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1. Bevezető 
 

1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, 

értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a 

nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének 

értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket 

figyelembe véve – meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka 

alapelveit. 

 

Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy 

a) a gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és különleges 

védelem illeti meg; 

b) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák 

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be; 

c) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére 

kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; 

oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas 

nevelésben. 

Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különböző – köztük 

az innovatív – pedagógiai törekvések, mivel az Alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok 

pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését, 

megkötéseket csak a gyermek érdekének védelmében tartalmaz. 

Az óvoda nevelőtestülete elkészíti pedagógiai programját: vagy átvesz és adaptál egy kész 

pedagógiai programot, vagy saját pedagógiai programot készít, amelynek meg kell felelnie az 

Alapprogramban foglaltaknak. Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő óvodai 

pedagógiai programok egymásra épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, 



hogy az egyes intézmények szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínűsége mellett 

érvényesüljenek azok az általános szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben 

a társadalom a gyermek harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz. 

 

2. Az óvodai pedagógiai program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe kell 

venni:  

a) a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda nemzetiségi nevelést végez; 

b) a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda sajátos 

nevelési igényű gyermeket nevel. 

2. Alapítás jogi környezet 

 

Intézményünk közössége a város köznevelési intézményeinek 2013.01.01-szétválását 

követően készítette el pedagógiai programját, amelyet a szülőkkel, az érintett 

intézményegységekkel egyetértésben, véleményezés után Fonyód város Önkormányzat 

Képviselő- testülete 28/2013 (II.28.) számú határozatával elfogadott. 

 

A tartalmi és formai szabályozás kiterjed a közös igazgatású, többcélú köznevelési intézmény 

mindkét intézményegységére, alap és kiegészítő feladataira. 

 

A pedagógiai program az óvoda 2004-ben felülvizsgált, elfogadott nevelési programjára, a 

bölcsőde szakmai programja építkezik. 

 

 2.1. A Fonyódi Óvoda és bölcsőde pedagógiai programjának készítését 

meghatározó jogszabályok 

 

1.1. a 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, 

1.2. a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

1.3. a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény, 

1.4. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló, többször módosított 11/1994(VI.8.) 

MKM rendelet 

1.5. 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

1.6. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

1.7. 137/1996.(VIII.28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 



1.8. A bölcsődei gondozás-nevelés országos alapprogramja 

1.9. Az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata, 

1.10. Az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól, 

1.11 Az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

1.12. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 

  



3. Az intézmény felépítése, tevékenységformái, az intézményegységek jellemzői 

 

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású, többcélú köznevelési intézmény, 

önálló jogi személy. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az éves 

költségvetésben meghatározott előirányzatok felett teljes rendelkezési jogosultsággal bír. 

Önálló bankszámlával nem rendelkezik, vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

Gazdálkodásával összefüggő feladatait Fonyód Város Polgármesteri Hivatala, mint 

gazdaságilag önálló költségvetési intézmény végzi. 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. A köznevelés rendszerében az óvoda fogadja a gyermekeket. Az óvodai neveléssel 

kezdődik meg a gyermek személyiségének kibontakoztatásához vezető pedagógiai munka.  

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni 

ellátást nyújt a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt 

ellátatlan gyermekek számára. Feladata a 3 (4) éven aluli gyermekek gondozása, nevelése, 

harmonikus testi-szellemi fejlődése az életkori és egyéb sajátosságok figyelembevételével. 

  Az intézmény megalapításával a fenntartó önkormányzat arra törekszik, hogy a 

rendelkezésre álló személyi és tárgyi eszközeinek felhasználásával biztosítsa Fonyód város 

gyermekeinek az oktatáshoz, a művelődéshez a Magyar Köztársaság Alkotmányában 

garantált jogait és az ehhez szükséges lehetőségeket, alkalmakat. 

Pedagógiai megalkotása során az motiválta a programkészítőket, hogy ennek 

megfelelően alakítsák ki az alapelveket, célokat, feladatokat, s a feladatokhoz rendelhető 

forrásokat. 

A pedagógiai program tartalma és szerkezete is az egység megteremtését célozza. A 

dokumentum első fejezete tartalmazza mindazokat a célokat, prioritásokat, amelyek mindkét 

intézményegységre vonatkoznak. 

 

3.1. Az intézmény adatai 

 

Az intézmény neve:                     Fonyódi óvoda és Bölcsőde 

Székhelye, címe:                         8640 Fonyód, Fő u. 25. 

Telephelye, intézményegysége: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 

Címe:                                           8640 Fonyód, Fő u.27. 

Az intézmény alapítója, fenntartója, felügyeleti szerve: 

Fonyód város Önkormányzata 



Székhelye: 8640 Fonyód, Fő u. 19. 

Az intézmény működési területe: Fonyód város közigazgatási területe 

Az intézmény jogállása: Közös igazgatású, többcélú köznevelési intézmény, önálló jogi 

személy.  

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az éves költségvetésben meghatározott 

előirányzatok felett teljes rendelkezési jogosultsággal bír. 

Vállalkozói tevékenységet nem folytat az intézmény. 

Gazdálkodásával összefüggő feladatait Fonyód város Önkormányzatának Polgármesteri 

hivatala (8640 Fonyód, Fő u. 8.) végzi. 

 

Tevékenységi körök: 

 

851011 óvodai nevelés, ellátás 

851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 óvodai intézményi étkezés 

561000 éttermi, mozgó vendéglátás 

562913 iskolai intézményi étkezés 

889110 bölcsődei ellátás 

 

Törzsszáma: 655446 

 

OM azonosítója: 

 

Az intézmény szervezeti és működési rendjét, a hatásköröket és a kapcsolattartás 

rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 

3.2. Funkciók és intézményegységek: 

 

3.2.1. Óvoda (8640 Fonyód, Fő u.25) 

 

A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A 

gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a 

szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt 

követően válik tankötelessé. 

  

  



Engedélyezett férőhelyek száma, maximális befogadóképesség: 125 

Óvodai csoportok száma: 5 

 

Az intézmény alaptevékenysége:-    óvodai nevelés, ellátás 

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

-  

3.2.2. Bölcsőde (8640 Fonyód, Fő u.27.) 

 

A gyermekjóléti alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a 

családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan 

gyermekek számára. 

Az alapellátás veszélyeztetése nélkül, külön szolgáltatásként, térítési díj ellenében 

játszócsoportot, időszakos gyermekfelügyeletet működtet. 

 

Engedélyezett férőhelyek száma, maximális befogadóképesség: 26 fő 

Bölcsődei csoportok száma: 2 

 

Az intézmény alaptevékenysége: - bölcsődei ellátás 

 

4. A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde működésének közös értékrendje és alapelvei 

 

4.1. A többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény küldetésének tekinti, hogy a 

lakosság valamennyi korosztálya részére, a szükségleteknek és a felmerülő igényeknek 

megfelelően, lehetőség szerint megteremtse a neveléshez, oktatáshoz, a kulturált és szervezett 

szabadidő eltöltéséhez szükséges alapfeltételeket. 

 

4.2. Tevékenysége során a közoktatási és közművelődési törvények előírásainak 

megtartásával a társadalmilag elfogadott globális és lokális értékeket tekinti elsődlegesnek. 

 

4.3. A köznevelési rendszer részeseként elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, 

testi, és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és 

akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságainak megfelelő, tudatos fejlesztése 

révén, és ez által erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a 

közérdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja 



a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a 

tehetséggondozás. 

 

4.4. Tevékenységének minden területén érvényesülnie kell 

- a demokratikus, 

- a gyermeki és az állampolgári jogokat elfogadó, arra ösztönző humánus, 

- a nemzeti összetartozást, a hazaszeretetet erősítő gondolkodásmódnak. 

 

4.5. Tárgyi és személyi feltételeivel minden olyan az intézményi közösségben a civil szféra 

által tett kezdeményezést, amely alapfeladatai, célkitűzései megvalósítását segíti. 

 

5. Az intézmény közös céljai 

 

5.1. Célunk az, hogy a fonyódi lakosság valamennyi korosztálya találja meg alapvető oktatási, 

művelődési, szórakozási és sportolási igényének megfelelő szolgáltatásunkat. Találja meg 

helyét gyermek, fiatal és felnőtt szabadidő zavartalan eltöltést, művelődési igényének 

megfelelő aktivitását közösségeinkben, gyarapodjanak ismeretei, legyenek sikerélményei. 

 

5.2. Segíteni kell olyan helyi közösségek kialakulását, fejlődését, melyeknek tagjai képesek 

önállóan megszervezni tevékenységüket, hozzájárulnak működési körülményeik javításához, 

elősegítik a települési közösség és az intézményes nevelés- oktatás célkitűzéseinek 

megvalósítását. 

 

5.3. Programjainkkal elő kell segíteni a családok együvé tartozását, a különböző korosztályok 

és populációs csoportok eltérő igényeinek kielégítését, esetenkénti együttműködését. 

 

5.4. A humán erőforrások fejlesztésekor elsősorban az adott intézményegység érdekeit, ill. a 

sokoldalú intézményi alkalmazhatóságot kell figyelembe venni. Az intézményünk 

alkalmazottainak továbbképzésével biztosítani kell, hogy az ellátandó feladatokhoz illeszkedő 

szakmai igényeknek megfeleljünk. 

 

5.5. A pedagógiai programmal összehangoltan kerül sor a teljes intézményre kiterjedő 

minőségirányítási program működtetésére. 

 

 



6. Legfontosabb feladataink 

 

 

6.1. Az éves tevékenység koordinált tervezése: 

A szakirányú miniszteri rendeletek, az intézményi pedagógiai, valamint a tanév aktuális 

feladatainak figyelembe vételével a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde szintű és 

intézményegységekre vonatkozó munkatervek készülnek. 

 

Ezekben meg kell határozni: 

- a pedagógiai program időarányos teljesítésének aktuális feladatait, 

- az intézményi szintű rendezvényeket és ezek megvalósításának rendjét, 

- a többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény feladatait a városi rendezvények 

szervezésében, 

- a nevelési év kiemelkedő eseményeit és azok tartalmi és szervezési feladatait, 

- a belső ellenőrzés kiemelt területeit és rendjét. 

 

6.2. Az intézmény éves rendezvénytervét, programjait úgy kell kialakítani, hogy azok 

teljesítsék az intézményhasználó csoportok, közösségek felmért, illetve látens igényeit és 

feleljenek meg az önkormányzat közoktatási célkitűzéseinek. Az intézmény 

rendezvénytervének tartalmaznia kell minden rendeletben előírt állami ünnepet, városi 

hagyományos rendezvényeket, megjelölve az egyes intézményegységek és a külső 

közreműködök faladatait. 
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1. Óvodánk bemutatása 
 

1.1. Az óvoda adatai: 

Az óvoda neve: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 

Címe, elérhetőségek: 8640 Fonyód, Fő u. 25. Tel: 85/560-322  

Intézményegysége: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 8640 Fonyód, Fő u. 27. 

Az óvoda fenntartója: Fonyód Város Önkormányzata 

Címe: 8640 Fonyód, Fő u. 19 

Óvodai csoportok száma: 5 

1.2. Az óvoda személyi feltételei: 

Az óvoda zavartalan működéséről 27 dolgozó gondoskodik. 

