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A Vadvirág Körzeti Óvoda esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának, 

fejlesztésének sikeressége érdekében készült el. 

Az intézkedési terv a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési tervvel, valamint, 

az intézmény működését és pedagógiai munkáját szabályozó dokumentumokkal – különös 

tekintettel a helyi pedagógiai programra és az intézmény minőségirányítási programra – 

összehangolva került megírásra. 

Fegyelembe vettük az 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény és Az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény 

rendelkezéseit. 

Sajátos nevelési igényű az a gyermek: az a gyermek, aki szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság-együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd. 

– fejlesztésük gyógypedagógus fejlesztő tevékenységével valósulhat meg 

b) 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 (Közoktatásról szóló törvény 3. sz. melléklete II/3. pontja szerint) 

Hátrányos helyzetű gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket, akinek szülei rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek kell tekinteni minden olyan gyermeket, akit 

védelembe vettek, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 

akkor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek, ha a törvényes felügyeletet ellátó szülője, 

illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be 

sikeresen. (Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 121.§ (1) 14. pontja) 

Kötelező óvodai felvétel: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 65. § (2) 

bekezdése értelmében a kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek felvételét, ha az a harmadik életévét betöltötte. 
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1. Helyzetelemzés 

A Vadvirág Körzeti Óvodában évek óta foglalkozunk sajátos nevelési igényű 

gyermekekkel. Egyre inkább biztosítottak az integrált nevelés feltételei, így a személyi és 

tárgyi feltételek. Óvodapedagógusaink közül 4 tett fejlesztő pedagógusi szakvizsgát, és két 

kollégánk gyógytestnevelői szakvizsgát. 

2005-től a pedagógiai munkát gyógypedagógiai asszisztensek segítik (mindkét 

intézményünkben 1 – 1 félállású kolléga) a munkát. 2007 őszétől az egyéni fejlesztést 

gyógypedagógus biztosítja sajátos nevelési igényű gyermekeinknek. Váltakozó beosztással 

mindkét intézményben dolgozik. 

Tárgyi feltételeinkhez a fenntartó önkormányzat komoly anyagi segítséget nyújtott, és 

folyamatosan biztosít, így speciális fejlesztő eszközöket, játékokat tudtunk beszerezni, 

figyelembe véve a kötelező eszközjegyzéket. Mindkét intézményünkben külön helyiségben 

biztosított az egyéni fejlesztés, bár a tagóvoda helyisége nagyon szűkös, és több funkciót is 

ellát. Új építésű bázisintézményünkben két egyéni foglalkoztató is található, melyet 

maximálisan ki is használunk. 

Alapító Okiratunk értelmében fogadjuk a beszédfogyatékos, látássérült, és integráltan 

nevelhető autista gyermekeket. Azonban nem zárkózunk el az egyéb fogyatékossággal élő 

gyermekek integrációjától sem, amennyiben a körzetünkben élő gyermekről van szó. Így 

második éve nevelkedik a Vadvirág Óvodában egy mozgássérült kislány, és tagóvodánkban 

súlyosan hallássérült gyermek, aki ebből kifolyólag beszédfogyatékossággal is küzd. 

Óvodánkban lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

mellett a beszédhibás gyermekek logopédiai ellátására. A logopédiai ellátást a Nevelési 

Tanácsadó szakembere végzi az intézményben, meghatározott óraszámban. 

Tagintézményünkben mindössze egy hátrányos helyzetű gyermek van, akinek családja 

rendszeres gyermeknevelési támogatásban részesül, míg a Vadvirág Óvodában ezeknek a 

gyermekeknek a száma jóval magasabb. Ez a Waldorf program sajátosságának is köszönhető, 

hiszen ez idáig ezt a programot legfőképp azok a családok választották, akik ennek 

szellemiségével egyetértenek, azonosulni tudnak. A körzet másik intézménye (Vadvirág 

Óvoda) pedig fel tudta vállalni azoknak a gyermekeknek a fogadását, akik szülei nem 

fogadják el a Waldorf szellemű nevelést. Így biztosíthatóvá válik a szabad óvodaválasztás 

jogának érvényesülése is. 
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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, 

gyermekorvossal. Van gyermekünk, aki a Családok Átmeneti Otthonában él édesanyjával. 

A hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség elsősorban anyagi, szociális problémákból adódó. 

Több gyermeknek van családgondozója, aki figyelemmel kíséri a család életét, tanácsokkal 

látja el. A velük való együttműködés rendszeres, jelzőrendszeri formában történik. 

