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Forgatókönyv a pedagógiai program felülvizsgálatához1 

 

 

Kedves Kollégák! 

 

Segédanyagunk az óvodai pedagógiai program felülvizsgálatát és eredményes módosítását segíti.  A pedagógiai programok áttekintése és 

kiegészítése természetes velejáró feladata a tartalmi munkának. 

 

Felülvizsgálat 

 

 A pedagógiai program felülvizsgálata azt jelenti, hogy a nevelőtestület meghatározott szempontrendszer alapján áttekinti a dokumentumot, és 

megállapításokat tesz arra vonatkozóan, hogy a felsorolt elemek (kötelező és 1-2 javasolt elem) jelen vannak-e a programban. Lényegében ez a 

kötelező tartalmi elemek azonosítása, egy HELYZETKÉP az óvoda jelenlegi pedagógiai programjának tartalmi elemeiről.  

A felülvizsgálat NEM ELEMZÉS, hanem azonosítás, (tartalmi elemek számbavétele) de az azonosítás révén lehetővé válhat az elemzés, amely 

szükséges egy átfogó/részletesebb módosításhoz. 

A felülvizsgálatnak biztosítania kell annak megállapítását, hogy szükséges-e pontosítás, kiegészítés, új tartalmi elem beépítése. Különösen javasolt 

végiggondolni itt azt, hogy az egyes kötelező tartalmi elem leírása mennyire segíti az óvodapedagógusok tervező munkáját, (jogszabály: 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 91. § (3) bek.) 

 

Módosítás 

 A pedagógiai program módosítása azt jelenti, hogy a tartalmi és/vagy strukturális változtatást hajtunk végre a programon, amely legitimációs 

eljárással zárul. A változtatás lehet szövegtörlés, strukturális rendezés, több fejezetre kiterjedő átdolgozás, egyes részek, részegységek szöveggel 

történő kiegészítése, új tartalom megjelenítése vagy jó gyakorlat beillesztése, korrigálása, stb. A legitimációs eljárásban fokozott figyelmet kell 

fordítani arra, hogy a záradék mellett nevelőtestületi határozat is legyen, melyet sorszámmal, évszámmal és dátummal lásson el az intézmény (pl.: 

12/2020.(VI. 12.) számú nevelőtestületi határozat (döntés), jelenléti ívvel, (ez garantálja a végrehajtást, a nevelőtestület részéről a 

felelősségvállalást. A vezetői jóváhagyó határozatot ugyanilyen formában javasoljuk megjeleníteni. Ez jelenti a vezetői felelősségvállalásról szóló 

döntést. Ezeket a határozatokat, melyet évente különböző témákban döntési hatáskörében hoz a nevelőtestület Határozatok gyűjteményében 

                                                 
1 Készült az EFOP 3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú " A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása" elnevezésű projekt munkapéldánya alapján 
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javasoljuk irattárazni. Így megkönnyíthető a legitimációval járó feladatok irattárazása és előkereshetősége. Az egyes jogkörök megvalósulása 

egyértelmű legyen a záradékon. Pl. a szülők PP megismerési jogának mikéntje (érvényességi rendelkezés) kerüljön be a programba (pl. PP honlapon 

való folyamatos elérhetősége, papír alapon vezetőtől/óvodapedagógus révén hozzáférhető.) 

 

Felülvizsgálati Jegyzőkönyv 

 

 A PP fő elemeit, kötelező vagy indokoltan javasolt tartalmi elemeit veszi sorra, amelyek egyben szempontjai a felülvizsgálatnak.  

 

 

Nevelőtestület dönt 

 

A nevelőtestület az elfogadásról vagy az el nem fogadásról dönt, szavazással. A döntés egyéni, és ha a többség elfogadja a Pedagógiai Programot, 

mint az intézmény szakmai stratégiai dokumentumát, akkor az azt jelenti, hogy egyéni felelősséget vállal minden egyes óvodapedagógus 

valamennyi tartalmi elem (tevékenység, feladat, módszertan) végrehajtásáért, értékeléséért, és azért, hogy a tervezési dokumentációba a 

pedagógiai program alapján szereplő módszereit megválassza. A döntés érvényessége az SZMSZ-ben szabályozottak alapján kell, hogy 

történjen és ezt a jegyzőkönyvben is meg kell jeleníteni (pl: a szavazás rendje: nyílt vagy titkos, a jelenlévők és a hiányzók jegyzőkönyvben való 

szerepeltetése, egyéni javaslatok stb.). 