 5 csoport (jelenlegi állapot) 

Óvónő:                                     11 

Nevelőmunkát közvetlenül segítő 

alkalmazott: 
 

                     Dajka: 5 

                           6 

                     Kisegítő: 1 

  

Gazdasági vezető                                       

Fűtő-karbantartó                                       

Óvodatitkár                                      1 

Konyha:                                      8 

                Ebből élelmezésvezető 1 

Összesen:                                27 

 

  



1.3. Az óvoda tárgyi feltételei: 

 

A program indítása speciális eszközöket nem igényel. A szakmai értékek 

megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez az anyagi szükségletek biztosítása az egyik 

legnehezebb feladat. Az óvodai élet tevékenységformáihoz eszközeink, felszereltségünk 

átlagos, feladatunk a folyamatos karbantartás, bővítés. Ehhez pályázatok útján is 

igyekszünk forrást találni.  

Az óvodai berendezési tárgyai az épületben és az udvaron, a gyermekek fejlesztésének 

eszközei, a fejlődést szolgáló környezet elemei mind a gyermekek sokféle egyéni és közös 

tevékenységét szolgálják. 

A gyermekek mozgásigényének szolgálatában, a mindennapos és kötelező 

testneveléshez nélkülözhetetlen lenne egy korszerű tornaterem. A jövőben ezt a fenntartó 

pályázat útján biztosítani fogja. 

1.4. Eszközök jegyzéke 

Egész alakot láttató tükör: 

A testséma fejlesztés fontos és hasznos kelléke, sok játék lehetőséget hordoz magában. 

Segítségével a gyerek képet alakíthat ki önmagáról, testéről, fejlődik „én” tudata. 

Mozgást fejlesztő tornaszerek napi játékos használata: 

A testnevelési foglalkozásokon felhasznált eszközök közül többet is célszerű a 

csoportszobában is használni. 

Ezzel a gyerekek játékidőben is gyakorolhatják a mozgásfejlesztő feladatokat, ill. új 

játékokat találhatnak ki. 

 

Fejlesztő játékok: 

A játékeszközök vásárlásánál fontos az óvodapedagógus odafigyelése arra, hogy melyik 

játék milyen részképességet fejleszt használatakor. A fejlesztő játékok számát 

folyamatosan bővítjük, pályázati támogatást is igénybe veszünk. 

Hagyományos óvodai játékok, eszközök, berendezési tárgyak: 

Az óvodai eszközök hiányának pótlása folyamatos a mindenkori minimál eszköznorma 

kötelező előírásait figyelembe véve. 

 

 



A nevelési program 

területei 
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Környező világ megis-
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Tornapad 
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Kommunikáció 

 

 

 

 

 

Ének-zene 

 

 

Vizuális tevékenység 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiovizuális eszközök 

Mesekönyv 

Bábparaván 

Dramatizálás eszközei 

Anyanyelvi képsorozat 

Mesepárna 

 

Ritmus- és dallamhangszer készlet 

Zenei készség-, képességfejlesztő eszközök 

 

Festéshez szükséges eszközök: 

Tempera, vízfesték, ujjfesték, vastag és vékony papírok 

Rajzoláshoz szükséges eszközök: 

Zsírkréta, színes ceruza, filctoll, porkréta, vastag és 

vékony papírok 

Mintázáshoz szükséges eszközök: 

Plasztilin, agyag, sóliszt-gyurma, színes papírok 

Barkácsoláshoz szükséges eszközök: 

Hurkapálcika, ragasztók, drótok, szögek, fonalak, gyermek 

szerszámkészlet 

 

Tv 

Videó 

Magnó, cd lejátszó 

Diavetítő 

Vetítő vászon 

Kazetták, cd-k 
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                     nem rendelkezünk vele: - 

                     bővítésre, cserére szorul: -x 



2. Programunk alapelvei, cél és feladatrendszere 
 

Nevelési programunk fontos dokumentum. Célunk, hogy rendszerbe foglaljuk az egész 

óvodai nevelési – fejlesztési gyakorlatot, amit minden óvónő a napi nevelőmunkájában valósít 

meg. 

Mi felnőttek, munkánkkal, magatartásunkkal, cselekedeteinkkel az egészséges életmódra 

kívánunk példát mutatni. Törekszünk arra – a nevelés valamennyi eszközét alárendelve –, 

hogy óvodánkból (az egyéni képességek, lehetőségek függvényében) testileg, lelkileg 

egészséges gyerekek kerüljenek ki, akiknek szokásrendszerük, életvitelük az egészséges élet-

módra nevelés jegyében alakult ki. Ez saját elvárásunk, mindennapi életünk alapja, szerves 

része. Munkánk során természetesen mindenkor szem előtt tartjuk a gyerekek életkori sajátos-

ságait és eltérő fejlődési ütemét. 

 

 

 

 

 

„Kisgyermekem csak nézzél szerteszét, 

éretted van minden, ami szép.” 

      

 

 

 

 

Várnai Zseni 



 



          ALAPELVÜNK MÓDSZER CÉL FELADAT KIMENET ÓVÓNŐI FELADAT 

Tevékenykedtető, meleg 

légkörben folyamatos 

biztonságot nyújtunk. 

Hiszünk az emlékek 

meghatározó szerepében. 

„Rád figyelő” 

„Neked szóló” 

„Érted szerveződő” 

Az óvodáskor végére stabil 

érzéssé váljék minden 

gyerekben, hogy helye és 

szerepe van a közösségben. 

A gyerekcsoportban az 

egyén helyének tudatos és 

folyamatos megerősítése a 

mindennapokban. 

Reális énképpel bíró 

gyermek 

Reális, konkrét, én-képet erősítő 

értékelés. 

Sikerélményhez juttatás 

Az egyéniség kiteljesedését 

leghatékonyabban az 

egészséges életmód 

szokásainak kialakítása segíti: 

„Ép testben ép lélek!” 

Sürgetésmentes, kivárást 

biztosító, 

Egyéni igényekre épülő 

Az iskolás korra az egészséges 

életmód alapvető szokásai 

rögzüljenek minden gyerekben. 

A következetes 

szokásalakítás folyamatát 

megismertetjük a családi 

házzal is. 

Az egészséges életvitel 

igényével bíró gyermek 

A kiépült szokások és 

szabályrendszerek elvárásainak 

tudatos és következetes gyakorlása. 

Szülői értekezletek állandó 

témakörként szerepel az egészséges 

életmód szokásrendszerének alakítása 

elfogadáson belül tudjuk 

leghatékonyabban eljuttatni az 

egyes gyereket sajátos 

képességei csúcsára. 

„Te már erre is képes vagy” A gyerekek különbözőségének 

elfogadása mellett iskolás korra 

minden óvodásunk jusson el 

sajátos képességei maximumára. 

Az ismeretek sokoldalú 

közvetítése, 

megtapasztaltatása. 

A világot elfogadni képes, 

az iskolai életre érett 

gyermek 

A gyerek megismerése, konkrét 

megfigyelésre, mérésre épített 

tudatos képesség fejlesztése 

Az elmélet és a gyakorlat 

egységét valljuk. 

„Ne csak nézz, láss is!” 

„Fogd meg, kóstold meg, 

szagold meg!” 

A világ megismertetése folyamán 

minden gyerek a cselekvő 

gyakorlat során jussanak 

ismeretekhez. 

Az elmélettel szemben a 

gyakorlás mindig előtérbe 

kerül. 

(gyakoroltatás) 

Az ismeretek 

befogadására és 

bővítésére mindig nyitott 

gyermeki személyiség 

A verbális ismeret átadással szemben 

a cselekedtetés módszerét 

alkalmazzuk 

 

Az óvoda csak a családdal 

együtt képes a minőségre. 

„Szükségünk van egymásra!” Családjaink 82%-ában váljék 

általánossá a gyereknevelés 

szinkronja. 

A partnerközpontú, elfogadó 

szemlélet érdekében a 

dokumentált kapcsolattartás 

maradéktalan gyakorlati 

megvalósítása 

Együttnevelő család és 

intézmény 

Minden szülői értekezleten tudatos 

szemléletformálás 



 

3. Az óvodai nevelés feladatai 

3.1.Az egészséges életmód alakítása 
 

Alapelvünk: 

Hisszük, hogy az egyéniség kiteljesedését leghatékonyabban az egészséges életmód szokásai-

nak alakítása segíti: „Ép testben ép lélek!” 

Célunk: a gyermekek egészséges életvitel-igényének alakítása, testi fejlődésük elősegítése 

 

Feladatunk:  

 A gyermek gondozása, alapvető testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése 

 A gyermek egészségének védelme, óvása, megőrzése, edzettségének biztosítása 

 A harmonikus, esztétikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

 A gyerek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása 

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása 

 megfelelő szakemberek bevonásával- a szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve- speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési 

feladatok ellátása. 

 

A fentiek határozzák meg a gyermek jó közérzetét, ami minden egyéb tevékenységhez szük-

séges.  

A gyermek gondozása 

A növekedés, fejlődés minden egyes gyereknél másképp alakul, ezt a szükségletek kielégíté-

sénél figyelembe vesszük. 

Igyekszünk a gyereket megkülönböztetett figyelemmel, odaforduló gondoskodással körülven-

ni. Fontos, hogy megismerjük igényeiket, egyéni jelzéseiket, szokásaikat. 



Ennek érdekében szoros kapcsolatot alakítunk ki a családdal. 

Az óvónő feladatai a tisztálkodási szokások kialakításában: 

 A helyes kézmosás technikájának (szappan, körömkefe használata) bemutatása, 

gyakoroltatása kis segítséggel, majd segítség nélkül. 

 Elsajátíttatja a helyes fogmosási technikát. 

 Ügyel a mosdó rendjére. 

 

Az óvónő feladatai az egészséges táplálkozási szokások alakításában: 

 Ösztönzi a gyerekeket a kulturált étkezésre: 

 Evőeszközök helyes használata 

 Szalvéta használata 

 Csendes beszélgetés az asztaltársakkal 

 Helyes testtartással üljenek 

 Az asztal és a környezetük rendjére ügyeljenek 

 Tapintattal szoktatja a gyerekeket az új ízekhez, megkóstoltatja az ételt. 

 Hetente egyszer vitaminnapot szervez. 

 Gondoskodik róla, hogy a gyerekek a nap folyamán bármikor ihassanak. 

 

Az óvónő feladatai a helyes öltözködési szokások kialakításában: 

 Ügyel arra, hogy a gyerekek mindenkor az időjárásnak megfelelően öltözzenek. 

 Figyel az öltözködés sorrendjének betartására. 

 Figyelembe veszi a gyerekek egyéni fejlődési tempóját, és kellő időt biztosít a gyakor-

lásra. 

 Elsajátíttatja a gombolás, csatolás, cipőkötés helyes technikáját. 

 Bemutatja és gyakoroltatja a hajtogatás helyes technikáját, valamint később számon 

kéri azt. 

 Felhívja a gyerekek figyelmét, hogy ruhájuk rendezetten kerüljön a polcra, és 

időközönként ellenőrzi azt. 

 

 



Pihenés 

 

Az óvónő feladatai: 

 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése: szellőztetés, a felesleges ruhadarabok 

levétele. 

 Elalvás előtti mesemondás, altatódal éneklése. 

 Intimitás megteremtése, testközelség, személyesség. 

 Nagyobb alvásigényű gyerekeket hagyja tovább aludni. 

 

Mozgás 

A kiemelt mozgásfejlesztés két területen valósul meg: 

Szabad játékban a gyermek spontán, természetes mozgása közben 

Kötelező testnevelési foglalkozásokon (heti 1 alkalommal), mindennapos testnevelésen 

Az óvónő feladatai: 

 Napi rendszerességgel célirányos mozgásfejlesztő tevékenységet végez, lehetőleg mi-

nél gyakrabban a szabadban, minimum 10 percben. 

 Különböző mozgásfajtákkal a gyermek testi képességeit, fizikai erőnlétét fejleszti. 

 Sok gyakorlásra biztosít lehetőséget. 

 A mozgáson keresztül az értelmi struktúrát, szociális képességeket fejleszti. 