Óvodai programunkban megjelennek alapelveink között a speciális helyzetből adódó 

gyermekek nevelésével kapcsolatos elveink, valamint kidolgoztuk a sajátos nevelési igényű 

gyermekek, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését 

célzó feladatainkat, gyermekvédelmi feladatainkat. Emellett a gyermekvédelmi szervekkel, 

szakszolgálatokkal, egészségügyi szervekkel való kapcsolattartási, együttműködési formák is 

helyet kaptak nevelési programunkban. 

2. Az Intézkedési terv célja 

Az elkészített intézkedési terv célja, hogy biztosítva legyen az egyenlő bánásmód elvének 

teljesülése, az esélyteremtés, támogató lépések kitűzésével olyan programok megvalósítása, 

amely hozzájárul a hátrányok kompenzálásához és az esélyegyenlőség előmozdításához. 

Célunk a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek nevelési – oktatási, és társadalmi integrációjának támogatása. 

3. Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a Vadvirág Körzeti Óvoda vezetője a következő 

kötelezettségeket vállalja: 

 Az esélyegyenlőségi tervben megfogalmazottak alapján elkészíti az intézkedési tervét, 

melynek az óvoda nevelőtestületével való megismertetéséről gondoskodik. 

 Gondoskodik a tervben megfogalmazott rövid-, közép-, és hosszú távú intézkedések 

elvégzéséről. 

 A megvalósulás eredményességét évente felülvizsgálja 

  A felülvizsgálat eredményeiről évente beszámol a fenntartónak. 
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Felelősség: 

A vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi tervének végrehajtásáért a Vadvirág Körzeti 

Óvoda vezetője: Barcza Béláné felel. 

 Biztosítja, hogy az intézmény Esélyegyenlőségi tervét a helyben szokásos módon 

megismerhessék az érintett felek: szülők, pedagógusok. 

 Felel azért, hogy az intézmény dolgozói ismerjék és kövessék az abban foglaltakat. 

 Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket. 

A megvalósulás irányítója a „Csillagvár” Waldorf Tagóvodában: Csernay Zita tagóvoda 

vezető. Az ő feladata és felelőssége, hogy a tagóvodában az intézkedési terv végrehajtását 

nyomon kövesse, és arról tájékoztassa az intézmény vezetőjét. 

A Vadvirág Körzeti Óvoda óvodapedagógusai, gyógypedagógusa, pedagógiai munkát segítő 

dolgozói felelősek azért, hogy biztosítsák a diszkriminációmentes óvodai nevelést, a 

befogadó, elfogadó, toleráns légkört. A pedagógusok feladata még, hogy tudatában legyenek 

az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, és minden alkalmat 

megragadjanak az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteik bővítésére. Felelősségük 

továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi tervben foglaltakat megismerjék, és annak 

megvalósításában részt vegyenek, illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezzék azt az 

intézmény vezetőjének. 

Minden a Vadvirág Körzeti Óvodával, szerződéses viszonyban álló, számára szolgáltatást 

nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje az intézkedési tervet és azt magára nézve 

kötelezőként kövesse. 

4. Akcióterv 

1. Valamennyi hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek 

biztosítani az óvodai ellátást a harmadik életévétől. 

Cél: A hátránykompenzáció már 3 éves korban megkezdődjön 

Az intézkedés leírása:  

- A beíratások előtt felvenni a kapcsolatot a körzet védőnőjével, a bölcsődével, tájékozódni 

arról, hogy várható-e a körzetben élő hátrányos helyzetű 3 éves (vagy idősebb) gyermek, 

aki számára a férőhelyet mindenképpen biztosítani szükséges.  

- A beíratás után fokozottan figyelni arra, hogy elsősorban a körzetben élő, hátrányos 

helyzetű, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára biztosítsuk a férőhelyet. 
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- A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása 

Az intézkedés felelőse: Óvodavezető és tagóvoda vezető, óvodapedagógusok 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év): 

√ Helyzetelemzésünk figyelembe vételével azonnali beavatkozásra nincs szükség. 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év): 

√ A körzetben élő hátrányos helyzetű gyermekek és az óvodai ellátásba bekerült 

hátrányos helyzetű gyermekek arányszáma 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év): 

√ A körzetben élő hátrányos helyzetű gyermekek és az óvodai ellátásba bekerült 

hátrányos helyzetű gyermekek aránya minimálisra, lehetőség szerint 0-ra 

csökkenjen. 

