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A Szent Kinga Katolikus Óvoda esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának,
fejlesztésének sikerességének érdekében készült el.
ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TÖRVÉNYI HÁTTERE:
Törvények:
. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és érvényben lévő módosításai
. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény
. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és
módosításai.
. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
. köznevelési intézmények névhasználatáról
. 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének
. irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Rendeletek:
. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm.
rendelet
. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet
. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről
. és illetékességéről 331/2006. ( XII.23.) Kormányrendelet
. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló
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. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
. 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a
. Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról.
Alapító okiratunk szerint óvodánk alap feladata:
. Óvodai nevelés, iskolai életre való felkészítés, nemzeti etnikai kisebbségi feladatok
ellátása.
. Óvodai integrációs program alkalmazása.
. Hátrányos és Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztése.
. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése az alábbi fogyatékossági
kategóriákban:


Enyhe testi fogyatékos



Enyhe érzékszervi fogyatékos



Enyhe értelmi fogyatékos



Enyhe beszédfogyatékos



Autista spektrum zavar



A megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §3 Az egyenlő bánásmód követelménye alapján, Magyarország területén tartózkodó
természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint
azonos

tisztelettel

és

körültekintéssel,

az

egyéni

szempontok

azonos

mértékű

figyelembevételével kell eljárni.
2. § Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott
rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
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ESÉLYEGYENLŐSÉG
Az esélyegyenlőség iránti igény, valamint annak elősegítése, annak a ténynek a felismerésén
alapul, miszerint a különböző társadalmi csoportok, és azok tagjai vagyoni, családi, gazdaság
helyzetük szerint jelentősen különböznek egymástól, és ez a különbözőség mindennapjaikra is
kihat: aki hátrányosabb helyzetben van, annak kisebb az esélye a továbbtanulásra, a
munkához jutásra, a szakképzettség elnyerésére, a magasabb fizetésre, a magasabb társadalmi
státusz és presztízs elérésére. Mindez anélkül, hogy általánosan kijelenthetnénk, hogy e
„sújtott” csoportoknak egyébként nincsenek meg az említettek eléréséhez szükséges
képességeik, adottságaik – azt viszont leszögezhetjük, hogy lehetőségük, esélyük alig, vagy
számottevően kevesebb van.
2. § Az egyenlőbánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott
rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA ÓVODÁNKBAN
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve meghatározza az óvoda feladatát ezen a területen.
Óvodapedagógiai alapelv:
Az alapprogramban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek esetében
érvényesek, így a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek
megvalósítására törekszünk, maximálisan figyelembe véve sérülés specifikusságukat.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve:
Sajátos nevelési igényű: az a gyermek, aki szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés
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fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd.
Fejlesztésük gyógypedagógus segítségével valósulhat meg.
- a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességgel küzd – fejlesztésüket nem gyógypedagógus végzettségű
pedagógus is végezheti, gyógypedagógus segítő útmutatása szerint.
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja:
Intézményünk az alapító okirat szerint ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált
óvodai nevelését. A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Joga, hogy
megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön. A gyerekek
őszintén elfogadják, tolerálják a sajátos bánásmódot igénylő társaikat, a gyengébbekhez való
közeledés és segítőkészség természetes számukra. Olyan pedagógiai környezetet kell
kialakítania az óvodának, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik.
Célunk, hogy a speciális szükségletű gyermekek léte, nevelése és fejlesztése illeszkedjen az
óvodai nevelésünk egészébe. Mivel minden gyerek más, ezért szemléletünk alapja a
differenciálás, amely egyes esetekben részben az óvodapedagógus, részben más szakemberek
által nyújtott speciális bánásmóddal egészül ki.
Programunk felfogása szerint:
. minden kisgyerek fejleszthető
. a gyermek meglévő képességeiből indulunk ki.
. azon képességeket, amelyeknek fejlődése részleges zavart szenvedett és/vagy késve
jelentkezett, szükséges segíteni, támogatni, fejleszteni.
Ebben a nevelési évben nincs óvodánkban sajátos nevelési szükségletű gyermek
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HÁTRÁNYOS