 Szabály- és versenyjátékokkal megismerteti a gyerekeket. 

 Fejleszti a koordinációs képességeket, ritmusérzéket, ügyességet, kitartást. 

 Kialakítja, ill. megerősíti a testtudatot. 

 Alkalomszerűen, a mindennapos testnevelésen kívül prevenciós, ill. korrekciós lúdtalp 

megelőző és gerincerősítő mozgásra inspirálja a gyerekeket. 

 

A heti egyszeri (tornatermi) mozgás levezetéséhez az óvónőnek: 

 Tornacipőben, melegítőben kell lennie. 

 Mintaszerű gyakorlat bemutatást kell alkalmaznia. 

 A balesetmentes mozgás megvalósításáért tudatos szervezőmunkát kell végeznie. 



 A foglalkozás megkezdése előtt dajka segítségével portalanítást meg kell oldania. 

 A szakszavakat pontosan kell használnia. 

 Minden javítást a pozitív és a jó gyakorlat kiemelése jellemezzen. 

 A tervezett mozgás levezetéséhez mindig kötelezően eszközt használ. 

 A csoportok heti rendjüket egyeztetik a fokozatos kihasználtság érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.Érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása 

 

Alapelvünk: 

Tevékenykedtető meleg légkörben folyamatos biztonságot nyújtunk. A mi óvodánk 

feladata a pozitív énkép kialakítása. Az elfogadáson belül tudjuk leghatékonyabban 

eljuttatni az egyes gyereket sajátos képességei csúcsára. 

Célunk: a gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakozta-

tása a közösségen belül, a csoport normái alapján. 

Feladatunk: 

Az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör megteremtése a 

beszoktatástól az óvodáskor végéig. A gyerek-gyerek, a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi 

töltésű kapcsolatának kialakítása, az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó 

képességek formálása, erősítése a társas kapcsolatok létrehozása érdekében. Az óvodai 

nevelés segítsék a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, barátságok kialakulását 

összhangban a közösséggel. 

 Az óvónő feladatai: 

 Derűs, szeretetteljes légkör megteremtése. 

 Bizalom, biztonságérzet kialakítása a csoportban. 

 Viselkedése mindig modellértékű legyen. 

 Erősítse az érzelmi kötődést személyes kapcsolattal, mesével, ölbeli mondókával, 

énekkel, simogatással. 

 Segítse a gyermekeket abban, hogy lassabban fejlődő, hátrányos helyzetű, eltérő 

képességű és tulajdonságú társaikat elfogadják. 

 Közös élményekkel biztosítsa a gyerekek együttműködését, amiben formálódik 

egymáshoz való viszonyuk. 

 Közvetítsen olyan értékeket a gyerekek felé, mint az együttérzés, figyelmesség, 

őszinteség, segítőkészség, önfegyelem, kitartás, igazmondás, szabálytartás. 

 Nevelje őket önmaguk és mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére. 

 Fordítson gondot a gyerekekkel való egyéni beszélgetésre, élménymesélésre. 

 Törekedjen a szülőkkel való jó kapcsolatra, az együttműködésre és együttnevelésre. 



 A gyerekek születésnapját a hagyományoknak megfelelően ünnepelje meg. 

 

3.3.Az anyanyelvi, az értelmi nevelés megvalósítása 

 

Alapelvünk:  

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladat.  Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – 

beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel az óvodai 

nevelőtevékenység egészében jelen van. 

Az óvodában a tanulás folyamatos. A világ megismertetése folyamán minden gyerek a 

cselekvő gyakorlat során jusson ismerethez. 

Célunk: a gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának, érdeklődésének sokoldalú 

kielégítése, ezáltal értelmi képességeinek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, 

képzelet, gondolkodás, kreativitás) 

Az iskolás korra minden óvodásunk jusson el sajátos képességeik csúcsára. 

Feladataink: 

A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységeket biztosítani. 

Lehetőséget kínálni a gyerekek számára olyan szituációk átélésére, ahol megismerhetik a fel-

fedezés, a kutatás örömét. 

Olyan tapasztalatok szerzéséhez nyújtunk segítséget a gyereknek, amelyben a saját teljesítő-

képességét is megismerheti. 

 

 

 

 



4. A tevékenységformák 

 

4.1.A gyerekjáték helye a programunkban 
 

A játék a gyermek legalapvetőbb tevékenységformája. A kisgyermekkor legfontosabb és 

legfejlesztőbb tevékenysége és így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék- 

szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat- a kisgyermek elemi pszichikus 

szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul 

ki kell elégülnie. A játék a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz, mert benne rejlik minden 

tanulási tartalom: ismeretbővítés, jártasság-, készségfejlesztés, mozgásfejlesztés, önállóság, 

kitartás, alkalmazkodás. A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a 

felnőtt- a szülő és az óvodapedagógus. Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a 

játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad 

illetve segítőé, kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. 

A játék, mint tevékenységi rendszer boldog óvodai életet biztosít, s magában hordozza a 

következő életszakaszra való felkészülés, felkészítés sokszínű, gazdag lehetőségét. Ezzel 

előkészítjük, ill. megteremtjük az iskolai tanulás-tanítási folyamatba való átlépés első 

feltételrendszerét. 

 

Az óvónő feladatai: 

 Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése a különböző 

játékformákhoz (gyakorló játékhoz, szimbolikus játékhoz, a konstruáló játékhoz, a 

szabályjátékhoz). 

 A napirenden belül a lehető legtöbb idő biztosítása a játékra, felesleges rakodással, 

rendszabályozással nem szakítja meg azt (rugalmas rend). 

 A játékhoz szükséges eszközök biztosítása, változatossá tétele. 

 Ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakításához. 

 Az egyéni élményeken túl közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék fej-

lesztése érdekében. 

 A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása. 

 A játékot figyelemmel kíséri, a gyermeki igényre alapozva segíti. 

 A játék során ügyel a játékszabályok és az együttműködés szabályainak betartására. 



 A játék során kialakult konfliktusokba csak akkor avatkozik be, ha a gyerekek nem 

tudják azt önállóan megoldani, illetve ha a gyerekek testi épsége veszélybe kerül. 

 A peremhelyzetű, visszahúzódó gyerekeket erőszakmentesen bevonja a jáékba. 

 Játék közben segíti a gyereket a társadalmi együttélés szabályainak elsajátításában. 

 Szükség esetén adjon mintát, vállaljon szerepet. 

 

4.2. Játékban tanulás, tanulásértelmezés 
 

A tanulás óvodás korban elsősorban játékos cselekvésben megy végbe. A gyermekek 

tevékenységeik során szerzett benyomások, élmények, tapasztalatok alapján tanulnak, s általa 

fejlődnek. A tanulás az életet végigkísérő folyamat, amely az óvodáskorban a legalapvetőbb 

tevékenységben, a játékban a leghatékonyabb. 

 

A tanulási folyamattal kapcsolatos feladataink: 

 Megteremteni a bensőséges tapasztalatszerzés lehetőségeit. 

 Az óvónő tudatos tervezéssel valósítja meg, hogy a játékba épített tanulás tényleg él-

ményforrássá váljon a sokoldalú ismeretek átadásakor. 

 Figyelmet fordít az egyéni szükségletekre és képességek kibontakoztatására. 

 Rugalmas, elfogadó, érzelem gazdag légkörben a gyermek választhat, felfedezhet, 

alakíthat, tévedhet. 

 Az iskola kezdéséhez szükséges motiváció, tanulni vágyás, alkalmazkodóképesség és 

akarati tulajdonságok kialakítása. 

 

A tanulási folyamat lehetséges formái: 

- Spontán játékban megvalósuló tanulás: 

 A gyermek önálló játékban folyamatosan és spontán utánozza a társas környezetét. 

 Kereső, kutató manipulációt folytat. 

 Bárhol, bármikor kezdeményezheti a játékot. 

 Az óvónő külső szemlélő, megengedő, támogató, elfogadó szerepet tölt be. Beavatko-

zik. Kérésre, ill. megoldatlan konfliktus vagy balesetveszély esetén. 

  



Szituatív (helyzethez kötött) játékban megvalósuló tanulás: 

 Az óvónő által kezdeményezett játék. 

 Előre tervezett, az óvónő tudatosan irányítja az adott témát. 

 A játékfolyamat az elsődleges, öröm és jókedv kísérje. 

 Az óvónő a tervezett tanulás során figyelembe veszi az eltérő képességeket és az 

önfejlesztést. 

 

Útmutató a szervezett tanuláshoz: 

 Nyugodt légkör megtermése. 

 A tanuláshoz szükséges eszközök előző napi előkészítése. Az eszközök esztétikusak és 

érdeklődést felkeltők legyenek). 

 Megfelelő hely kiválasztása a játék zavarása nélkül. 

 Az óvónő által adott feladatok mindig játékosak a gyerekek életkori szintjéhez 

megfelelőek legyenek. 

 Más korcsoportból való érdeklődés esetén részt vehet bárki a tanulásban. 

 Szelíd „erőszakkal” (szükségem van arra, hogy mellettem üljél) minden tanköteles 

korú vegyen részt a szervezett tanulásban. 

 Iskolás módszerek, teljesítménykényszer mellőzésével, csakis személyes dicsérettel 

motivál az óvónő. 

 

4.3.Anyanyelvi nevelés – verselés, mesélés 

 

Célunk: a nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes 

nyelvhasználattal a biztonságos önkifejezés megalapozása, a kommunikációs képességek 

fejlesztése, a korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalom iránti 

érdeklődés felkeltése. 

Feladatunk: 

Az anyanyelv megismertetésén, az irodalmi érdeklődés felkeltésén túl a változatos irodalmi 

élmények közvetítése-mondóka, vers, verses mese, mese, bábjáték, dramatizálás. 



Csak művészi értékű irodalmi anyagok igényes összeállításával tudjuk biztosítani az esztétikai 

élményt. 

A beszédfejlesztés az egész óvodai életet átszövi, a gyermek minden megnyilatkozását, a 

felnőttek-gyerekek kapcsolatát. A gyermekre figyelő, jó beszédpéldát adó környezett a gyermeknyelvi 

fejlődését pozitívan befolyásolják. 

 

Az óvónő feladatai: 

 Nyugodt, érzelmi biztonságot adó légkörben a gyerekeknek bármikor nyíljon lehetősé-

ge gondolatainak, érzelmeinek kifejezésére. 

 Differenciáltan foglalkozzon a nyelvileg hátrányos helyzetű gyerekekkel. 

 Teremtsen lehetőséget a közös élményeket, tapasztalási lehetőségeket, amelyek 

ösztönzik a gyerekeket a szóbeli megnyilvánulásra. 

 Beszéde mintaértékű legyen, ügyeljen beszédstílusára, hanglejtésére, dinamikájára, a 

hangsúly megfelelő alkalmazására. 

 Segítse a szókincs gyarapítását. 

 Értő figyelemmel kísérje a gyerekek beszédét, szükség esetén kérje szakember segítsé-

gét. 

 A gyermek kérdéseire mindig válaszoljon. 

 Alkalmazza a nyelvi játékokat. 

 

Az óvoda alaptevékenységébe épül be a logopédiai és fejlesztő tevékenység. A gyermekek 

eme speciális igényét egyéniesített foglalkozásokon elégítjük ki heti 2 alkalommal, logopédus 

segítségével. A diszlexia prevenciós foglalkozásokat a Pedagógiai Szakszolgálat javaslata 

alapján szervezzük, a heti 2 alkalom keretein belül. 

 

 

 

 

 

 



 Mese-vers 

Az óvónő feladatai: 

 A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeválogatása, saját „repertoár” összeállí-

tása. 

 Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helyet kell 

hagyni. 