2. A hátrányos helyzetű gyermekek családjaival való szorosabb együttműködés, 

kommunikáció 

Cél: A hátrányos helyzetből adódó lemaradások sikeres ellensúlyozása. 

Az intézkedés leírása:  

- Szociális tevékenység, családsegítés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem. 

- Szakszerű, a gyermek társadalmi 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, 

gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a család szokásainak, értékrendjének 

megismerése, megértése, a család erőforrásainak feltárása. Folyamatos és rendszeres 

kapcsolattartás a szülőkkel, tanácsadás, családlátogatás, megéreztetni a szülőkkel, hogy a 

rendszeres óvodába járás fontos a gyermek fejlődése szempontjából. 

- Rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlődési 

naplóbejegyzéseinek megbeszélése, a gyermekek alkotásainak megmutatása, elemzése, a 

szülők részvételi lehetőségének biztosítása a gyermekek tevékenységeiben. 

Az intézkedés felelőse: csoportvezető óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelős 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év):  

√ Helyzetelemzésünk figyelembe vételével azonnali beavatkozásra nincs szükség. 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év):  

√ Kapcsolattartási formák, az óvoda szervezésében biztosított lehetőségek száma, és 

az azokon való részvételi arány. 
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Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év):  

√ Kapcsolattartási formák, az óvoda szervezésében biztosított lehetőségek száma, és 

az azokon való részvételi arány lehetőség szerinti növekedést mutató értéke. 

3. A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, megsegítése fejlesztése. 

Cél: A hátrányos helyzetű gyermekek hátránykompenzációja annak érdekében, hogy az 

iskolaképességet kellő időben elérhessék. 

Az intézkedés leírása:  

- Óvodába kerüléskor komplex állapotfelmérés, részletes anamnézis készítése, folyamatos 

fejlettségmérés, tudatos fejlesztési tervkészítés.  

- Megfelelő minőségű és időtartalmú óvodáztatás. Minél hosszabb ideig tartó (már 3 éves 

kortól) óvodáztatás biztosítása a célcsoport körében.  

- Olyan csoportalakítási elvet kell választani, amely biztosítja az SNI gyermekek arányos 

elosztását.  

- A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása  

- Tudatos óvodai pedagógiai munka ahhoz, hogy a hátrányokat az óvodai nevelés 

csökkenteni tudja. Korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazása: a gyermek 

kezdeményezéseire támaszkodó módszerek, differenciálás, kooperatív technikák, mozgás, 

zene felhasználása…) 

- Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka: tanulási képességek megalapozása, 

egyéni kompetenciák fejlesztése, a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának 

megelőzése, figyelemkoncentráció, az alkotásvágy szükséges szintjének kialakítása. Az 

óvodai programok, tevékenységek változatosságának biztosítása, élmények nyújtása, 

differenciált feladatadás, fejlesztés.  

- Szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás: konzultációk a gyermekek fejlődéséről, 

fejlesztési terv közös kidolgozása, szolgáltatások biztosításának megszervezése (Nevelési 

Tanácsadó, Szakértői Bizottság) 

Az intézkedés felelőse: csoportvezető óvodapedagógusok, óvodavezető, tagóvoda vezető 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év):  

√ Helyzetelemzésünk figyelembe vételével azonnali beavatkozásra nincs szükség. 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év):  

√ Az érintettek száma, valamint az iskolába készülők aránya. A szükséges 

szakellátás lehetőségének megteremtése, biztosítása. 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év):  
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√ Az érintettek száma, valamint az iskolába készülők aránya érzékelhető javulást 

mutasson.  

√ Valamennyi arra rászoruló gyermek kapja meg a számára legoptimálisabb 

fejlesztést, szükség szerinti szakellátást. 

4. A hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozása. 

Cél: A valamely területen tehetséges hátrányos helyzetű gyermekek pozitív képességeinek 

kibontakoztatása. 

Az intézkedés leírása:  

- Óvodába kerüléskor komplex állapotfelmérés, részletes anamnézis készítése, folyamatos 

fejlettségmérés, tudatos fejlesztési tervkészítés.  

- Az óvodai programok, tevékenységek változatosságának biztosítása, élmények nyújtása, 

egyéni kompetenciák fejlesztése, differenciált feladatadás, fejlesztés. 