HELYZETŰ,

HALMOZOTTAN

HÁTRÁNYOS

HELYZETŰ

GYERMEKEK
A hátrányos helyzetű gyermek, meghatározása:
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek (fiatal felnőtt), aki esetében az alábbi körülmények közül egy
fennáll:
a) a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba-fogadó
gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családba-fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szociális törvény. 33. §-a szerinti aktív korúak
ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges
fejlődéséhez szükséges feltételek.
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Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek:
„Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az fenti a)–c) pontokban meghatározott körülmények közül legalább
kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.”
Szervezési feladatok:
. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása
. Az igazolatlan hiányzások minimalizálása: naprakész nyilvántartás, családlátogatás,
. együttműködés a családsegítővel, hiányzás minimalizálása
. A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása: évente felmérés,
alkalmi segítségnyújtás
Mivel 2015. szeptember 1.-től minden három éves gyermekre kiterjesztette a kormány a
kötelező óvodába járást, (2015. évi LXIII.) törvény így intézményünkbe minden 3 éves
gyermek beóvodázása megtörtént.
Pedagógiai munkánk tartalmi elemei:
. Új nevelési eljárások, módszerek alkalmazására
. Egyénre szabott, tényleges differenciálás egyéni bánásmód
. Egyéni fejlesztés tervszerű, hatékony megvalósítása
. Hagyományos ismeretszerzési, bővítési, mélyítési tér- és időkeretek megváltoztatása
. Pedagógus szerep átértékelése
Az esélyegyenlőség megvalósításához kapcsolódó tevékenységeink:
Alapvető elvárások
. Befogadó (és elfogadó) szemlélet, attitűd,
. Gyermekbarát, biztonságot nyújtó és szeretet árasztó környezet,
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. Integrációt támogató új ismeretszervezési eljárások és módszerek alkalmazása a
nevelés folyamatában,
. Széleskörű, választható, érdeklődésre épülő tevékenységi és tapasztalat szerzési
lehetőségek biztosítása cselekvéses neveléssel,
. Egyéni bánásmód mindenkire kiterjedő alkalmazása,
. Aktuális fejlettséget, hozott értékeket is figyelembe vevő optimális fejlesztés, úgy
hogy az ismeretszerzés folyamatában a korrekció és felzárkóztatás mellett a
harmonizálás orientációs lehetőségét is alkalmazzuk,
HELYZETELEMZÉS
Óvodákban, ebben a nevelési évben nincs sajátos nevelési igényű gyermekek.

Az

intézményünkben külön helyiségben biztosított az egyéni fejlesztés.
Óvodánk létszáma ebben a nevelési évben: 54 fő
Gyermekvédelmi támogatás: 52 fő
Hátrányos helyzetű gyermek: 16 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: 32 fő
Óvodánkban fokozottan figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos
helyzetű, veszélyeztetett gyermekek szociális problémáit, gyermekvédelmi felelősünk
rendszeres kapcsolatot tart a család- és gyermekvédelmi szervekkel, a védőnővel.
Az Intézkedési terv célja:
Az elkészített intézkedési terv célja, hogy biztosítva legyen az egyenlő bánásmód elvének
érvényesülése, az esélyteremtés, a hátrányok kompenzálása.
Célunk a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek nevelési-oktatási, és társadalmi integrációjának támogatása.
Kötelezettség és felelősség:
Az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a Szent Kinga Katolikus Óvoda vezetője a
következő kötelezettséget vállalja:
-

a megvalósulás eredményességét évente felülvizsgálja
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A megvalósulás irányítója az óvodában az óvodavezető.
Az