 Megfelelő légkör biztosítása az irodalmi élményhez, fontos a testközeli kapcsolat, 

mely láthatóvá teszi a mese-vers érzelmi töltésének mimikai megjelenését is. 

 Naponta többször kezdeményezzen verset, mesét a gyerekeknek. 

 A kiválasztott irodalmi anyagok segítsék a környezet megszerettetését, a néphagyo-

mányok ápolását, érzékeltessék az évszakok szépségét, kapcsolódjanak az ünnepek-

hez. 

 Az óvodán kívül szerzett élményeket (tv, videó, lemez) ne tiltsa ki az óvodai életből, 

hanem – ha esztétikailag és erkölcsileg elfogadható – használja fel a csoport közös él-

ményeinek alakításában. 

 Teremtsen alkalmat arra, hogy a gyerekek eljátsszák, elmondják, elbábozzák kedvelt 

meséiket, ehhez eszközöket biztosít. 

 Adjon lehetőséget a gyerekek által kitalált történetek elmondására is- ennek mozgással 

és/vagy ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

 A mesékben előforduló szavakat, kifejezéseket, szólásokat használják a tevékenységek 

során. 

 A mesekönyvek, bábok a gyerekek számára elérhető helyen legyenek a csoportban. 

 

4.4. Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc 

 

Célunk: a közös éneklés, közös játék örömének megéreztetése, ami fejleszti a gyermek 

zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek 

során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A 

népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és népi játékok és az igényesen 

válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei 

képességeinek és a zenei kreativitás alakításában. A zenei képességek fejlesztésén túl, zenét 

értő és szerető, egészséges lelkű, kulturált, boldog emberré nevelés. 



 

Feladatunk:  

Megszerettetni a gyerekekkel az éneklést, az énekes játékokat. 

Fejlesztjük a gyerekek zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, játékos zenei alkotó-

kedvét, mozgáskultúráját. 

Az ének, a zene és az ehhez kapcsolódó mozgás ugyanúgy legyen az óvodai mindennapok 

része, mint a napi mesélés 

 

Az óvónő feladatai: 

 A felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjé-

nek megfelelő válogatása. 

 Egymásra épültség, tudatosság jellemezze a tervező munkát. 

 Sok zenei élmény nyújtása, az éneklés ösztönzése a mindennapokban. 

 Adjon lehetőséget a játékos dalok ismétlésére, az élmények felelevenítésére. 

 A mozgás, a ritmus, és a zene elválaszthatatlan egységét teremtse meg. 

 Megismerteti a gyerekeket különböző ritmusjátszó és ütőhangszerekkel, ezekkel is 

lehetőséget teremt zenei kreativitásuk fejlesztésére. 

 A dalos játékok során tudatosan figyel a szociális érzelmekre, esztétikus mozgásra, és 

azok megerősítésére. 

 

 

4.5.Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 
 

Célunk: a gyermek élmény és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. Az ábrázoló 

tevékenységeket örömmel végezzék. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás a kézi 

munka, mint az ábrázolás különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti 

elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki 

személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

  



Feladatunk:  

A gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése. A tevékenységet 

az óvodai élet egész napján folyamatosan szervezzük, nem szorítjuk a gyermek alkotó kedvét 

időkeretbe. A tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény kialakítása az alkotásra, 

a kreatív önkifejezésre a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények 

befogadására. 

Az építő-ábrázoló-alakító tevékenységgel segítsük a gyermek téri-, formai- és 

színképzetének kialakulását, gazdagodását, mindezek által alakítsuk esztétikai 

érzékenységüket, szép iránti nyitottságukat, igényességüket. 

 

Az óvónő feladatai: 

 Valamennyi eszköz rendezetten, áttekinthetően megtalálható legyen. 

 Az elmélyült munkához szükséges nyugodt légkört biztosítsa. 

 Meg kell ismertetnie a gyerekeket különböző anyagokkal, egyszerű munkafogásokkal, 

alapvető technikákkal. Játszva ismerkedjenek a gyerekek az anyagok tulajdonságaival, 

az eszközök használhatóságával. 

 Alkalmanként témajavaslatokkal él, melyből a gyerekek választhatnak. 

 Csak akkor segíti a gyereket ötletadással, ha az elakad, instrukciót kér. 

 A gyerekek munkáinak megbecsülését szolgálják a kiállítások és munkáiknak 

felhasználása a környezet szépítésére. 

 Az értékelés egyéni képességfüggő. 

 

4.6.A külső világ tevékeny megismerése 
 

Célunk: a közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi vi-

szonyának kialakítása a természeti-, emberi-, tárgyi világ értékei iránt. 

A gyermekek minél több tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő természeti és társadalmi 

környezetről életkoruknak megfelelő szinten, hogy biztonsággal tájékozódjanak és igazodja-

nak el környezetükben. 

  



Feladatunk: 

A környezet tevékeny megismerésével segítsük a gyermek spontán és irányítottan 

szerzett tapasztalatainak feldolgozását. 

A környezet megismerése közben a gyerekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli 

szemlélete alakuljon. 

A fejlesztő tevékenység megvalósítása során azokat a módszereket alkalmazzuk, 

amelyek cselekvésre és az érzékszervi megtapasztalásra épülnek. Törekszünk arra, hogy amit 

csak lehet a helyszínen, a természetben, élőben figyelhessenek, tapasztalhassanak meg a 

gyerekek. 

 

Az óvónő feladatai: 

 A környezeti témákat a helyi körülményekhez igazodva dolgozza fel. 

 A tudatos munka mellett a gyermek tapasztalataira, élményeire támaszkodva nyújtson 

új ismeretet, ill. mélyítse a meglévőket. 

 Ismertesse meg a gyerekekkel környezetük esztétikumát, a természet szépségét, láttas-

sa meg a tárgyi világ értékeit, az értékteremtő ember munkáját. 

 Ismertesse meg a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, azok szeretetét, 

védelmét. 

 Folyamatban láttassa meg a környező világ változásait, irányítsa a gyerekek figyelmét 

az ok-okozati összefüggésekre. 

 Minél több érzékszervvel tapasztalhassák meg a gyerekek a környező világot: „Ne 

csak nézz, hanem láss!” „AHA” élményt biztosítson. 

 

Matematikai tartalmú tapasztalatok, ismeretek 

Célunk: a gyerekek életkoruknak megfelelő ismereteket, tapasztalatokat szerezzenek a mate-

matikai fogalmakról. 

  



Feladatunk:  

Mivel az óvodai élet minden szituációjában, tevékenységében adottak a lehetőségek a 

matematikai tartalmú tapasztalatok szerzésére, így ezeket maximálisan ki kell használnunk. 

Minél több lehetőséget adjunk az anyaggal való ismerkedésre, mérésre, spontán tapasztalat-

szerzésre. 

Az óvónő feladatai: 

 Megláttatja és megtapasztaltatja a gyerekekkel a mennyiségi, térbeli, nagyságbeli, 

alaki és anyagi különbségeket. 

 Célirányos matematikai nevelést célzó tevékenységet szervez. 

 Kihasználja a játék tevékenységek adta helyzeteket. 

 Játék során lehetőséget teremt a kísérletezésre, osztályozásra, összemérésre, számlá-

lásra. 

 Sík és térbeli tájékozódásra kihasználja a természetes élethelyzeteket. 

 Egyénileg fejleszti a gyerekek képességeit. 

 A környezettudatos magatartásformálás megalapozása, alakítása. 

 

4.7.Munka jellegű tevékenységek 

 

Célunk: Tapasztalják meg, hogy a munka külső szükségből motivált, felelősséggel jár, a 

végeredménye hasznos, szükséges. A gyermekek a mindennapi munkálkodás közben 

ismerkedjenek meg környezetükkel, tanulják meg a munkaeszközök célszerű használatát, 

munkavégzés közben alakuljon a gyerekek szociális magatartása. 

Feladatunk:  

A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, tulajdonságok (kitartás, 

felelősségérzet, erőfeszítés) fejlesztése, melyek pozitívan befolyásolják a gyermek közösségi 

kapcsolatát, kötelesség teljesítését. 

Különböző munka jellegű tevékenységek tervezése, és azok feltételeinek biztosítása. 

 



Leggyakoribb munkafajták: 

Önkiszolgáló munka: mely végigkíséri az egész óvodai életet, ez a gyerek önállóságát, 

kitartását, önfegyelmét, feladattudatát fejleszti 

Állandó munka: naposi teendők 

      ágyak elrakása, takarók összehajtása 

      csoportszoba, mosdó, öltöző rendjének ellenőrzése 

      virágöntözés 

Eseti munka:   szalvétahajtogatás 

     Létszámkérés 

     különböző gyűjtőmunkák 

     kertben végzett munkák 

     lehullott levelek gereblyézése, seprése 

 

 Az óvónő feladatai: 

 A különböző munkafajtákat fokozatosan vezesse be 

 Gyerekméretű eszközök és azok állandó helyének biztosítása 

 A gyermekre olyan munkát bíz, amely az életkori sajátosságának megfelelő 

 A gyermek önálló munkavégzésének segítése, támogatása  

 Keresi a gyermekmunka kiszélesítésének lehetőségeit 

 Szülők figyelmét felhívja a gyerekmunka fontosságára 

 A munkavégzést soha nem adja büntetésként, hanem a gyerekben a jutalmazás érzését 

váltsa ki 

 Az emberi munka fontosságának, a produktum szépségének megláttatása 

 

 

 



5. Az óvodai élet, a tevékenységek szervezeti keretei 

 

5.1.Az óvodai csoport kialakítása: 

 

Az óvoda adottságait, lehetőségeit figyelembe véve heterogén életkorú csoportok szervezhe-

tők. 

5.2.A tevékenység szervezeti keretei: 

 

Válaszható kötetlen tevékenységek, és kötelező tevékenységek formájában valósul meg. 

Kötelező: mozgás, mozgásos játék (testnevelés) minden korcsoportnak 

Alkalmanként:  Ének, zenei tevékenység (4-5-6 éveseknek) 

Mesehallgatás 

Matematikai alapú ismeretek (nagycsoportos korosztály) 

Választható, kötetlen tevékenység:  

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

A külső világ tevékeny megismerése (környezet,  

matematikai tartalmú tapasztalatok) 

Vers-mese, dramatikus játék 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

 

 

 

 



5.3.A tevékenységek időkeretei: 

 

Napirend 

A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a 

napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan 

is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, 

feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások 

tervezésével, szervezésével valósul meg. 

Alapelvünk:  

A játék folytathatósága érdekében az óvodapedagógus döntése alapján folyamatos is lehet 

óvodánkban a reggelizés, uzsonnázás. 

A napirend fő kereteit a rugalmasság és a rendszeresség jellemzi a gyermekek biztonságérze-

te, tájékozódása és a szokások alakulása érdekében. 

Feltételei:  

- mindenkori felnőtt segítség a mosdóban 

- az étkezési asztal állandó helye 

- a reggeli és az uzsonna (ha folyamatos) legyen bekészítve a csoportban 

Gyakorlata:   

- mindig a gyermek igényei alapján maga dönt az étkezés kezdetéről és végéről, 

- az óvónő tudatos figyelemmel kíséri az egészségügyi szokások alakítása érdekében a 

mosdó használatát, 

- figyelemmel kíséri, hogy 9 óráig minden gyermek étkezett-e, 

- az étkezési szokások alakítását a játékirányítás közben figyelemmel kíséri. 

 

Stabilitás és rendszeresség a napirendben: 

- Az azonos időpontban visszatérő tevékenységet az ebéd, szabadlevegőn 

tartózkodás és a pihenés jelenti. 



- A napirend rugalmassága lehetővé teszi az előre nem tervezett, de a gyerekek 

személyiség fejlődését szolgáló események beillesztését. 