 

Részletes módosítás: a fogalom azt jelenti, hogy a nevelőtestület a PP több fejezetét módosítja és/vagy strukturális változtatásokat hajt végre. 

Beleveszi az intézmény életében aktuális és szükséges új tartalmakat, annak okától függetlenül.  

 

Sommás módosítás: Alapvetően az intézményi tevékenységek megjelenítése vagy kiegészítése  
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A PP FELÜLVIZSGÁLATI – ÉS MÓDOSÍTÁSI 

RENDSZERÁBRÁJA 

FELÜLVIZSGÁLAT MÓDOSÍTÁS 

FELÜLVIZSGÁLATI 

JEGYZŐKÖNYV 

NEVELŐTESTÜLET 

DÖNT 
ELTÉRŐ MÓDON 

RÉSZLETES SOMMÁS 
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 Kötelező tartalmi elemek 

Jogszabályi tarlomra 

hivatkozás 

Helyzetkép 

M = megtalálható, 

nem módosul 

K = megtalálható, de 

frissítik, kiegészítik 

Ú = teljesen új 

tartalmat kell 

megfogalmazni 

(mert hiányzik vagy 

a projekt 

megvalósításból 

adódik  a 

tartalombővítés) 

Kiegészítés (K) 

a jelenlegi tartalom 

kiegészítése, 

átfogalmazása; indoklás 

annak leírása/rövid 

jelzése, hogy mi kerül 

módosításra/kiegészítés

re 

Új tartalom  

beépítés indoklása; 

új tartalom leírása (ha 

túl hosszú, akkor csak 

pár mondat, de ezt 

jelezni kell) 

Fedőlap  

 

 
 

 

 

 

 

Készítette (Nevelőtestület névsora) 

Jóváhagyta… 

-    

Bevezető az óvodavezető személyes gondolatai a 

szülőkhöz, gyermekekhez, kollégákhoz) 

-    

A pedagógiai program jogszabályi háttere: 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

• A kormány 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjáról  

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról  

• 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekvédelemről és gyámügyi 

igazgatásról 

• Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségének biztosításáról 
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• 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

• A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-

oktatásának irányelve  

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

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

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

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről 

• Az óvoda hatályos Alapító Okirata 

• Nevelőtestületi határozatok 

Az óvoda bemutatása:  

- az intézményi sajátosságokat kiemelő,  

valamennyi feladatellátási helyet 

bemutató rövid és tömör bemutatkozás; 

 

- 

 

  

Az óvoda jellemző adatai: 

- az intézmény hivatalos elnevezése; 

- az intézmény címe és elérhetősége 

(székhely, feladatellátási hely/ek); 

- az óvoda fenntartója, címe és 

elérhetősége; 

- a pedagógiai program alkotója, 

elfogadója; 

- jogszabályi megfelelést szolgáló egyéb 

információk: nevelés nyelve, hitoktatás 

lehetősége, stb. 

-    

A pedagógiai program küldetése – filozófiája,  

küldetésnyilatkozat elkészítése 
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(válasz a kor kihívásaira) 

 

Gyermekkép – óvodakép: 

- milyenek is ők; 

- alapfeladatunk mintát adni gyermekeink 

számára az értékes élethez; 

- az óvoda helyi nevelési alapelvei és 

értékei; 

- az óvoda célkitűzései – a pedagógiai 

program célrendszere. 

20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 6.§ (2) 

bekezdés a) pont 

 

363/2012. (XII. 17.) 

Korm. rendelet 1. 

melléklet II. fejezet 

 

   

A megvalósításának személyi és tárgyi 

feltételei 

Humán erőforrás (javasolt táblázatban): 

- pedagógusok száma; 

- pedagógiai munkát segítők száma; 

- egyéb segítő munkatársak; 

- szak- és egészségügyi szolgálat külső 

segítő szakemberei. 