- Különfoglalkozásokba való bevonás: ovi-foci, zene-ovi… 

Az intézkedés felelőse: csoportvezető óvodapedagógusok 

 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év):  

√ Helyzetelemzésünk figyelembe vételével azonnali beavatkozásra nincs szükség. 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év):  

√ A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek 

száma és a tehetséggondozást célzó tevékenységekben résztvevők aránya 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év):  

√ Valamennyi tehetséges hátrányos helyzetű, ill. halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek kapja meg a számára legoptimálisabb fejlesztéshez szükséges lehetőséget, 

vehessen részt, tehetséggondozást célzó tevékenységekben.  

5. 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 kisérése. 

Az intézkedés leírása:  

- Óvodába kerüléskor komplex állapotfelmérés, részletes anamnézis készítése.  

- A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása  
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- 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.  

- Amennyiben ezek a gyermekek valami oknál fogva nem járnak rendszeresen óvodába, 

jelzéssel kell élni a gyermekvédelmi felelős, illetve a gyermekvédelmi szervek felé. 

- Gyermekvédelemmel, egészségügyi ellátással kapcsolatos munka: egészségügyi 

szűrővizsgálatok kezdeményezése, megszervezése, ennek érdekében kapcsolattartás az 

óvoda orvosával, védőnőjével.  

- Szükség esetén, lehetőség szerinti segítségnyújtás a családnak. 

- Szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás: konzultációk a gyermekek fejlődéséről, 

fejlesztési terv közös kidolgozása, szolgáltatások biztosításának megszervezése (Nevelési 

Tanácsadó, Szakértői Bizottság) 

Az intézkedés felelőse: csoportvezető óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelős, 

óvodavezető 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év):  

√ Az igazolatlanul hiányzók száma, a szülőknek kiküldött felszólítások száma. 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év):  

√ Az igazolatlan hiányzások számának érzékelhető visszaszorítása 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év):  

√ Az igazolatlan hiányzások lehetőség szerinti csökkenése az érintettek körében. 

6. A sajátos nevelési igényű gyermekek számára megfelelő személyi feltételt (segítő 

személy) biztosítása 

Cél: Valamennyi integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó csoportban 

legyen szakképzett segítő. Ezzel minden arra rászoruló kisgyermek kapja meg az 

integrációhoz szükséges ellátást. Az óvodapedagógus pedig az integrált neveléshez való 

segítséget gyógypedagógiai asszisztens biztosításával. 

Az intézkedés leírása:  

- A fenntartó tájékoztatása új sajátos nevelési igényű gyermekek beiratkozásáról annak 

érdekében, hogy a számára megfelelő személyi feltételt (segítő személy) biztosítani 

lehessen, az adott nevelési évben. 

- Olyan csoportalakítási elvet kell választani, amely biztosítja az SNI gyermekek arányos 

elosztását.  
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- Valamennyi SNI gyermeket foglalkoztató csoportba biztosítani szükséges segítő személyt. 

- Ennek érdekében felvenni a kapcsolatot a fenntartóval.  

- Kapcsolattartás, együttműködés a városban működő EGYMI-vel. 

Az intézkedés felelőse: Óvodavezető és tagóvoda vezető 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év):  

√ Helyzetelemzésünk figyelembe vételével azonnali beavatkozásra nincs szükség. 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év):  

√ SNI gyermekek létszámához mérten a szakképzett segítői létszám szükség szerinti 

arányos növelése.  

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év):  

√ Valamennyi sajátos nevelési igényű gyermekek integráló csoportba biztosítani a 

segítő személyt 

7. A sajátos nevelési igényű gyermekek számára megfelelő tárgyi feltétel biztosítása 

Cél: Minden arra rászoruló gyermeknek biztosítani az egyéni és csoportban való tudatos 

fejlesztéséhez szükséges tárgyi feltételt.  

Az intézkedés leírása:  

- Rendszeresen felülvizsgálni a meglévő, fejlesztést elősegítő tárgyi feltételeket, 

folyamatosan pótolni a hiányzó eszközöket. 

- Kapcsolattartás a szakmai szolgáltatókkal, tanácsaik, javaslataik figyelemmel kísérése a 

tárgyi feltételek biztosítása terén. 

Az intézkedés felelőse: Óvodavezető és tagóvoda vezető 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év):  

√ Helyzetelemzésünk figyelembe vételével azonnali beavatkozásra nincs 

szükség. 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év):  

√ A tárgyi eszközök számának növelése, az eszköztár gyarapítása, a fejlesztéshez 

szükséges választék szélesítése. 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év):  

√ Valamennyi, az Alapító Okiratunk szerint vállalt SNI gyermek optimális 

fejlesztéséhez érzékelhető módon megteremteni a szükséges tárgyi feltételeket. 
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8. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai integrált fejlesztése 

Cél: Minden arra rászoruló, integráltan nevelhető gyermeknek biztosítani az egyéni és 

csoportban való tudatos, az állapotának megfelelő fejlesztést.  