- A napirend alkalmazkodik az évszakokhoz, figyelembe veszi a gyerekek 

önállóságának, ügyességének fejlődését. 

- A különböző csoportok napirendjét úgy kell koordinálni, hogy legyen 

lehetőség a csoportok közös tevékenységére, a csoportok közötti kölcsönös 

segítésnyújtásra. 

- A napirend tartalmazza az órabeosztást a kezdő és végpontok megjelölésével. 

 

Hetirend 

 

A hetirend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat segíti 

elő az óvodai csoportban, és lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével az óvodások napi 

életének megszervezéséhez. 

A rugalmasság, a helyzethez való alkalmazkodás elősegíti, hogy a gyerekek életének észre-

vétlen szabályozója legyen. 

 

5.4.Az óvónő tervező munkája: 

 

Óvodai nevelésünk céljainak és feladatainak ismeretében a pedagógiai ráhatások rendszerét a 

gyermekek egyéni adottságaihoz igazodva tervezzük meg. 

Az óvodapedagógus számára alapvetően fontos feladat a teljes nevelési folyamat tudatos át-

gondolása, még akkor is, ha jelentős mértékben építünk a spontán, gyermeki ötletekre, 

tapasztalatokra. 

A tervezésben tudatosan figyelembe vesszük a gyermekek különböző fejlődési ütemét. 

A cél és feladatok ismeretében a fejlesztés tervezését nevelési évre, valamint az alábbi 

periódusokban végezzük: 

- Szeptembertől novemberig 

- Decembertől februárig 



- Márciustól májusig 

- A nyári tervezés az összevont csoportokban júniustól augusztusig tart. 

-  

A nevelőmunka elemzése, értékelése az óvodapedagógus folyamatos feladata, az értékelés 

tapasztalatai adnak alapot a nevelőmunka tervezésének irányvonalairól. 

Az egyes ciklusok végén a nevelési munka értékelése kétféleképpen történik: 

- Külön oldalon végezzük az értékelést 

- A következő tervezési ciklusba építjük be 

 

A fejlesztés keretei: 

A teljes nevelési folyamat, amely az osztatlan vagy részben osztott csoportokon belül a gyer-

meki tevékenységre, sokoldalú tapasztalatszerzésre épül. 

A nevelési folyamatba szervesen illeszkedő tanulási folyamatok: 

- Önálló és irányított tapasztalatszerzés 

- Komplex foglalkozások rendszere, kötetlen kezdeményezések és kötött foglalkozások 

 

A konkrét formában tervezést egy vagy kéthetes periódusokban tesszük, csakis ez esetben 

nyílhat lehetőségünk a gyermekek spontán ötleteinek, tapasztalatainak begyűjtésére, a neve-

lőmunkában való felhasználásra. 

A tervezésnél ne az ismeretanyag növelésére, hanem a több alkalommal, sokoldalúan, külön-

böző nézőpontokból való megközelítésre helyezzük a hangsúlyt. Kevesebbet, de azt alapo-

sabban, többoldalú tapasztalatszerzés és tevékenykedtetés segítségével tervezzük meg. 

A heti ütemterv egyben a napi vázlatot is megadja az óvónő számára, ezért nem szükséges a 

külön vázlatírás. 

 

 

 

 



 



6. Az óvoda kapcsolatrendszere, a szülő, a gyerek, 

a pedagógus együttműködésének formái 

 

 

Alapelvünk:  

Az óvoda csak a családdal együtt képes a minőségre. Az óvodai nevelés a családi neveléssel 

együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros 

együttműködés. 

Célunk: a családi és az óvodai nevelés minél nagyobb szinkronjának megteremtése.  

Kölcsönösen korrekt jó nevelőpartneri viszony kialakítására törekszünk. 

A mindenkori szülők körében végzett éves elégedettségmérés során a részükről felmerült igé-

nyeket, javaslatokat nevelőmunkánk során figyelembe vesszük. 

 Az óvónő feladatai: 

 Fogadja el a szülőt, tisztelje, ismerje meg a család szokásait, szabályrendszerét, 

tapintatosan befolyásolja az életmód jó szokásainak alakításában 

 Kapcsolatában az őszinte odafordulás, az empátia és a segítő szándék domináljon, 

amíg a szülő ezt igényli. 

 A szülők ismerjék meg a helyi nevelési programot, annak megvalósulását. 

 Az óvodapedagógus és a szülők kölcsönösen alkalmazkodjanak egymáshoz, kapcsola-

tuk legyen folyamatos. 

 A szülők képviselői által kísérjék figyelemmel az óvoda működését, nyilvánítsanak 

véleményt, a szülőket érintő kérdésekben foglaljanak állást. 

 A szülők a közoktatási Törvényben és a köznevelési Törvényben meghatározott jogaik 

érvényesítésére, kötelességük teljesítésére közösséget hozhatnak létre. Ennek 

szabályozása az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak 

szerint történik. 

 

 

 



6.1.A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

Családlátogatás: 

Bemutatkozó családlátogatás a gyermek óvodába érkezése előtt 

Prevenciós családlátogatások szükség szerint 

Terápiás családlátogatások szükség szerint  

Szülői értekezlet: 

Évente 3 alkalommal: nevelési év elején, januárban, májusban 

Nyílt napok: 

Évente két alkalommal (január, május); kiscsoportosoknak egy alkalommal 

Fogadóóra: 

Alkalomszerűen a szülő kérésére 

Hagyományos ünnepeink: 

Célunk: a közös élmény erejével hassanak a gyerekekre, erősítsék a közösséghez való 

tartozás érzését, hozzák közel a tágabb és szűkebb környezet eseményeit a gyerekekhez. 

Emelkedjenek ki az óvoda hétköznapjaiból úgy külsőségekben, mint belső tartalomban. 

Feladatunk:  

Lehetőséget biztosítsunk az érzelmi átélésre, gazdagon motivált tevékenységre. Öröm, 

vidámság, boldog várakozás előzze meg az ünnepeket, a közös készülődés, tervezgetés, a 

holnap öröme távlatot jelentsen a gyerekek számára.  

Ünnepeink: 

Mikulás 

Advent, Karácsony 

Farsang 

Húsvét, húsvéti hagyományok 



Március 15. 

Anyák napja 

Évzáró, iskolába menők búcsúja, 

Gyermeknap 

Születésnapok (csoportszinten) 

Nemzeti ünnepeink: 

Október 23. 

Március 15. 

Nyílt ünnepek: 

farsang, anyák napja, évzáró 

A családok aktív bevonása természeti ismeretek, élmények biztosításához. 

Személyes beszélgetések a gyerekről, a családról, az óvodáról igény szerint. 

 

6.2. Kapcsolattartás más intézményekkel 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, cégekkel. 

Együttműködés a bölcsődével: 

Az átmenet megkönnyítése érdekében az óvónők megismerkednek az óvodába felvett gyere-

kekkel a bölcsődében. Közös szülői értekezlet tartása májusban. Szeptemberben az új 

óvodásokat a bölcsődei gondozó nénik kísérik át az óvodába, együtt ismerkednek az új 

környezettel. 

Együttműködés az iskolával: 
Kölcsönösen megismerjük egymás nevelési alapelveit, folyamatos kapcsolatot tartunk fenn 

egymással. A konkrét feladatokat éves együttműködési terv tartalmazza. 

A leendő első osztályos tanító nénik májusban meglátogatják a gyerekeket a csoportjukban, 

így lehetőség nyílik az ismerkedésre. 

Május végén az iskolába készülők meglátogatnak egy első osztályt az iskolában. 



A tanévnyitó ünnepélyre az óvónők kísérik át az iskolába az első osztályosokat, majd októ-

berben még egyszer meglátogatják őket. Ez alkalommal tájékozódnak a gyerekek beilleszke-

déséről az iskolai közösségbe, az első tanulmányi eredményekről. 

A két intézmény gyermekei közös rendezvényeken vesznek részt. 

Együttműködés az Alapfokú Művészeti iskolával: 

 

A zeneiskola növendékei évente rövid hangversenyt adnak az óvodás gyerekeknek, bemutatva 

a különböző hangszereket, azok hangját. A zeneovi nevű speciális foglalkozást a művészeti 

iskola tanára végzi.  

 

Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn: 

Fenntartóval, önkormányzattal, 

Pedagógiai szakszolgálatok intézményeivel, Beszédjavító és Korai Fejlesztő Központtal 

Kaposvári Egyetem CsVM Pedagógiai Főiskolai Kar Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató 

Intézettel, 

ÁNTSZ és egyéb szakhatóságokkal, 

Egészségügyi ellátást végző: gyermekorvossal, védőnővel, fogorvossal, 

 Római Katolikus egyházzal, 

Közművelődési intézményekkel: Múzeummal, Fonyódi kulturális intézményekkel, 

könyvtárral, 

Az óvodai alapítvány kuratóriumával. 



7. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő 

pedagógiai tevékenység 

 

Az óvodai nevelőmunka szerves része a gyermekvédelem, mely minden gyerekre kiterjed. 

Minden gyerekre érvényes, megkülönböztetés nélküli gondoskodást jelent. 

A gyermekvédelmi teendőket a beilleszkedésnél kell kezdeni, a gyermekvédelmi munkában a 

megelőzést kell szemelőt tartani, mely a gyerek és környezetének sokoldalú megismerésén 

alapul. 

Óvodánkban a gyermekvédelmi munka az óvodavezető és a gyermekvédelmi felelős által 

megtervezett gyermekvédelmi program alapján folyik. 

Az óvoda e sajátos feladatok ellátása érdekében kapcsolatot tart fenn és együttműködik a  

- Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálattal, 

- Önkormányzati Hivatal Gyámügyi Osztályával, 

- Pedagógiai szakszolgálatokkal,  

- Gyermekorvossal, védőnőkkel, 

- Rendőrséggel. 

 

Az óvónő feladata: 

 A gyermekekkel való differenciált bánásmód, törődés 

 Figyelemmel kíséri minden gyermek családi nevelését, partneri viszonyt alakít ki a 

szülőkkel 

 Családlátogatást végez már óvodába lépés előtt, majd szükség esetén bármikor 

 Azonnal jelzi a gyermekvédelmi felelősnek, ha a gyermek magatartásából arra 

következtet, hogy személyiségük alakulását környezete károsan befolyásolja 

 Hosszabb ideig hiányzó gyerekek felkeresése, családlátogatás során a hiányzás okának 

feltárása 

 

 

 



Az óvodavezető és a gyermekvédelmi felelős feladatai: 

 A gyermekvédelmi tevékenység összehangolása, figyelemmel kísérése 

 Éves munkaterv elkészítése, abban foglaltak végrehajtása 

 Az óvónők gyermekvédelmi munkájának segítése 

 Kapcsolattartás a gyermekvédelem intézményeivel, szükség esetén intézkedés  

 Környezett tanulmányok elvégzése, családlátogatás, szülőkkel elbeszélgetés 

 

Óvodánkban nincsen jelenleg a nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermek, így 

szükségtelen a feladatok kidolgozása. Amennyiben a jövőben változás történne, külön részben 

kerülnek kidolgozásra a kisebbségi kultúrájának, nyelvének ápolásával járó feladatok. 

 

 

 

 



8. Az óvoda speciális szolgáltatásai 

Alapelvünk:  

Az óvodában csak olyan szolgáltatás szervezhető, amely életkor-specifikus, erősíti az óvoda 

nevelési céljainak elérését, jól illeszkedik az óvodai nevelés programjához. 

Az óvoda elsősorban a szülők igényei alapján szervez speciális szolgáltatást. Ezek igénybe-

vétele a szülők kérése, jelentkezése alapján történik. A szolgáltatások  általában térítésesek. A 

speciális szolgáltatást nyújtó pedagógusok tájékoztatják a szülőket az igénybevételre 

vonatkozó fontos tudnivalókról. 