 

A nevelőtestület képzettségi mutatói (javasolt 

táblázatban): 

- óvóképző főiskolát végzett pedagógusok 

(résztvevők száma); 

- másoddiplomás képzésben részt vett 

(szakterület, résztvevők száma); 

2011. évi CXC. törvény 

1. és 2. melléklet 

 

2011. évi CXC. törvény 

62.§ (1), (5), (8) 

bekezdések 

 

 

363/2012. (XII. 17.) 

Korm. rendelet 1. 

melléklet IV. fejezet 

Az óvodai élet 

megszervezésének elvei 
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- szakvizsgával rendelkezők (szakterületek, 

résztvevők száma), a lényeg annak 

bemutatása, hol tart most a nevelőtestület; 

- az intézmény belső továbbképzési 

rendszere; 

- az óvodai/tagóvoda/ közi, intézményeken 

átívelő szakmai munkacsoportok/ 

munkaközösségek tevékenysége, mint a 

szakmai szervezetfejlesztés meghatározó 

bázisai. 

 

 

2011. évi CXC. törvény 

62.§ (4) bekezdés 

 

277/1997. (XII. 22.) 

Korm. rendelet 

) 

 

Az óvoda szűkebb és tágabb környezete 

Tárgyi adottságok és feltételek:   

- foglalkoztató/csoportszobák; 

- fejlesztő helyiségek; 

- tornaterem, tornaszoba; 

- egyéb helyiségek, udvar és kert a 

nevelés-fejlesztés szolgálatában. 

A program megvalósítását támogató 

eszközök, felszerelések: 

- általános és program specifikus eszközök 

bemutatása; 

- terv a tárgyi környezet és eszközök 

felszerelések fejlesztésére. 

Itt nem a tételes felsorolásról van szó, hanem 

annak bemutatásáról, hogy a rendelkezésre álló 

eszközök mennyiben segítik a kitűzött célok és 

vállalt feladatokat megvalósítását. Meg lehet 

jeleníteni a hiányokat, terveket. Erre hivatkozva 

lehet fejlesztéseket kérni a fenntartótól. 

 

363/2012. (XII. 17.) 

Korm. rendelet 1. 

melléklet IV. fejezet 

Az óvodai élet 

megszervezésének elvei 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 2. 

melléklete  

JEGYZÉK a nevelési-

oktatási intézmények 

kötelező (minimális) 

eszközeiről és 

felszereléséről 

Óvodák esetében: 

Már nem része a 

jegyzék a programnak, 

de munkatervi szinten 

javasolt annak éves 

felülvizsgálata és 

dokumentálása, a 

hiányok fejlesztésére 
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vonatkozó tervek 

elkészítése az éves 

munkatervben. 

A játék, a tevékenységekben megvalósuló 

tanulás, és munka helye programunkban:  

- a játék és tanulás értelmezése; 

- a tanulás lehetséges formái az óvodában; 

- tervezés, tematikus projekt rendszer, 

integrált fejlesztés; 

- az óvodai munka, mint a szervezett 

tanulás előfutára; 

- a gyermek munkajellegű tevékenysége; 

- a nemzetiség kultúrájával, nyelvi 

ápolásával járó feladatok; 

- az óvodapedagógus feladatai. 

 

363/2012. (XII. 17.) 

Korm. rendelet 1. 

melléklet IV. és V. 

fejezetei 

 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 6. § (2) 

bekezdés b) pont 

 

20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 6. § (2) 

bek. f) pont 

 

   

A különböző tevékenységi formák és 

színtereik bemutatása: 

- verselés-mesélés (nemzetiség 

kultúrájával, nyelvi ápolásával járó 

feladatok); 

- ének, zene, énekes játék, gyermektánc, 

(nemzetiség kultúrájával, nyelvi 

ápolásával járó feladatok); 

- rajzolás, festés, mintázás, és kézimunka 

(nemzetiség kultúrájával, nyelvi 

ápolásával járó feladatok); 

- mozgás, (nemzetiség kultúrájával, nyelvi 

ápolásával járó feladatok); 

36 

363/2012. (XII. 17.) 