Az intézkedés leírása:  

- Óvodába kerüléskor komplex állapotfelmérés, részletes anamnézis készítése, folyamatos 

fejlettségmérés, tudatos fejlesztési tervkészítés.  

- A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása  

- Szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás: konzultációk a gyermekek fejlődéséről, 

fejlesztési terv közös kidolgozása, szolgáltatások biztosításának megszervezése (Nevelési 

Tanácsadó, Szakértői Bizottság, EGYMI) 

- Tudatos óvodai pedagógiai munka ahhoz, hogy a sajátos igényből adódó hátrányokat az 

óvodai nevelés csökkenteni tudja. Korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazása: a 

gyermek kezdeményezéseire támaszkodó módszerek, differenciálás, kooperatív technikák, 

mozgás, zene felhasználása…) 

Az intézkedés felelőse: Óvodapedagógusok, óvodavezető és tagóvoda vezető 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év):  

√ Helyzetelemzésünk figyelembe vételével azonnali beavatkozásra nincs 

szükség. 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év):  

√ Az SNI gyermekek száma, a speciális, személyre szabott egyéni fejlesztő 

foglalkozások aránya. fejlesztésben részt vett gyermekek aránya.  

√ A fejlődés nyomon követésének megléte. 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év):  

√ Valamennyi SNI gyermek kerüljön be megfelelő fejlesztésre, kapja meg a 

számára legoptimálisabb, szakszerű fejlesztés lehetőségét. 

9. A sajátos nevelési igényű gyermekek családjaival való szorosabb együttműködés, 

kommunikáció 

Cél: A sajátos igényből adódó lemaradások lehetőség szerinti ellensúlyozása, az SNI 

gyermekek optimális fejlődésének biztosítása. 

Az intézkedés leírása:  

- Szakszerű, a gyermek sajátos helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és 

módszerekkel partnerré tenni a szülőket és megnyerni őket az együttműködésre. 
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- Partnerközpontú működés, szülői igények vizsgálata, lehetőség szerinti kiszolgálása. 

- Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel. Egyéni beszélgetések, gyermek sajátos 

helyzetéből adódó gyermekneveléssel, fejlesztéssel, szemlélettel, állapotának 

elfogadásával kapcsolatos nézetek kicserélése. Folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a 

szülőkkel, tanácsadás.  

- Rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlődési 

naplóbejegyzéseinek megbeszélése, a szülők részvételi lehetőségének biztosítása a 

gyermekek tevékenységeiben. 

Az intézkedés felelőse: csoportvezető óvodapedagógusok,  

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év):  

√ Helyzetelemzésünk figyelembe vételével azonnali beavatkozásra nincs szükség. 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év):  

√ Az óvoda szervezésében a kapcsolattartási formák, lehetőség biztosításának száma, 

és az azokon való részvételi arány. 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év):  

√ Az óvoda szervezésében a kapcsolattartási formák, lehetőség biztosításának száma, 

és az azokon való részvételi arány érzékelhető módon növekedjen. 

10. A logopédiai ellátás biztosítása 

Cél: Minden arra rászoruló gyermek kapja meg az állapotának megfelelő fejlesztést, lehetőleg 

az óvoda falain belül. 

Az intézkedés leírása:  

- A Nevelési Tanácsadó munkatársa, logopédusa időben – év elején – mérje fel a 

gyermekek ellátási szükségletét, és a Nevelési Tanácsadó ehhez igazítva állapítsa meg 

óraszámát, amit az intézményben fejlesztésre fordít.  

- Szoros együttműködés a Nevelési Tanácsadóval, az óvodában dolgozó logopédussal. 

Az intézkedés felelőse: Óvodavezető és tagóvoda vezető, óvodapedagógusok 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év):  

√ Logopédiai szűrés eredményeként minden 5 éves, arra rászoruló gyermek kapjon 

logopédiai ellátást. Ellátottak száma – rászorulók száma azonos legyen. 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év):  

√ Logopédiai szűrés eredményeként minden 4-5 éves, arra rászoruló gyermek kapjon 

logopédiai ellátást.  

√ Ellátottak száma – rászorulók száma azonos legyen. 
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Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év):  

√ Foglalkozzon logopédus minden arra rászoruló gyermekkel tekintet nélkül a 

korára!  