Az óvoda helyet biztosít a szolgáltatáshoz, a speciális foglalkozás alatt a szolgáltató 

pedagógus teljes felelősséggel tartozik a gyermekek testi épségéért. 

Nevelési időben, délután igénybe vehető szolgáltatások: 

Ének-zenei előkészítés az iskolára, óvodás korban (zeneovi) 

Célja: a zeneiskolai tanulmányokhoz szükséges képességek, készségek megalapozása óvodás 

korban. Érdeklődésük felkeltése a zene művelése iránt. 

Igénybevevők köre: nagycsoportosok 

Tartásjavító külön torna, zenés gimnasztika 

Célja: a gyerekek bokasüllyedésének, a gerincoszlop deformálódásának megelőzése, korrigá-

lása. Esztétikus, összerendezett mozgás fejlesztése. 

Igénybevevők köre: nagycsoportosok 

Néptánc-dalosjáték: 

Célja: a gyerekekkel a népi dalos játékok megismertetésével hagyományőrzés, egyszerűbb 

tánclépések elsajátítása 

Igénybevevők köre: nagycsoportosok 

Játékos angol illetve német nyelvtanulás: 

Célja: A foglalkozások már korai gyermekkorban kinyitják az agy nyelvcsatornáihoz vezető 

utat, később a gyermekek más idegen nyelv tanulását is könnyebben veszik. A korán 



elsajátított idegen nyelv révén a gyermek kulturális horizontja is tágul, pozitív kép alakul ki 

benne mind a nyelv, mind az azt beszélők iránt. Kimutatott tény, hogy a korai játékos 

nyelvtanulás bizonyos beszédhibák (pl. dadogás) esetén a gyermeket anyanyelvükön is 

fejlesztheti, ugyanis ha idegen nyelvet használnak, suttognak, énekelnek dadogásuk 

megszűnik. 

Igénybevevők: nagycsoportos gyermekek 

Római katolikus hitoktatás: 

Célja: Az új nemzedék bevezetése a keresztény életbe, hogy az egyház öntudatos tagja 

legyen. Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt a Római Katolikus 

Egyház tanítja. Óvodáskorban a gyermek a legfogékonyabb: a tudás, a megismerés útján. A 

bennük elültetett mustármagnyi hit és embertársi szeretet, az erkölcsi alapok kiteljesedhetnek, 

kiterebélyesedhetnek, ami elvezet a szűkebb környezet, de a társadalom erkölcsi 

megújulásához is. 

Igénybevevők köre: Mindhárom korosztály 

Fonyódi Császár-Huszár Hagyományőrző Gyermekcsapat foglalkozása: 

Célja:”Az óvoda nemzetnevelő hitvallása: tudatalatti magyarság alapköveit lerakni. A magyar 

műveltség épületének mintegy földalatti alapfalait megépíteni. Ezek szilárdságától függ az 

épület tartóssága” (Kodály Zoltán) 

Az óvoda nevelő közössége és a Fonyódi Ifjúságért Egyesület felismerte az egyre inkább 

időszerűvé váló tennivalókat: a nemzetünket éltető hagyományok megismertetését és ezen 

néphagyományok ápolását. 

2011. március 15-én alakult meg a Fonyódi Császár-Huszár Hagyományőrző Gyermekcsapat. 

A csapat saját zászlóval, címerrel rendelkezik. A megalakuláshoz az ötletet az óvodába 

látogató hagyományőrző kanizsai lovas huszárok által kiváltott lelkesedés, illetve a 

gyermekek ünnepségeken való viselkedési kultúrájuk, annak fejlesztése adta. A csapat 

megalakításával elsődleges célunk a gyermekek hagyomány- tiszteletének megalapozása, 

közösségépítés, fegyelemre, rendre való nevelés volt. A gyermekcsapat célja-a kézzelfogható, 

számukra is színes és követendő elemeket hordozó huszár hagyományok megismertetésével – 

az összetartozás, közösségépítés, fegyelemre és rendre nevelés, valamint hagyományaink 



tiszteletén keresztül a nemzettudat megalapozása. Az órák fontos részét képezi a huszár regula 

megismertetése, gyakoroltatása. Az „alaki foglalkozások” célja a szükséges fegyelem és rend 

kialakítása, illetve a látványos együttmozgás megismertetése, begyakoroltatása. A 

kishuszárok mára már több városi rendezvényen is részt vettek, Fonyód határain is túl. Ezzel a 

hagyományőrző csapattal sikerült különleges színfoltot találnunk az óvodásaink számára s 

velük együtt természetesen a szülőknek, Fonyód városának.   

Igénybevevők: mindhárom korosztály 

 

 

 

  



Érvényességi rendelkezés 

Jelen egységes pedagógiai programot Fonyód Város Képviselő-testülete 28/2013 (II.28.) 

számú határozatával jóváhagyólag elfogadta. Az elfogadott pedagógiai program az elfogadás 

napján lép hatályba. 

Legitimációs záradék 

Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal 

tanúsítják. 

Dátum: Fonyód, 2013.02.28. 

         ………………………………………                 …………………………………….. 

                       Matuczáné Tuli Mária                                       Bőszén Jánosné 

Intézményvezető-helyettes                                Munkaközösség-vezető 

 

………………………………… 

Szántó Andrea 

Intézményvezető 

 

PH 

                              

……………………………………… 

Hidvégi József 

polgármester 
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SZOKÁS- és SZABÁLYRENDSZERÜNK 
 

 

A SZABÁLY: magatartást, cselekvést szabályozó irányelvek 

A SZOKÁS: valamely közösségben általánosan követett cselekvési mód 

 

Óvodánk szabályait meghatározó tényezők: 

 A gyerek életkori sajátosságai, szükségletei 

 Alapelveink 

 

1. Találkozási szabályok 

 Érkezéskor és távozáskor köszönjenek a felnőtteknek vagy a napszaknak 

megfelelően, vagy „Csókolom” szóval, a felnőtt fogadja „Szervusz”-szal 

 Egymásnak köszönjenek „Szervusz” vagy „Szia” formulával 

 Keresztnevükön szólítsák egymást 

 Üdvözöljék az óvoda dolgozóit bármikor a nap folyamán, ha találkoznak 

 Köszönjenek társaik szüleinek 

 Kopogjanak, mielőtt belépnek egy csukott ajtón 

 Fogadják el a másik csoportban dolgozó óvónők kéréseit, utasításait 

 

2. Öltözködési szabályok: 

 Ruhájuk fel- és levételének helyes sorrendjét tartsák be 

 Mindig a saját jelükkel ellátott polcuknál öltözzenek, vetkőzzenek 

 Levetett ruhadarabjaikat életkoruknak megfelelően rendben, esztétikusan 

helyezzék el 

 Sajátítsák el a cipőkötést, csatolást, gombolást 

 Ruhadarabjaikat óvják és tartsák számon 

 Ne vegyék fel egymás ruháját, cipőjét 

 Segítsenek egymásnak 

 

 



3.    Tisztálkodási szabályok: 

 Étkezés előtt mindig mossanak kezet szappannal, szükség szerint használják a 

körömkefét 

 Kézmosás előtt tűrjék fel ruhájuk ujját 

 A felesleges vizet rázzák le kezükről a mosdóba, saját jelükkel ellátott 

törölközővel töröljék szárazra 

 Saját fogápoló szereikkel gyakorolják a helyes fogmosás technikáját ebéd után 

 Fésülködjenek a tükör előtt, saját fésűjükkel, váljék igényükké a rendezett fri-

zura 

 Használják a papír zsebkendőt 

 WC használat után használják a WC papírt (lányok megfelelő törlésirányban), 

a WC-t húzzák le 

 Ügyeljenek a mosdó rendjére, a vizet ne fröcsköljék szét, segítsenek azt feltö-

rölni 

 Tisztálkodás után zárják el a csapot 

 A tisztálkodó szerekből a szükséges mennyiséget használják 

 Váljék igényükké a tisztaság, higiénia 

 

4. Étkezési szabályok: 

 Igényeljék az asztal esztétikus rendjét 

 Helyes testtartással üljenek, ne forgolódjanak étkezés közben 

 Törekedjenek az evőeszközök helyes használatára 

 Használják a szalvétát, majd a szemetes kosárba dobják el 

 Csukott szájjal rágjanak, hajoljanak a tányér fölé, ne morzsázzanak a földre 

 Annyit merítsenek ill. öntsenek, amennyit el tudnak fogyasztani 

 Biztassák egymást az új ízek megkóstolására 

 Halkan beszéljenek az asztalnál 

 Kínálják meg távolabb ülő társaikat, nyújtsák oda a tálat 

 

5. Csoportszobai szabályok: 

 Ismerjék meg a játékok helyét a csoportban 

 Szokják meg, hogy hol mivel lehet játszani 



 A megunt játékot tegyék a helyére 

 Egymástól ne vegyék el a játékot, kérjék el azt, engedjék át egymásnak 

 Legyenek tekintettel egymás játékára 

 Vigyázzanak a játékokra és környezetükre 

 Óvják a csoportszoba berendezéseit, növényeit 

 Az ajtót csendben nyissák és csukják, a széket emeljék fel és ne húzzák 

 A játszóhelyek berendezésénél kerüljék a balesetveszélyt, kérjék a felnőtt 

segítségét 

 A Tini-kondit csak felügyelettel használhatják 

 

6. Az épületen belüli egyéb helységek szabályai: 

 Ismerkedjenek meg az óvoda helységeivel, közlekedjenek biztonságosan az 

épületben 

 A lépcsőn fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a „jobb kéz” sza-

bályt 

 Irodákba, konyhai folyosóra felnőtt engedélye nélkül nem mehetnek 

 Logopédiai foglalkozásra csak felnőtt kíséretével mehetnek 

 A zsibongóban csak a testnevelés foglalkozások alkalmával szaladgálhatnak és 

mászhatnak fel a bordásfalra 

 

 

7. Udvari szabályok: 

 Ismerjék meg és gyakorolják az udvari építmények, vas- és fajátékok, homoko-

zók rendeltetésszerű használatát 

 A rollerekkel, biciklikkel csak a betonpályán közlekedjenek, egy irányba 

haladjanak, tartsák be a közlekedési szabályokat. A pályán gyalogos nem 

tartózkodhat. Türelmesen várjanak járműre a pálya szélén. 

 A megunt járműveket a „parkolóba” tegyék le 

 Egy járművön csak egy gyerek közlekedhet. 

 Ülve hintázzanak. 

 Ne szórják egymásra a homokot, azt a homokozóból ne vigyék el 

  Segítsenek az udvari játékok elrakásában 



 A meredek partoldalba csak felnőtt felügyeletével mehetnek –virágszedés, 

gyümölcsszedés céljából. 

 A fáról gyümölcsöt szedni csak felnőtt engedélyével, felügyeletével lehet. 

 Éretlen vagy mosatlan gyümölcsöt ne fogyasszanak 

 Csak felnőtt engedélyével és tudtával mehetnek egyedül be az épületbe. 

