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A Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi terve a különleges bánásmódot igénylő, 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 

Pedagógiai programra és az intézmény minőségirányítási programra – valamint a törvényi 

szabályozókkal összehangolva került megvalósításra. 

Célunk volt az esélyteremtés, az egyenlő bánásmód elvének biztosítása és érvényesülése a támogató 

programok megvalósításával, a hátrányok kompenzálásával, az esélyegyenlőség előmozdításával. 

Óvodai férőhelyek biztosítása 

A Vadvirág Körzeti Óvoda két tagintézményből áll, ez a két - 6 és 3 csoportos - óvoda látja el a 

körzetet. Intézményeink kihasználtsága a férőhelyek és a csoportszobák mérete tekintetében 

maximálisnak mondható. Mindkét óvoda programja vonzó a családok számára. Azonban a 

Vadvirág Óvodában a jelentkezők közül elsősorban a körzetben élőket tudjuk fogadni, míg a 

„Csillagvár” Waldorf Tagóvodát a körzetben élőknél szívesebben választják - pedagógiai programja 

miatt – a más körzetben élő családok. Waldorf programjuk nagy népszerűségnek örvend a vidéki 

lakosság körében is. Általában már szeptemberben feltöltődnek férőhelyeink, az előjegyzésbe vett, 

3. életévüket szeptember után betöltő gyermekeket férőhely felszabadulása következtében tudjuk 

csak fogadni év közben. 2011-ben, 2012-ben több gyermek, más intézménybe való átirányítására 

volt szükség. Fellebbezés 2 esettől eltekintve nem volt. A felvételek elbírásakor előnyt élveztek a 

már óvodánkba járó testvérek mellett a különleges bánásmódot igénylő és a tanköteles korba lépő 

gyermekek.  

Az óvoda mindkét intézménye 6-17-ig van nyitva. A gyermekek érkezését-távozását minden év 

elején felmérjük, és eszerint határozzuk meg az óvodapedagógusok munkarendjét, így biztosítjuk 

azt a kötelezettséget, hogy az óvodai nevelés igénybe vétele idején óvodapedagógus foglalkozik a 

gyermekekkel. 

A tagóvoda nyári zárása június- július hónapban, a Vadvirág Óvoda július-augusztus hónapban tart 

zárva 5-5 hét időtartamig. A gyermekek elhelyezése a zárás alatt a körzet valemelyik épületében 

folymatosan biztosított. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásának helyzete, esélyegyenlőségének 

biztosítása a Vadvirág Körzeti Óvodában 
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a. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

A Vadvirág Körzeti Óvodában évek óta foglalkozunk sajátos nevelési igényű gyermekekkel. 

Alapító Okiratunk értelmében fogadjuk a beszédfogyatékos, látássérült, és integráltan nevelhető 

autista gyermekeket.  

Tudatosan fejlesztjük a feltételeket, így egyre inkább biztosítottak az intézményben az integrált 

nevelés feltételei, így a személyi és tárgyi feltételek. Óvodapedagógusaink közül 4 tett fejlesztő 

pedagógusi szakvizsgát, és két kollégánk gyógytestnevelői szakvizsgát.  Elsősorban az általuk 

vezetett óvodai csoportba integráljuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket. Figyelünk arra, hogy 

egy-egy óvodai csoportba egynél több gyermeket ne integráljunk be. A csoportlétszám 

kialakításánál figyelembe vesszük a törvény által előírtak szerint, hogy a gyermek kettő vagy három 

főnek számít.  

Együttműködési megállapodás alapján a veszprémi Bárczi EGYMI biztosít számukra utazó 

pedagógust, valamint gyógypedagógiai asszisztenst, meghatározott óraszámban.  

Az utazó pedagógusokkal való együttműködés zavartalan, a szakmai konzultáció a gyermekek 

fejlődése, fejlesztése érdekében rendszeres. 

Tárgyi feltételeinkhez a fenntartó önkormányzat komoly anyagi segítséget nyújtott az évek során, és 

folyamatosan biztosítja az anyagi fedezetet, amiből speciális fejlesztő eszközöket, játékokat tudtunk 

beszerezni, figyelembe véve a kötelező eszközjegyzéket. Mindkét intézményünkben külön 

helyiségben történik az egyéni fejlesztés, bár a tagóvoda helyisége nagyon-nagyon szűkös, és több 

funkciót is ellát (foglalkoztató, nevelői szoba, iroda egyben). Bázisintézményünk épületében (Avar 

u. 7/A) két egyéni foglalkoztató is található, melyet maximálisan ki is használunk.  