√ Ellátottak száma – rászorulók száma azonos legyen. 

 

5. Megvalósítás 

A Vadvirág Körzeti Óvoda vezetője biztosítja, hogy az intézmény dokumentumaiba (Helyi 

Óvodai Nevelési Program, Intézményi Minőségirányítási Program) beépüljenek és 

érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és 

az intézkedési terv célkitűzései. 

Vállalja a folyamatos értékelést a minőségirányítási csoport bevonásával, az eredmények 

visszacsatolását, az intézkedési terv ellenőrzése során szerzett információk beépítését. 

Biztosítja a kollégáknak a folyamatos továbbképzés lehetőségét, a feladatokra való 

felkészülést. 

6. Monitoring és nyilvánosság 

Az intézkedési tervben megvalósultak ellenőrzése évente történik, az eredményesség évente 

értékelésre kerül. A monitoring vizsgálat eredményeit a személyes adatok biztosításával 

nyilvánosságra hozzuk. Az ellenőrzés dokumentumát az intézmény vezetője minden év május 

31-ig megküldi az Oktatási és Sportirodának, mely alapján a képviselőtestület felé a 

tájékoztatást elkészítik. 

7. Konzultáció és visszacsatolás 

Az Esélyegyenlőségi terv elkészítésébe a Vadvirág Körzeti Óvoda vezetőségét bevontam. 

Véleményformálásra a lehetőség biztosított a szülők képviselői, a nevelőtestület számára. 

Véleményüket az év végi beszámolók után írásban kérjük a minőségirányítási programban 

megvalósultak véleményezésével együtt. A vélemények benyújtására az intézményvezetőnél 

van lehetőség, az észrevételeket a Vadvirág Körzeti Óvoda vezetősége tárgyalja. 

8. Szankcionálás 

A Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi tervében vállalt intézkedések felelősei 

biztosítják a megfogalmazottak teljesülésének feltételeit. 

A teljesülésről évente, az esetleges megvalósulási akadályokról, nehézségekről az intézmény 

vezetőjét haladéktalanul tájékoztatják. 



14 

 

9. Záró rendelkezés 

A Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi tervét a szakmai vitára bocsátást követően a 

nevelőtestület elfogadta, a megismerés, elfogadás, és egyetértés tényét az Esélyegyenlőségi 

tervhez csatolt íven aláírásukkal igazolják. 

 

Kelt: Veszprém, ………..év……………….hó……….nap 

…………………………………. 

Intézményvezető 
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MELLÉKLET   
 

A Vadvirág Körzeti Óvodára vonatkozó intézményi adatok az esélyegyenlőségi 
program helyzetelemzéséhez. 

 
1. Intézményi alapadatok (2007. okt. 1-i, statisztikai adatok) 

 
OM azonosító: 036810 

Intézmény neve, címe: Vadvirág Körzeti Óvoda, Veszprém Avar u. 7/A 

Fenntartó neve, címe: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Főállású pedagógusok száma: 

14 

Az intézménybe járó óvodás gyermekek 
száma 137 

Sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás 
gyermekek száma 2 

e
b
b
ő

l Integráltan 
2 

gyógypedagógiai csoportban 
 

Hátrányos helyzetű (HH) /Halmozottan 
hátrányos helyzetű (HHH)* óvodás 
gyermekek száma: 25 

 

 
1. Alapadatok a tagintézményben 
 

OM azonosító: 036810 

Intézmény neve, címe: Vadvirág Körzeti Óvoda, Veszprém Avar u. 7/A 

Telephely/Tagintézmény neve és címe: „Csillagvár” Waldorf Tagóvoda Veszprém, 
Szent I. u. 12. 

Fenntartó neve, címe: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Főállású pedagógusok száma a 
tagintézményben: 6 

Sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás 
gyermekek száma 2 

e
b
b
ő

l Integráltan 
2 

gyógypedagógiai csoportban 
 

Gyermekek vagy tanulók száma a 
tagintézményben 66 

e
b
b
ő

l Hátrányos helyzetűek (HH)/ Halmozottan 
hátrányos helyzetűek (HHH)* 

1 
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2. A gyermekek, tanulók száma az egyes óvodai csoportokban  
Kérjük, hogy az egyes óvodai csoportokat a legalacsonyabb életkorú csoporttól/osztálytól kiindulva 
tüntessék fel. 
Amennyiben szükséges, a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. 