Korm. rendelet 1. 

melléklet IV., V. és VI. 

fejezetek 

 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 2. 

melléklete 

  

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 6.§ (2) 

bek. b) pont 
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- a külső világ tevékeny megismerése 

(nemzetiség kultúrájával, nyelvi 

ápolásával járó feladatok); 

- munka jellegű tevékenység (nemzetiség 

kultúrájával, nyelvi ápolásával járó 

feladatok); 

- a tevékenységben megvalósuló tanulás 

(nemzetiség kultúrájával, nyelvi 

ápolásával járó feladatok). 

 

 

Minden tevékenységi formát bemutató 

részben: 

- az óvodapedagógus és szükség szerint a 

dajka feladatai; 

- a differenciált fejlesztés feladatai; 

- fejlődési jellemzők az óvodáskor végén 

(nemzetiség területen elért eredmények). 

 

20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 6. § (2) 

bek. f) pont 

Az óvoda hagyományos ünnepei 

- Hétköznapokat színesítő ünnepek és jeles 

napok az adott nemzetiségre 

vonatkoztatva is (felsorolás és rövid 

értelmezés)  

- Óvodánkban a szülők betekinthetnek az 

óvoda életébe (felsorolás és rövid 

értelmezés) 

 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 6. § (2) 

bek. e) pont 

 

363/2012. (XII. 17.) 

Korm. rendelet 1. 

melléklet IV., V. és VI 

fejezetek 

  

 

 

Inkluzív pedagógia - Integráció a sajátosságok 

megőrzésével, a különbségekhez való 

alkalmazkodással - a gyermekek 

esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések: 

Nkt. 62. § (1)  

A pedagógus 

kötelességei és jogai 
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 *  a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség 

szerint együttműködjön a gyógypedagógussal, 

konduktorral vagy a nevelést, oktatást segítő más 

szakemberekkel; a hátrányos helyzetű gyermek, 

felzárkózását elősegítse. 

Differenciálás: a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének 

segítése:  

- tanulási nehézséggel küzdő gyermekek; 

- beilleszkedési/magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek; 

- kivételes képességű gyermekek, 

tehetségígéretek; 

- multikulturális nevelésen alapuló 

integráció lehetősége az óvoda alapító 

okirata alapján. 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 6. § (2) 

bek. b)pont 

 

363/2012. (XII. 17.) 

Kormányrendelet VI. 

fejezet 5. pont 

   

A szociális hátrányok enyhítését segítő 

pedagógiai tevékenységek: 

- szociális hátrányok enyhítését segítő 

tevékenységek; 

- a hátrányos helyzet leggyakoribb okai 

(környezeti, anyagi, egészségügyi, a 

gyermek személyiségében rejlő okok); 

- feladataink a szociális hátrányok 

enyhítése érdekében; 

- tevékenységeink a szociális hátrányok 

enyhítésére; 

- szülőknek felajánlott segítség. 

A szociális hátrányok enyhítését segítő 

tevékenységek:  

- integrációt elősegítő csoportalakítás; 

 

 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 6. § (2) 

bek. c) pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV#lbj305id6c65


1. számú melléklet 

11 

 

- az igazolatlan hiányzások 

minimalizálása; 

- a szülők munkába állását lehetővé tévő 

nyitva tartás kialakítása; 

- a nevelőtestület együttműködése 

(rendszeres team munka valamennyi 

munkatárs részvételével, 

esetmegbeszélések, hospitálások); 

- pedagógiai munka kiemelt területei; 

- az óvodába lépéskor komplex 

állapotfelmérés (részletes anamnézis); 

- kommunikációs nevelés (szókincs, nyelvi 

kifejezőkészség, beszédértés, beszéd 

észlelés fejlődésének elősegítése); 

- érzelmi nevelés, szocializáció (az 

intézményes nevelésbe illeszkedés 

elősegítése, bizalom, elfogadás, 

együttműködés); 

- egészséges életmódra nevelés 

(egészségtudat kialakítása, táplálkozás); 

- társadalmi érzékenység tudatos 

fejlesztése. 