óvoda

óvodapedagógusai,

logopédusa

felelősek

azért,

hogy

biztosítsák

a

diszkriminációmentes óvodai nevelést, a befogadó, elfogadó toleráns légkört. Felelősségük,
hogy az Esélyegyenlőségi tervben foglaltakat megismerjék és annak megvalósításában részt
vegyenek, illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezzék azt az intézmény vezetőjének.
Akcióterv:
Valamennyi hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és minden óvodás korú
gyermeknek biztosítani kell az óvodai ellátást a harmadik életévétől.
Cél: a hátránykompenzáció már 3 éves korban elkezdődjön.
Az intézkedés leírása:
. Az óvodai beíratás előtt felvenni a kapcsolatot a körzet védőnőjével, tájékozódni arról,
hogy mennyi a községben élő óvodás korú gyermek száma, ebből mennyi hátrányos
helyzetű gyermek van.
. Fokozottan figyelni arra, hogy a községben élő hátrányos helyzetű, ill. halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek számára biztosítsuk a férőhelyet
. A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása
Az intézkedés felelőse: óvodavezető, óvodapedagógusok.
A hátrányos helyzetű gyermekek családjával való szorosabb együttműködés,
kommunikáció:
Cél: a hátrányos helyzetből adódó lemaradások sikeres ellensúlyozása.
Az intézkedés leírása:
. családsegítés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem
. szakszerű, a gyermekek társadalmi helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és
. módszerekkel partnerré tenni a szülőket
. partnerközpontú működés, szülői igények vizsgálata, lehetőség szerinti kiszolgálása
. személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel
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. rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről
Az intézkedés felelőse: csoportvezető óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelős
A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, megsegítése, fejlesztése:
Cél: a hátrányos helyzetű gyermekek hátránykompenzációja annak érdekében, hogy az
iskolaérettséget kellő időben elérhessék.
Az intézkedés leírása:
. óvodába kerüléskor részletes anamnézis felvétele, folyamatos fejlettségmérés
. megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatás
. a gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása
. tudatos óvodai pedagógiai munka, hogy a hátrányokat csökkenteni tudjuk
. korszerű

óvodapedagógiai

módszerek

alkalmazása:

differenciálás,

kooperatív

technikák,
Az intézkedés felelőse: csoportvezető óvodapedagógusok, óvodavezető
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek
óvodai szocializációja:
Cél: a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett
gyermekek óvodai szocializációjának, családi életének, helyzetének figyelemmel
kísérése.
Az intézkedés leírása:
. óvodába kerüléskor részletes anamnézis felvétele
. a gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása
. a veszélyeztetettként nyilvántartott gyermekekre fokozottan figyelni annak érdekében,
hogy azonnali intézkedésre kerülhessen sor, ha a család helyzetében bármi módon
változás következik be, ami a gyermek helyzetét, testi épségét fokozottabban
veszélyeztetné
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. amennyiben ezek a gyermekek nem járnak rendszeresen óvodába, jelzéssel kell élni a
gyermekvédelmi felelős, illetve a gyermekvédelmi szervek felé
. szükség esetén, lehetőségeinkhez mérten segítségnyújtás a családnak
Az intézkedés felelőse: csoportvezető óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelős,
óvodavezető.
A sajátos nevelési igényű gyermekek családjaival való szorosabb együttműködés,
kommunikáció:
Cél: a sajátos nevelési igényből adódó lemaradások lehetőség szerinti ellensúlyozása, az
SNI gyermekek optimális fejlődésének biztosítása.
Az intézkedés leírása:
. szakszerű, a gyermekek sajátos helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és
módszerekkel, partnerré tenni a szülőket és megnyerni őket az együttműködésre
. partnerközpontú működés, szülői igények vizsgálata, lehetőség szerinti kiszolgálása
személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel, egyéni beszélgetések, a gyermek
sajátos helyzetéből adódó gyermekneveléssel, fejlesztéssel, állapotának elfogadásával
kapcsolatos nézetek kicserélése; folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel,
tanácsadás
. rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről
Az intézkedés felelőse: csoportvezető óvodapedagógusok
A logopédiai ellátás biztosítása:
Cél: minden arra rászoruló gyermek kapja meg az állapotának megfelelő fejlesztést,
az óvoda falain belül.
Az intézkedés leírása:
. a logopédus év elején mérje fel a gyermekek ellátási szükségletét
. szoros együttműködés az óvodában dolgozó logopédussal
Az intézkedés felelőse: óvodavezető, óvodapedagógusok.
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A

Szent

Kinga

Óvoda

vezetője

biztosítja,

hogy

az

Esélyegyenlőségi

tervben

megfogalmazottakat minden dolgozó megismerje, annak tartalmát magára nézve mindenki
betartsa. Vállalja a folyamatos értékelést, az ellenőrzés során szerzett információk
beépítését.
Nyilvánosság:
Az intézkedési tervben megvalósultak ellenőrzése évente történik, az eredményesség évente
értékelésre kerül. Az eredményekről az óvodavezető a fenntartónak évente beszámol.
Záró rendelkezés
A Szent Kinga Katolikus Óvoda Esélyegyenlőségi tervét a nevelőtestület elfogadta.
Nevelőtestület:
Budainé Vajjon Krisztina
Győri Imréné
Lovász Tiborné
Mága Mária
Márkus Ferencné
Turó Anikó
Kőtelek, 2016.09.01.
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