Osztály
1
 

(évf. és betűjele) vagy 
óvodai csoport (foka és 

neve) 

gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban 

Összesen HH / HHH SNI 

Vegyes csoport - 
Csiribiri 24 3 1 

Vegyes csoport – 
Mazsola 21 6 1 

Vegyes csoport – 
Vackor 22 3 0 

Kiscsoport – Pitypang 24 2 0 

Középső csoport – 
Napsugár 23 4 0 

Nagycsoport - Süni 23 7 0 

Vegyes csoport – 
Waldorf 1. 23 0 0 

Vegyes csoport – 
Waldorf 2. 22 1 1 

Vegyes csoport – 
Waldorf 3. 21 0 1 

 203 26 4 

 
3.Humán-erőforrás hiánya 
Amennyiben szükséges, a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. 

Valamennyi csoportunkban szakképzett pedagógus dolgozik! 

nem megfelelő 
képesítéssel betöltött 

pedagógus-állás (iskola 
esetén szak-, szaktárgy) 

megnevezése 

érintett gyermekek, tanulók száma 

összesen HH / HHH SNI 

nincs     

    

 
4. nyitva tartás  
Csak az óvoda esetén 
a napi nyitvatartási idő (-tól –ig): (11 óra) 6-17-ig 

 
2. Feladatellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek, tanulók létszáma 
Kérjük, nevezze meg, milyen feladatot lát el az intézmény az egyes feladatellátási helyeken (pl. 
tagintézmény, másik telephely) A nem oktatási (ill. óvodai nevelési) célú feladatellátási helyeket 
nem szükséges feltüntetni (pl. pedagógiai szakszolgálat, diákotthon, stb.) 
 

                                                 
1
 Amennyiben egy osztályban különböző osztályfokon tanuló gyerekek összevont oktatása folyik, kérjük, hogy jelölje ezt is egy 

sorban. Pl. 1-2-3. A vegyes óvodai csoportot is kérjük jelölni, pl.: vegyes I., vegyes II. 
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Amennyiben szükséges, a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető 

Feladatellátási hely 
(megnevezése és címe) 

Funkció 
 

Főállású 
pedagógusok 

létszáma 

Gyermekek, 
tanulók 
száma 

HH / HHH 
gyermekek, 

tanulók 
száma 

SNI 
gyermekek, 

tanulók 
száma 

Vadvirág Óvoda  
Veszprém, Avar u. 7/A 

Óvoda 14  25 2 + 1* 

„Csillagvár” Waldorf 
Tagóvoda, 
Veszprém, Szent. I. u. 12. 

óvoda 6  1 2 

  20  21 5 

Megjegyzés: *mozgássérült gyermek, aki az alapító okiratunk szerint nem számítható SNI 

gyermeknek 
 
5. gyógypedagógiai nevelés, oktatás 
 

Főállású gyógypedagógusok létszáma 
összesen: 1* 

Ebből a gyógypedagógiai 
tagozaton tanít 

 

e
b
b
ő

l 

oligofrén pedagógus   

tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakos   

értelmileg akadályozottak pedagógiája 
szakos   

logopédus   

pszichopedagógus 1  

szurdopedagógus vagy hallássérültek 
pedagógiája szakos   

szomatopedagógus   

tiflopedagógus vagy látássérültek 
pedagógiája szakos   

SNI gyermekek, tanulók létszáma 
összesen: 4+1 

Ebből gyógypedagógiai 
csoportban, tagozaton  

 

e
b
b
ő

l 

Enyhe fokban értelmi fogyatékos 2  

Középsúlyos értelmi fogyatékos   

Diszlexia, egyéb részképesség zavar   

Súlyos magatartási, tanulási zavar   

Egyéb 3  

A szakvélemény alapján a többi 
gyermekkel, tanulóval közösen is 
részt vehet az óvodai nevelésben, 
iskolai nevelésben, oktatásban  4+1  

 
Főállású gyógypedagógiai asszisztensek 

létszáma összesen: 2** 

 
Megjegyzés: *váltakozó beosztással a két intézményben, valamennyi SNI-s gyermekkel foglalkozik. 
**félállásban mindkét intézményben 1-1 fő 
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12. Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben 
 

eszköz/létesítmény darab 

az eszközt / létesítményt használó 

gyermekek, 
tanulók 
száma  

HH / HHH 
gyermekek, 

tanulók 
száma  

sajátos 
nevelési 
igényű 

gyermekek, 
tanulók 
száma  

logopédiai foglalkoztató, egyéni 
fejlesztő szoba 

V: 2 
W: 1 

V: 23 
W: 9 

V: 6 
W:1 

V: 2 
W: 2 

nyelvi labor     

szükségtanterem     

számítástechnikai szaktanterem     

számítógép (min. P4 szintű)     

ebből  internet hozzáféréssel     

tornaterem V: 1 V: 137 V: 25 V: 2 

 
12b. infrastruktúra az egyes feladat-ellátási helyeken (darabszám) 
Amennyiben szükséges, a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető 