Korszerű óvodapedagógiai módszerek: 

-  (a gyermek kezdeményezéseire 

támaszkodó módszerek, differenciálás, 

kooperatív technikák, mozgás, zene 

felhasználása, szülőkkel való partneri 

együttműködés módszerei). 

Gyermekvédelemmel, az egészségügyi 

ellátással, szociális segítségnyújtással 

kapcsolatos tevékenység:  
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- egészségügyi szűrővizsgálatok (a 

gyermek fejlődésének nyomon követése, 

regisztrálása, szükség esetén szakorvosi - 

fogászat, szemészet, fülészet, ortopédia 

vizsgálat) kezdeményezése, 

megszervezése; 

- gyermekorvosi, védőnői tanácsadás (a 

szülők számára az együttműködő 

partnerekkel kialakított közös 

programok); 

- gyermekjóléti szolgáltatások 

kezdeményezése, illetve szervezése 

(ruhák, játékok, könyvek gyűjtése, 

adományozása, kölcsönzése; 

kirándulások, táborok szervezése; 

rendezvények látogatása). 

- a szociális ellátórendszerrel való aktív 

együttműködés. 

Együttműködések kialakítása az óvodán 

kívüli szervezetekkel, különösen az 

alábbiakkal: 

- gyermekjóléti, családsegítő szolgálat (a 

szülők támogatása, erőforrásainak 

feltárása); 

- védőnői hálózat (korai 

képességfejlesztéssel kapcsolatos 

tanácsadás); 

- óvoda-iskola átmenet támogatása. 

Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai 

munka: 

- a tanulási képességek megalapozása, a 

tanulási és egyéb részképesség zavarok 
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kialakulásának megelőzése, megoldási 

késztetés, monotónia tűrés, 

figyelemkoncentráció, az alkotásvágy 

szükséges szintjének kialakítása. 

Tanügyigazgatást támogató munka 

Iskolaválasztás támogatása (szülők 

tájékoztatás):  

A gyerekek fejlődésének utánkövetése legalább 

az általános iskola első évében. 

Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés. 

Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel. 

A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának 

biztosítása. 

Rendszeres (napi, vagy heti) tájékoztatás a 

gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlesztési 

napló bejegyzéseinek megbeszélése, a gyerekek 

alkotásainak megmutatása, elemzése, szülők 

részvételi lehetőségének biztosítása a 

foglalkozásokon. (Nyílt nap a csoportban, 

óvodában). 

Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel 

kapcsolatos nézetek kicserélése, a család 

szokásainak, értékrendjének megismerése, 

megértése, a család erőforrásainak feltárása. 

Szülői közösségek kialakítása, rendezvények 

szervezése (Papa-mama klub, farsang, karácsony, 

anyák napja. 

Intézményi önértékelés, eredményesség: 

- intézményi önértékelés készítése; 

- eredményesség (indikátorok teljesülése: 

hiányzás csökkenése, iskolakezdés 

megfelelő időben, új eljárás 
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bevezetésének tapasztalatai az 

iskolaérettség elérése) mérése, elemzések 

készítése az éves óvodavezetői 

beszámolóban; 

- várható hatások, eredmények; 

- a gyerekek beilleszkednek, biztonságban 

érzik magukat a befogadó óvodai 

közösségben;  

- a szülők tapasztalják a befogadó 

környezet pozitív hatását, ezért ők is 

segítséget tudnak nyújtani a gyermek 

elfogadásában és fejlesztésében;  

- óvodánk nevelőtestülete megfelelő 

kompetenciával kezeli és fejleszti az 

átlagtól eltérő fejlődésű, helyzetű 

gyermekeket, melyhez folyamatosan 

megszerzi a megfelelő képzettséget. 

 

A sajátos nevelést igénylő gyermekek 

befogadása és fejlesztése: 

- rövid helyzetelemzés; 

- óvodánk az alábbiak szerint tudja 

befogadni a sajátos nevelési igényű 

gyermekeket; ebben a fejezetben 

természetesen csak azt a feladatot kell 

kifejteni, amely szerepel az alapító 

okiratokban!! 

o mozgáskorlátozott és halmozottan 

fogyatékos, mozgáskorlátozott;  

o látássérült gyermek; 

o hallássérült gyermek; 

2011. évi CXC. törvény 

4.§ 25. pont, újabb SNI 

fogalom meghatározás 

 

 

ALAPÍTÓ 

OKIRATTAL 

ÖSSZHANGBAN! 

