az óvoda vezetőségének 

∗ Írásbeli előterjesztés az óvoda nevelőtestületének 

∗ Előterjesztést követő véleménykérés – döntés – módosítás 

elfogadása 

14. 5. A program nyilvánosságának biztosítása, a tájékoztatás adásának    

         szabályozása: 

∗ Az óvoda helyi nevelési programját egész évben, mind három 

épületben a gyermeköltözőben lehet megtekinteni, valamint az 

óvodai HONLAP-on. 

∗ A szülők tájékoztatást kapnak az első szülői értekezleten. 
 

∗ Az óvoda vezetője, és helyettesei a szülő kérésére, előre 
egyeztetett időpontban szívesen adnak tájékoztatást a Helyi 
nevelési programban megfogalmazottakról. 



  

 
Verziószám: 6/2013.  módosított változat                KISPESTI ÁRNYAS ÓVODA                 63 

 

   15. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 
 

 
 
 
I. Készítette:                                          

                     ph.                             nevelőtestület nevében 
Budapest, 2013. június 28. 
 

II. Az óvodai nevelési programban foglaltakkal kapcsolatosan magasabb 
jogszabályban biztosított véleményezési jogával élve a dokumentumról 
véleményt alkotott: 

    Az óvodában működő Szülői Szervezet/Közösség 
 

Budapest, 2013. augusztus 26. 
                  Szülői Szervezet elnöke 
 
III. A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez 
(a dokumentumok nyilvánosságának biztosítása) az véleményezési jogát 
korlátozás nélkül gyakorolta és megadta: 

    Az óvodában működő Szülői Szervezet/Közösség 
 

Budapest, 2013. augusztus 26. 
    

                  Szülői Szervezet elnöke 
       
IV. Az óvoda nevelőtestülete át nem ruházható jogkörében a nevelési 
programot 2013. augusztus 26.-án tartott határozatképes nevelési évet 
nyitó ülésén 100 %-os igenlő szavazattal 5/2013. (VIII. 26.) 
határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai a 
csatolt jegyzőkönyvben hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 
 

Budapest, 2013. augusztus 26. 
                                                                      ph.                             intézményvezető 
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16. FÜGGELÉK 
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17. MELLÉKLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