 Vigyázzanak egymás testi épségére 

 A felnőttnél a „kézből-kézbe” való átadás felelősségét be kell tartani 

 

 

8. Utcai szabályok: 

 Az utcán párban, rendezett oszlopban közlekedjenek a járda belső oldalán 

 Kézen fogva, a nagyobbak kívül, a kisebbek belül sétáljanak 

 Mindig felnőttnek kell haladnia az autóközlekedés oldalán 

 Ismerősöknek köszönjenek 

 Felzárkózva, egymás mögött haladva keljenek át a zebrán 

 A közlekedési szabályok betartatása az óvónők feladata 

 Halkan beszélgessenek egymással a párok 

 Játszótéren vagy más szabadtéri helyen az ott meghatározott szabályok a mérv-

adók 

 

9. Az együttműködés szabályai 

 Váljék természetes magatartássá az alkalmazkodás társaikhoz a különböző 

elfoglaltságokhoz 

 Legyenek egymásra tekintettel, érdeklődjenek egymás iránt 

 Fogadják el az adott tevékenység által megkívánt magatartásformát 

 Tisztelettel viselkedjenek a felnőttekkel 

 Helytelen viselkedés esetén figyelmeztessék egymást 

 Vigyázzanak egymás munkáira 

 Szívesen hallgassák meg egymást, ne vágjanak egymás szavába 

 Másokkal együttműködve is tudják végigvinni elképzeléseiket 

 Segítsenek egymásnak kérés nélkül is 



 Az ágynyugalom mindenki számára kötelező. A pihenő ideje alatt a nem alvó 

gyerekek sem zavarhatja társai pihenését 

 Használják egymással szemben is az udvariassági formulákat 

 

10. Egyedi megbízatások 

 Örömmel végezzék a felnőttek apróbb megbízatásait 

 Bátran teljesítsék azt 

 A megbízatásokat a gyermek személyiségének figyelembevételével adjuk, 

elvégzését figyelemmel kísérjük, és számon kérjük. 

 

11. Munkajellegű megbízások 

 A gyerekre akkor bízhatunk munkát, ha az alapvető ismereteket elsajátította 

annak elvégzéséhez 

 Feladataikért érezzék a felelősséget 

 Legyenek készek a segítségnyújtásra 

 A naposi munkát örömmel végezzék: 

 Ünnepek alkalmával vegyenek részt a csoport díszítésében, átrendezésében 

 

12. Életünket szebbé tevő óvodai hagyományaink szabályai: 

 Születésnapok: énekkel köszöntjük az ünnepeltet, gyertyát gyújtunk, zenét hall-

gatunk, táncolunk, ajándékot készítünk az ünnepeltnek, társaik rajzzal kedves-

kednek 

 Kínáló tál a szülők bevonásával: a gyerekek egymást megkínálják az otthonról 

hozott finomságból 

 Mesemondó verseny: csoportonként a nagyobbak körében, majd óvoda szinten 

 Őszi betakarítási munkák: szülők bevonásával szőlő, dió, kukoricaszedés 

 Befőzések: Otthonról hozott alapanyagokból savanyúság készítés. 

Gyümölcsökből salátakészítés 

 Tavaszi hangverseny: a zeneiskola növendékeinek közreműködésével 

 A Művelődési ház és a Helytörténeti Múzeum kiállításainak megtekintése 

 Könyvtárlátogatás 

 Városi rendezvényeken, ünnepélyeken való részvétel 



 Kirándulások helyben (Balaton-part, Fácános), és a csoportok szervezésében 

távolabbra is (Badacsony, Szántód, Keszthely, Budapest) 

 Bábszínház látogatás, előadóművészek műsora, óvónők előadásai 

 

 Ünnepekhez kapcsolódó hagyományaink: 

o Márton napi szokások 

o Advent idején adventi koszorú és naptár készítése, örömteli várakozás, 

süteménysütés, ajándékkészítés 

o Lucázás: nagycsoportosok szervezésében 

o Farsangolás: délelőtt közös ünneplés jelmezben, délután nyitott 

o Anyák napja: meghívók, ajándékkészítés, csoport díszítése 

o Iskolába menők búcsúztatása: közösen az aulában, ajándék a középsősöktől, 

virág a kicsiktől 

 

 

13. Elvárások óvodánk dolgozóitól: 

 A gyermeki személyiség tiszteletben tartása, velük való szeretetteljes 

bánásmód. 

 Követendő pozitív minta nyújtása, érzékeny reagálás egyéni problémákra. 

 Nyugodt, vidám derűs légkör kialakítása, ápolása. 

 Legyenek készen bármikor a segítségnyújtásra. 

 

 Az óvónők: Mindenkor a tudásuknak és képességeiknek megfelelően a 

legeredményesebb módszerekkel köteles a gyermek személyiségének 

tiszteletben tartása mellett a nevelői munkáját végezni, és szeretetteljes 

bánásmódot alkalmazni. 

 

 A dajkák: a nevelőmunkát segítő tevékenysége a gyerek érdekét szolgálja; 

munkavégzésben a fontossági sorrendet a gyermek megfelelő ellátása 

határozza meg. 

 



 Egyéb dolgozók: az intézmény működését biztosító egyéb feladatok folyamatos 

végzése. Jellemezze őket is a példamutatás, a gyermekért való helytállás. 

 

14. A gyermek egészség- és testi épségének megóvása érdekében hozott szabályaink: 

 A durvaság minden formája tilos! 

 Lehetőség szerint minél többet tartózkodunk a szabad levegőn. 

 Időjárásnak megfelelően, réteges öltözködés. 

 Nyári időszakban fokozottan figyelünk, hogy ne tartózkodjanak a tűző napon. 

 Folyadékigényüket minden évszakban kielégítjük (különösen ügyelünk, hogy 

ne igyanak hideg vizet) 

 Sérüléskor Betadinnal fertőtlenítünk. Folyamatosan ellenőrizzük a mentőláda 

állapotát. A szülőket minden esetben értesítjük. 

 A védőnőkkel, a gyerekorvossal kapcsolatot tartunk. 

 Betegség után, hosszabb hiányzás esetén orvosi igazolást kérünk 

 A veszélyhelyzetekre mindenkor felhívjuk a gyerekek figyelmét! 

 Elektromos készülékhez (tv, magnó, stb.), villanykapcsolóhoz gyerek nem 

nyúlhat! 
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A szakmai program tartalma 

1. Bevezető 

2. Általános rész 

2.1.A bölcsődei gondozás- nevelés alapelvei 

2.2.A bölcsődei gondozás- nevelés feladatai 
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7. Élelmezés 

8. A bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel 

9. Képzés, továbbképzés 

10. Dokumentáció 

Érvényességi rendelkezés, legitimációs záradék 

 

  



Intézmény neve: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 

Címe: 8640, Fonyód, Fő u. 27. 

Telefon: /85-361-442 

E-mail: bolcsode@fonyod.hu 

Nyitva tartás: H.-P: 7.00-17.00 

Szombat-vasárnap: zárva 

 

1. Bevezető 

A bölcsődei gondozás-nevelés országos alapprogramja 

az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata, 

az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól, 

az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről, 

a pszichológiai és a pedagógiai kutatások eredményei, 

az első életévek meghatározó szerepének elismerése, 

a bölcsődei gondozás-nevelés története alatt felhalmozott értékek, 

a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata 

figyelembe vételével határozza meg a bölcsődékben folyó gondozó-nevelő munka szakmai 

alapelveit, melyek érvényesek a speciális csoportokra és a szolgáltatásokra is, a 

sajátosságaiknak megfelelő kiegészítésekkel. Ezeknek az elveknek az elfogadása és a 

gyakorlatban való érvényesítése a bölcsőde gondozó-nevelő munkájának minimum 

követelménye. 

 

 

mailto:bolcsode@fonyod.hu


Az egyes bölcsődék saját gondozási-nevelési program szerint dolgoznak, mely összhangban 

áll  „ A bölcsődei gondozás-nevelés országos alapprogramjával”. Ez az egymásra épülés 

biztosítja egyrészt a bölcsődével kapcsolatos általános igények teljesítését, másrészt pedig az 

egyes intézmények szakmai önállóságát, a családok és a fenntartók elvárásaihoz és a helyi 

lehetőségekhez igazodást. 

A bölcsődei gondozás-nevelés országos alapprogramja a mindenkor hatályos jogszabályok 

alapján áll. 

A bölcsődei gondozásnak-nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az 

emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására kell irányulnia. 

A gyermekek – mint fejlődő személyiséget – különleges védelem illeti meg.  

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben a bölcsődék kiegészítő 

szerepet játszanak. 

Bölcsődébe a gyermek húsz hetes korától harmadik életévének betöltéséig, illetve annak az 

évnek a december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, fogyatékos 

gyermek az ötödik életévét betölti. 

Bölcsődébe felvehető az a gyermek: 

 akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük vagy betegségük miatt a napközbeni 

ellátást nem képesek biztosítani 

 akinek testi illetve szellemi fejlődése állandó napközbeni felügyeletet igényel 

 akit egyedülálló személy nevel  

 akivel együtt a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek, kivéve akire nézve 

gyermekgondozási díjban részesülnek 

 akit a védelembe vétel során a gyámhatóság kötelezett, hogy a gyermeke vegye 

igénybe a gyermekek napközbeni ellátását 

 felvételnél előnyben kell részesíteni akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultsága van, és szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll 

 akinek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a 

bölcsődei elhelyezés  

 



 

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával 

 a körzeti védőnő 

 a házi gyermekorvos vagy háziorvos 

 a szociális illetve családgondozók 

 a gyermekjóléti szolgálat 

 a gyámhatóság is kezdeményezheti. 

     

 

2. Általános rész 

2.1. A bölcsődei gondozás-nevelés alapelvei  

A gondozás és nevelés egységének elve 

A gondozás és a nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb a gondozás 

szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, míg a nevelés helyzetei 

nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre.  

Az egyéni bánásmód elve 

A gondozónő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a 

gyermek életkori és egyéb sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, 

hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. 

Az állandóság elve 

A gyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága. Ez növeli az érzelmi biztonságot, 

alap a tájékozódáshoz és a jó szokások kialakulásához. ( „saját” gondozónő rendszer, 

felmenőrendszer) 

A rendszeresség elve 

Az ismétlődés tájékozódási lehetőséget, stabilitást kiszámíthatóságot eredményez a napi 

események során, ami növeli a gyermek biztonságérzetét. 

A fokozatosság elve 

A gyermek új helyzethez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások 

elfogadását. (bölcsődei adaptáció) 



 

 

Az aktivitás az önállóság segítésének elve 

A biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi feltételek megteremtése. A 

próbálkozásokhoz szükséges megfelelő idő biztosítása. A gyermek meghallgatása, 

véleményének figyelembevétele, illetve megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása 

számára. 

A gyermek elfogadásának és személyisége megbecsülésének elve 

A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel, hogy érezze önmagával kapcsolatban a felnőtt 

elfogadását, kompetenciájának elismerését az egyes élethelyzetekben. 

A pozitívumokra támaszkodás elve  

A nevelés alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése elismerése. 

Az egységes nevelő hatások elve 

A gyermekkel foglalkozó felnőttek munkájuk során a nevelői gyakorlatukat egymáshoz 

közelítik. 

A más nemzethez, etnikumhoz, kisebbséghez tartozás tiszteletben tartásának elve 

A gondozónő munkájának során segítse az identitástudat kialakulását, fejlődését illetve 

tiszteletben tartson más kultúrákat  és hagyományokat. 

A tanulás segítésének elve 

A gondozónő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásával a 

tapasztalatok magyarázásával segíti a tanulást. 

 

2.2. A bölcsődei gondozás-nevelés feladatai  

A családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátása, fejődésük, emellett a szocializáció 

segítése. A 0-3 éves korosztály gondozása-nevelése, a gyermekek testi és pszichés 

szükségleteinek kielégítése az  életkori sajátosságok és egyéni fejlettség figyelembe vételével. 