 

Az 1998. évi XXVI. 

törvény a fogyatékos 

személyek jogairól és 

esélyegyenlőségének 

biztosításáról 
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o enyhén értelmi fogyatékos 

gyermek; 

o középsúlyosan értelmi fogyatékos 

gyermek; 

o beszédfogyatékos gyermek; 

o autizmus spektrum zavarral küzdő 

gyermek. 

A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös 

céljai és feladatai. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet 

meghatározó tényezők. 

A szükséges gyógypedagógiai feltételek 

biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermek 

számára. 

Óvodákban megvalósuló – integrált – nevelés, 

oktatás. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés 

specifikus fejlesztésének elvei, feladatai óvodai 

nevelés során. 

 

 

A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló 

intézkedések: 

- célunk a tanulási zavarokat megelőző 

(preventív) támogató, minőségi és 

befogadó nevelés-oktatáshoz való 

hozzáférés folyamatos javítása, az 

oktatási egyenlőtlenségek 

csökkentéséhez, valamint – a 

hátránycsökkentő óvodai fejlesztő 

programok kidolgozásával és (tovább) 

fejlesztésével, családközpontú jó 

gyakorlatok összegyűjtésével és 

 

2003. évi CXXV. 

törvény az egyenlő 

bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 

előmozdításáról  

 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 6. § (2) 

bek. h) pont 
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elterjesztésével, valamint a szakemberek 

fejlesztésével – az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban rögzített 

hátránycsökkentő szerep eredményes 

megvalósítása; 

- az egyenlő bánásmód követelményének 

érvényesítése; 

- a szociális hátrányok kompenzálása. 

Célok, feladatok megfogalmazása:  

- a pedagógiai munka, a pedagógiai kultúra 

megújítása, az innovációs hajlandóság 

erősítése; itt lehet megjeleníteni és 

kidolgozni azokat az innovációs 

kezdeményezésből következő célokat, 

feladatokat, továbbá megvalósult jó 

gyakorlatokat. 

Óvoda-iskolai átmenet támogatása:az 

intézmény partnerkapcsolatainak bővítése, az 

együttműködési formák erősítése,  

- intézményi és intézményközi műhelyek 

működtetése; 

- intézményi átmenetet segítő programok 

kidolgozása és működtetése; 

- a gyermekek iskolába lépéséhez 

szükséges fejlettségi szint eléréséhez és a 

sikeres iskolai előrehaladás 

megalapozásának érdekében óvoda-

általános iskola átmenet program 

kidolgozása és bevezetése a kötelező 

felvételt biztosító általános iskolával; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 6.§ (2) 

h) 
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- az óvoda-iskola átmenet komplex 

(mérésen és nyomon követésen alapuló) 

differenciált pedagógiai támogatása; 

- a tanköteles kort elérő gyermekek közül 

az iskolai élet megkezdéséhez szükséges 

fejlettséget el nem érő gyermekek 

esetében beavatkozás a sikeres iskolai 

tovább haladásukat megalapozó 

készségek, képességek, attitűdök 

fejlődését elősegítő pedagógiai eszköztár 

használatával. 

Feladat:  

- munkaközösség létrehozása, éves 

munkaterv szerinti működtetése. 

 

 

Óvodai fejlesztő program – a hátrányos 

helyzetű gyermekek fejlődésének 

elősegítésére: 

- szervezési feladatok; 

- nevelőtestület együttműködése;  

- a pedagógiai munka kiemelt területei; 

- együttműködések kialakítása az óvodán 

kívüli szervezetekkel; 

- óvoda-iskola átmenet támogatása. 

 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 6. § (2) 

bek. c) pont és h) pont 

20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 173. § 

 

 

  

A nemzetiség kultúrájának és nyelvének 

ápolásával járó feladatok 

 

 

 

 

 

 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 6. § (2) 

bek. f) pont 
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2011. évi CLXXIX. 

törvény a nemzetiségek 

jogairól 

 

 

A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai 

tevékenység: 

- alapelvünk; 

- gyermekvédelmi munkánk célja; 

- feladataink a célok elérése érdekében;  

- kompetencia szintek a gyermekvédelem 

területén: óvodapedagógus, 

gyermekvédelmi megbízott, 

intézményvezető feladatai;  

- új szereplő az óvodai, iskolai szociális 

segítő. 