Feladat-ellátási 
hely 

(megnevezése) 

építés 
vagy 

legutóbbi 
felújítás 

éve 

logopédiai 
foglalkoz-

tató, 
egyéni 

fejlesztő 
szoba 

nyelvi 
labor 

szükség
-

tanterem 

számítás-
technikai 
szaktante

rem 

számítógép 
(min. P4 
szintű) 

tornat
erem 

vízöblí
téses 
WC 

étkező 
vagy 

ebédlő 

Vadvirág 
Óvoda  
Veszprém, 
Avar u. 7/A 

2006. 2    5 1 

6x5 
db 

gyerm
ek 

WC  

„Csillagvár” 
Waldorf 
Tagóvoda, 
Veszprém, 
Szent. I. u. 12. 1972. 1    1  6  

          

          

          

 
15. intézményi és szervezeti együttműködések 
Van-e kapcsolat, együttműködés az intézmény környezetében működő társadalmi és szakmai 
szereplőkkel 
Amennyiben szükséges, a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető 

Szervezetek, 
intézmények 

Együttműködés jellege 

Rendszeres kapcsolat 
(gyakoriság) 

Alkalmi találkozók 
(jelölje X-szel) 

Nincs kapcsolat 
(jelölje X-szel) 

Cigány kisebbségi 
önkormányzat 

   

Családsegítő Havi rendszeresség X  
Gyermekjóléti szolgálat Havi rendszeresség X  
Védőnők Havi rendszeresség X  
Civil szervezetek (Kérjük, sorolja fel azokat) 
    



19 

 

Az Esélyegyenlőségi tervben foglaltakat megismertem, tudomásul veszem 

(nevelőtestület tagjai, nevelőmunkát segítők): 

1. ANTALNÉ SÜVEGES ÉVA  ........................................................  

1. BARCZA BÉLÁNÉ  ........................................................  

2. CSEH MÁRIA  ........................................................  

2. CSERNAY ZITA  ........................................................  

3. CSERNÉ KONCZ ADRIENN  ........................................................  

3. FEKETE LÁSZLÓNÉ  ........................................................  

4. GOSZTOLA SÁNDORNÉ  ........................................................  

5. HADNAGY ANTALNÉ  ........................................................  

6. HAUCK MIKLÓSNÉ  ........................................................  

4. HUSZÁR LÁSZLÓNÉ  ........................................................  

7. JAKAB JENŐNÉ  ........................................................  

8. KISNÉ PINTÉR KATALIN  ........................................................  

5. KOZMÁNÉ BOZSIK ILDIKÓ  ........................................................  

6. LATTENSTEIN JÁNOSNÉ  ........................................................  

7. LIGETVÁRINÉ FUIT ANNA  ........................................................  

9. MAGURÁN PÁLNÉ  ........................................................  

10. MEKLER JÓZSEFNÉ  ........................................................  

8. PALTESZ ÁGNES  ........................................................  

9. PAPPNÉ GASCHLER GYÖRGYI  ........................................................  

11. PERCZE MÁRIA  ........................................................  

10. POLLER ÁGNES  ........................................................  

12. PŐDÖR TIBORNÉ  ........................................................  

11. PUSKÁSNÉ DEVECSERY SZILVIA  ........................................................  

12. RÁCZNÉ HOCK ERIKA  ........................................................  

13. SZÓLLÁSNÉ TÖRÖK CSILLA  ........................................................  

14. TANKOVICSNÉ ELEK VALÉRIA  ........................................................  

15. TÓVÁRI ANDREA  ........................................................  

16. TÖRÖK LAJOSNÉ  ........................................................  

17. TÖRÖRKNÉ BARTÓK ÉVA  ........................................................  

18. TUNNER KRISZTINA  ........................................................  

19. ÚJHELYI MÁRIA  ........................................................  
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20. VÍGVÁRINÉ NAGY ILDIKÓ  ........................................................  

21. VIZINÉ SÁNTA ANDREA  ........................................................  

 

Veszprém, 2008………………….. 

Barcza Béláné 

 Óvodavezető 