A bölcsődében töltött időszak a korai szocializáció ideje, amely a személyiség fejlődése 

szempontjából döntő jelentőségű. Ebben az életkorban a gyermek mind testileg mind lelkileg 



sérülékeny, kiszolgáltatott. Ezért alapvető feladat a  képzett és folyamatosan továbbképzett 

szakmai személyzettel végzett magas színvonalú munka biztosítása. Ez, a korosztály 

sajátosságait jól ismerő munkaerővel, a megfelelő tárgyi feltételek biztosításával, állandó de 

rugalmas napirenddel és kis létszámú csoportok kialakításával valósítható meg. A megfelelő 

létszámú csoportban alakulhat ki a gondozónő és gyermek személyes, meghitt kapcsolata, ami 

a gyermek biztonságérzetét megadja, kiszolgáltatottságát megszünteti.  

A gondozás célja, hogy a gyermek testileg-lelkileg kiegyensúlyozott legyen. A nevelés célja, 

a   pszichológiailag, szociálisan érett, harmonikus személyiség kialakulásának segítése. Ez a 

felnőtté válásig tartó folyamat a bölcsődében kezdődik. A bölcsődei nevelés célja ennek a 

fejlődési folyamatnak az elősegítése az egyéni igények figyelembe vételével.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 

3.1.  Az intézmény minőségpolitikája: 

Intézményünk, az előzőekben megfogalmazott gondozás-nevelés alapelveit alkalmazva látja el a 

felvételt nyert gyermekeket. Helyi adottságok birtokában a  lehetőségeket  figyelembe véve végezze 

munkáját melynek eredményeképp az ellátott gyermekek testi - és pszichés fejlődésének elősegítése 

biztosított lesz.  

3.2. Az intézmény missziója: 

Intézményünk azt tűzte ki célul, hogy maximálisan a családok szolgálatában állva lássa el feladatát, a 

gyermekek jól érezzék magukat, ezáltal  a szülők elégedettek legyenek ugyanakkor szakemberei, 

tevékenységükkel  a rájuk bízott gyermekeket a legjobb tudásuk szerint gondozzák, neveljék és 

munkájukra büszkék lehessenek. 

3.3. Alapellátás: 

Engedélyezett férőhelyek száma: 26 fő.  

A bölcsőde üzemeltetését tekintve napos bölcsőde, napi 10 órás nyitva tartással, melyet a házirend és a 

szervezeti működési szabályzat tartalmaz. A gondozás egy gondozási egységgel, két csoportban 

történik. A csoportlétszám ideális esetben két éven aluli gyermeket is ellátó csoportban 12 fő, csak két 

évet betöltött gyermekeket ellátó csoportban 14 fő.  

Személyi feltételek: 

 4 fő gondozónő: 3 fő csecsemő és gyermekgondozónő 

                                       1 fő szakgondozónő (osztott munkakörben intézményegység vezető) 

 2 fő technikai dolgozó 

 1 fő orvos (megállapodási szerződéssel) 

Tárgyi feltételek:  

A bölcsőde adaptált épületben a - lehetőségekhez mérten- a funkciónak megfelelően átalakítva 

működik.  

A bölcsőde helyiségei: 

 gyermekek által használt helyiségek: gyermekátadó, fürdőszoba, gyermekszobák 

 egyéb helyiségek: iroda, öltöző, WC,- mosdó, - zuhanyzó, raktár, mosókonyha, játékraktár 

 babakocsi tároló 



 játszókert 

Játékkészlet: az előírásoknak megfelelő, a korcsoport összetételt figyelembe vevő, a lehetőségekhez 

mérve folyamatosan cserélődő, bővülő. 

 

3.4. A bölcsődei élet megszervezése: 

 

A bölcsőde biztosítja: 

a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedést 

a játék tevékenység feltételeit 

a gondozás-nevelés higiénés feltételeit 

a szabadban való tartózkodást 

textíliát és bútorzatot 

életkorának megfelelő étkezést. 

 

4. Kapcsolat a szülőkkel 

A bölcsődei gondozás-nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek 

fejlődését. 

A szülőkkel való kapcsolat a beszoktatást megelőzően elkezdődik. A beszoktatás részletes 

megbeszélésével, a házirend ismertetésével, az intézményre vonatkozó tudnivalók átadásával. 

Folytatódik a beszoktatással, ami a gyermek igényei szerint rugalmas, de a szülő aktív 

részvételét kívánja. 

A beszoktatás után a napi találkozások alkalmával folyamatos a kapcsolattartás a szülőkkel. 

Az együttműködés feltétele, hogy a tájékoztatás mindig őszinte, hiteles és személyes 

hangvételű az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó legyen. 

A kapcsolattartás ezen felül: 

üzenő füzet, 

szülői értekezletek, 

hirdetőtábla, 

írásos tájékoztató, 

nyílt napok, 

szervezett programok segítségével történik. 

 



4.1. Családlátogatás 

 

Célja: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek és a szülőknek otthoni környezetben 

való megismerése, ezért lehetőség szerint az első családlátogatásra a beszoktatás előtt kerül 

sor. A családi élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a családlátogatás lehetőségének 

ajánlásakor, az időpont megválasztásakor, a családlátogatás előtt és után a család kívánságait 

mindenek felett tiszteletben kell tartani (a családlátogatás elöli elzárkózást is). 

A családlátogatás előre megbeszélt és egyeztetett időpontban munkaidő után, a gyermek 

várható csoportjában dolgozó mindkét gondozónő részvételével történik. A látogatás 

levezetése,  irányítása a gyermek „saját” gondozónőjének feladata. A családlátogatás során 

oldott otthoni körülmények között ismerkedhet a gyermek leendő gondozónőivel. 

 

4.2.  Beszoktatás (adaptáció)- szülővel történő fokozatos beszoktatás  

 

Ez a családdal való együttműködést tartja szem előtt. Az anya vagy apa jelenléte biztonságot 

ad a gyermeknek és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. A bölcsődei 

közösségbe való beilleszkedést jelentősen megkönnyíti a gyermek és a gondozónő között 

fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés. Ez ugyanakkor csökkenti az adaptáció során fellépő 

negatív tüneteket.(étvágytalanság, súlyesés, sírás, tiltakozás, alvászavar stb.)  

 

A beszoktatás ideje két hét, a gyermek bölcsődében töltött óráinak száma ezalatt fokozatosan 

emelkedik, ezzel párhuzamosan a szülő egyre kevesebb időt tölt a csoportban. A beszoktatás 

jellegzetessége, hogy rugalmasan igazodik a gyermek igényeihez.  

 

5. „Saját gondozónő”- rendszer  

 

A rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. A csoport gyermekeinek egy része kb. a fele 

tartozik egy gondozónőhöz. A gondozás-nevelés mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek 

fejlődését és a szükséges feljegyzéseket is ő vezeti. A „saját gondozónő” szoktatja be a 

gyermeket a bölcsődébe és a végleges távozásig ő a gondozónője (felmenőrendszer). Az 

úgynevezett ölelkezési időben – amikor mindkét gondozónő a csoportban van – idejét 

elsősorban a „saját” gyermekei gondozására, nevelésére fordítja. 

 



6. Napirend     

A jól szervezett napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és 

folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani, megteremtve a 

biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A 

gondozáson belül az eseményeket úgy kell megvalósítani, hogy a felesleges várakozási idő 

kiiktatódjon. 

A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, de befolyásolják az 

évszakok, az időjárás, a csoport létszám is.  

 7.00-8.00 gyermekek folyamatos bevétele 

 8.00-8.30 fürdőszobai tevékenység, reggeliztetés 

 8.30-10.00 szabad játék 

 10.00 tízórai 

 10.00-11.00 szabad játék 

 11.00-1.30 fürdőszobai tevékenység 

 11.30-12.00 ebédeltetés 

 12.00-14.30 altatás 

 14.30-15.00 fürdőszobai tevékenység, uzsonnáztatás 

 15.00-17.00 szabad játék, folyamatos hazaadás 

Az intézmény napirendjéhez szervesen kapcsolódik a szabad levegőn való tartózkodás 

megvalósítása. A levegőztetés mértéke évszaktól, ezen belül az aktuális időjárástól függ. A 

levegőn való szabad játék a napirendbe beilleszthető, a csoportban való szabad játékot váltja 

ki. 

A gondozónők munkarendje a gyermekek napirendje alapján készül el.  

 délelőttös gondozónő: 7.00-14.00 

 délutános gondozónő: 10.00-17.00 

 közepes műszak: 8.00-16.00 

 délelőttös technikai dolgozó: 6.30-14.30 

 délutános technikai dolgozó: 9.00-17.00  

 

 

 



7. Élelmezés 

Az intézmény konyhája nem saját, de közvetlenül kapcsolódik az épülethez.  

A bölcsődei élelmezés során a korszerű csecsemő és kisgyermek táplálási elveket figyelembe véve 

biztosítja az intézmény a gyermekek ellátását. A táplálék a mennyiségi, minőségi szabályoknak és a 

higiénés követelményeknek megfelelő. 

A gyermekek napi négyszeri étkezésben részesülnek. Ez reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát takar.  

A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell 

fizetni. A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben csak az étkeztetésért kell díjat 

fizetni. Az intézményi térítési díjat külön rendelet állapítja meg. A térítési díj a Képviselő-testület által 

meghatározott mértékű. 

Gyermekétkeztetés esetén:  

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési 

díj 100%-át elengedi,  

 3 vagy több gyermekes családok esetén gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át 

 tartósan beteg, fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át kell megfizetni. 

 Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díjfizetésre kötelezett 

jövedelemmel nem rendelkezik. 

 Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 

 

8. A bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel 

A bölcsőde és az óvoda kapcsolata speciális. A bölcsődei ellátás végével az óvodai ellátás elkezdődik. 

Az átmenet nehézségeinek megelőzése érdekében a változás előtt óvodalátogatásokat szervezünk a 

nagycsoportosok számára. „Saját” gondozónőjük biztonságot nyújtó közelségében fokozatosan 

ismerkednek a gyermekek az új környezettel és személyekkel. Az óvodalátogatások megvalósításával 

minimálisra csökkenthető a gyermekek számára az átmenet okozta kellemetlenség. A nyári időszakban 

a nagycsoportosok óvodai étrendhez igazított étrendje is az átmenet megkönnyítését szolgálja.  

Az óvodán kívül folyamatos a kapcsolattartás a bölcsőde részéről a Védőnői Szolgálattal, Házi 

Gyermekorvosi Szolgálattal, Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Központtal, Gyámhatósággal, 

fenntartóval, szakmai társintézményekkel, regionális szakmai központtal.  

 



9.  Képzés, továbbképzés 

Az NSZFI által koordinált, a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésének keretében 

az intézmény évről-évre tovább képezi szakembereit. Célunk a kötelezettségen kívül a szakma 

folyamatos fejlődésében való részvétel. Az újdonságok elsajátításával, annak a mindennapi munkába 

való integrálásával tudunk megvalósítani minél magasabb szintű szakmai munkát.                                           

 

10. Dokumentáció: 

 Felvételi könyv 

 Kérelem a bölcsődei felvételhez 

 Kérdőív a bölcsődei felvételhez 

 Megállapodás szociális ellátás igénybevételéről 

 Havi statisztika 

 Térítési díj nyilvántartási törzslap 

 Jelenléti ív 

 Heti étrend 

 Csoportnapló 

 Bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap 

 Üzenő füzet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Érvényességi rendelkezés 

Jelen egységes pedagógiai programot Fonyód Város Képviselő-testülete 28/2013 (II.28.) 

számú határozatával jóváhagyólag elfogadta. Az elfogadott pedagógiai program az 

elfogadás napján lép hatályba. 

Legitimációs záradék 

Az elfogadás tényét az intézményegység-vezető az  aláírásával tanúsítja. 

Dátum: Fonyód, 2013.02.28. 
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Heidinger Zsoltné Ari Edina 

Intézményegység-vezető 
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Intézményvezető 
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