Az óvodában a szociális segítő az alábbi 

tevékenységeket végzi:  

− egyéni segítés, tanácsadás;  

− csoportban végzett tevékenységek 

(szociális csoportmunka) – előnyük, hogy 

egyszerre több gyermeket érnek el, és a 

prevenció hatékonyabban megvalósítható 

általuk; 

− közösségi tevékenységek – előnyük, hogy 

e módszerrel is egyszerre több gyermek 

érhető el, és egyes programokba a szülők 

is bevonhatók. A szociális segítő 

támogatja a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátását is, mivel része az 

észlelő- és jelzőrendszernek, így rá is 

vonatkozik a jelzési kötelezettség, 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 6. § (2) 

bek. d) pont 

 

1997. évi XXXI. 

törvény a gyermekek 

védelemről és gyámügyi 

igazgatásról 

 

 

 

Az egyes szociális 

szolgáltatásokat végzők 

képzéséről és 

vizsgakövetelményéről 

szóló 81/2004. (IX. 18.) 

ESZCSM-rendelet 

 

A gyermekek 

védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. 

törvény; 

 

A személyes 

gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, 
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amennyiben egy gyermek 

veszélyeztetettségét tapasztalja, 

ugyanakkor szociális szakemberként 

támogatja az óvoda 

- hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos 

helyzet;  

-  veszélyeztetettség kialakulásának korai 

felismerése, felderítése; 

- BTMN gyerekek szakemberhez való 

irányítása; 

- észlelő- és jelzőrendszeri tevékenységét: 

érzékenyítéssel, a veszélyeztetettség 

tüneteinek korai felismerésében való 

segítségnyújtással, a jelzés megtételének 

támogatásával. A szociális segítő szakmai 

munkáját támogató munkaformák közé 

tartoznak az esetmegbeszélések, a 

szupervízió és az intézményen belüli 

belső képzések is. 

gyermekvédelmi 

intézmények, valamint a 

személyek szakmai 

feladatairól és 

működésük feltételeiről 

szóló 15/1998. (IV. 30.) 

NM-rendelet. 

 

Az óvoda kapcsolatrendszere: 

- a család- óvoda kapcsolata; az óvodai 

családsegítő és családokat támogató 

tevékenysége. 

Az óvodai és családi nevelés összhangjának 

megteremtése érdekében kiemelt feladatunk a 

családokkal való együttműködés, a megfelelő 

kapcsolatok kialakítása, felkutatása és mélyítése. 

Az ehhez szükséges kölcsönös bizalom elvét 

minden esetben betartjuk. Fontos ehhez a 

kapcsolat megfelelő kiépítése és kölcsönös 

ápolása. A hatékonyabb nevelés érdekében 

fontos, és az együttnevelés szempontjából 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 6. § 2 

bek. (e) pont 

 

363/2012. (XII. 17.) 

Korm. rendelet 1. 

melléklet IV. fejezet 
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meghatározó jelentőségű, hogy megismerjük a 

gyermekek családját, otthoni környezetüket, 

élettörténetüket, fejlődési jellemzőiket.  

 

Célunk az együttműködés terén: 

- a gyermekek fejlődésében a folytonosság 

biztosítása; 

- a gyermekek személyiségének 

megismerése; 

- a családok megismerése a gyermek 

fejlesztéséhez;  

- folyamatos kétoldalú kommunikáció, 

melyet számos módon elősegít az 

intézmény, igazodva a család 

nyelvhasználati jellegzetességeihez; 

- a feladatok egységes értelmezése; 

- együttműködés és az ismeretek, 

információk rendszeres cseréje; 

- a gyermekneveléshez nyújtandó 

segítségadás koordinálása;  

- a kölcsönös bizalom megteremtése szülők 

aktív közreműködésére történő inspirálás 

saját gyermekeik óvodai nevelése terén;  

- az óvodai és a szülői nevelés kölcsönös 

megismerése; 

- az együttműködés szabályainak betartása;  

- a közös célok megvalósítása a gyermek 

harmonikus személyiségfejlesztése 

érdekében;  

- a tanulási tevékenységek és tanulási 

lehetőségek kialakítása és fenntartására az 

otthoni és a szabadidős környezetben is; 
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- a családok elköteleződésének támogatása; 

- kapcsolattartás a segítő szakma 

képviselőivel; 

- megérteni és elfogadni a gyerekek 

fejlődésének megfelelő nevelési 

programot/nevelési tervet/szakmai 

programot;  

- megfelelő nevelési stratégiákat 

alkalmazni;  

- hosszú távú együttműködéseket építeni az 

intézményekkel;  

- támogató kapcsolatokat létrehozni a többi 

szülővel;  

- hasznosítani a közösségi szolgáltatásokat 

(Barbour, 1996). 

  

A pedagógiai program megvalósítását szolgáló 

egyéb kapcsolatok: 

- nevelési - oktatási intézmények közötti új 

horizontális kapcsolatok; 

- az intézmény fenntartójával való 

együttműködés. 

 

A pedagógiai munka dokumentációi –  

A gyermekek fejlettségállapotának mérése 

363/2012. (XII. 17.) 

Kormányrendelet VI. 

A fejlődés jellemzői az 

óvodáskor végére 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 63. § 
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A három év alatti gyermekek gondozása-

nevelése: 

- az óvodai pedagógiai programnak a 

három év alatti gyermekek 

gondozásához-neveléséhez szükséges 

feladatokat is tartalmaznia kell a 

bölcsődékre vonatkozó útmutató szerint. 

20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 179. § 

(5) bek. 

 

15/1998. (IV.30.) NM 

rendelet 35.§-45/A.§ 

   

A pedagógiai-szakmai munka 

eredményessége: 

- a pedagógiai programban meghatározott 

feladatok végrehajtásának szempontjai. 

 

Nkt. 83. § (2) bek. h) 

pont 

   

A pedagógiai program végrehajtásához 

szükséges eszközök és felszerelések 

(Kötelező volt, jelenleg nem kötelező.) 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 2. 

melléklete JEGYZÉK a 

nevelési-oktatási 

intézmények kötelező 

(minimális) eszközeiről 

és felszereléséről 

 1 Óvoda:  

Program specifikus 

eszközök, pld. 

festőállvány, homok-víz 

asztal, mobil bútorok, 

stb. 

 

   

A nevelőtestület által szükségesnek tartott 

további elvek 

 

 

 

 

 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 6. § (2) 

bek. i) pont 
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A nevelőtestület tagjai számára 

ajánlott/kötelező szakirodalom és egyéb 

forrásanyagok: 

- program-specifikus kötelező és javasolt 

szakirodalom; 

- nevelőtestület által kidolgozott tartalmak 

(eszköztár, játéktár, kincsestár, 

mérőeszközök, stb.). 

-    

Melléklet 

 

Pl. Tagintézményi 

speciális tartalmak 

   

Legitimációs záradék 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 118. §. 

(3) bek. a) pont szakmai 

munkaközösség 

véleménye 

 

2011. évi CXC. törvény 

26. § (1) bek. 

nevelőtestület fogadja 

el, intézményvezető 

jóváhagyása 

 

2011. évi CXC. törvény 

70. § (2) bek. a) pont 

nevelőtestület fogadja 

el 

 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 121. § 

(7) bek. 

intézményi tanács 

véleménye 
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20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 122. § 

(9) bek. 

óvodaszék véleménye 

 

Nkt. 83.§ (2) bek. i) 

pont fenntartói 

ellenőrzés 

 

Érvényességi rendelkezés 

 

    

Nyilvánosság 

- a Pedagógiai Programot a nevelési-

oktatási intézmény honlapján, annak 

hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra kell hozni. 

 

- a KIR-ben meg kell jeleníteni. 

(közzétételi lista) 

20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 82. § 

(1)-(5) 

 

229/2012.(VIII.28.) 

Korm. rendelet 23.§ 

   