A szülőkkel való kapcsolattartás rendszeres és folyamatos. Fogadó óra keretében számolnak be a 

kollégák a gyermekekük fejlődéséről. A fogadó órák megtartására külön helyiség áll rendelkezésre. 

b. Logopédiai ellátás, felzárkóztató gyógypedagógiai fejlesztés 

Óvodánkban lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése mellett 

a beszédhibás gyermekek logopédiai ellátására. Sajnos a fejlesztés elsősorban az iskola előtt álló 

gyermekek számára biztosított utazó pedagógus által. A logopédiai ellátást a Pedagógiai 

Szakszolgálat tagintézményének (korábban Nevelési Tanácsadó) szakembere végzi az 

intézményben, meghatározott óraszámban. Magasabb óraszám biztosításával mindazoknak a 

gyermekeknek az ellátása lehetővé válna, valamennyi súlyos beszédértési, hangképzési problémával 

küzdő kisgyermek kezelése időben elkezdődhessen, hiszen a nagycsoportos, 5 éves korban 
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elkezdett terápia sok esetben nem elegendő. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az iskolába kerülő 

gyermekek további logopédiai terápiára szorulnak, ami tanulásbeli problémát idézhet elő. 

Gyógypedagógiai fejlesztés is biztosított azoknak a gyermekeknek, akiknek erre elengedhetetlen 

szükségük van. Azonban az erre biztosított óraszám szintén minimális. 

Ennek a lehetőségnek a biztosítása nagy segítség a magas létszámban jelen lévő hátrányos helyzetű 

gyermeknek.  

Pszichológust mindössze két éven keresztül biztosított az intézmény számára a szakszolgálat. A 

gyermekpszichológus rendszeres jelenlétét hiányoljuk, továbbra is szükség volna rá.  

c. Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése 

A Vadvirág Óvodában a hátrányos helyzetű gyermekek száma jóval magasabb a tagintézményénél. 

Anyagi problémáik miatt e családok rendszeres gyermeknevelési támogatásban részesülnek. 

Folymatosan nőtt az évek során az ingyenes étkezők száma. Tagintézményünkben minimális a 

szociális hátránnyal küzdő családok gyermekeinek a száma Ez a tagintézményünkben megvalósuló 

Waldorf pedagógiai 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 felválalja azoknak, a tagóvoda 

körzetében élő gyermekeknek a fogadását is, akik szülei nem fogadják el a Waldorf szellemű 

nevelést. Így tulajdonképpen biztosíthatóvá válik a szabad óvodaválasztás jogának érvényesülése is.   

A hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség elsősorban anyagi, szociális problémákból, a családok 

elszegényedéséből, munkanélküliségből, a családi szerkezet felbomlásából nem egy esetben a 

deviáns viselkedésből, életmódból adódó. 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. Szinte minden évben van édesanyjával a Családok Átmeneti 

Otthonában élő gyermekünk.  

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

el, szükség esetén kezdeményezi a védelembe vételt. A velük való együttműködés rendszeres, 

jelzőrendszeri formában történik. A jelzések levélben illetve rendszeres személyes találkozás 

alkalmával történnek.  

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 elősegítő feladatainkat, 
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gyermekvédelmi feladatainkat. Emellett a gyermekvédelmi szervekkel, szakszolgálatokkal, 

egészségügyi szervekkel való kapcsolattartási, együttműködési formák is helyet kaptak pedagógiai 

programunkban. A gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógus kolléga, aki ezt a feladatot 2013 

szeptembere óta külön díjazás (pótlék) nélkül, a munkaidejében látja el. 

Külön gondot fordítunk a szülőkkel, a családokkal való kapcsolattartás változatos lehetőségeinek 

kihasználására. A családokkal való közös rendezvények szervezése gyakori intézményeinkben. A 

gyermekvédelmi tevékenyésget a Vadvirág Óvodában az óvodapedagógusok által, szülöi 

támogatásal létrehozott alapítvány is támogatja. („Vadvirág” Alapítvány)  

Figyelemmel kísérjük az igazolatlan hiányzásokat és - elsősorban tanköteles korú gyermekek 

esetében - több alkalommal volt szükség intézkedési terv elkészítésére, intézkedésre a hiányzások 

miatt. (szülő felszólítása, jelzés a gyermekjóléti szolgálat, jegyző, kormányhivala felé) 

Megvalósítás  

A Vadvirág Körzeti Óvoda intézményi dokumentumaiba (Pedagógiai Program – korábban Helyi 

Óvodai Nevelési Program -, Intézményi Minőségirányítási Program) beépültek és érvényesültek az 

egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek valamint a 2008-ban élkészült 

intézkedési terv célkitűzései.  

A minőségirányítási csoport (2013-től munaközösség) bevonásával megvalósúlt a folyamatos 

értékelés, az eredmények visszacsatolása, az intézkedési terv ellenőrzése során szerzett információk 

beépítése a további feladatmeghatározásokba.  

Az intézményvezető biztosította a kollégáknak a folyamatos továbbképzés lehetőségét, a 

feladatokra való felkészülést. Olyan továbbképzéseken vehettek részt a kollégák, melyeken új 

módszereket tanulhattak, fokozva szakmai felzárkóztató, esélyteremtő munkájuk eredményességét. 

(Stresszkezelés, tehetséggondozás, konfliktuskezelés, hatékony, új módszerek elsajátítása) 

Monitoring - Nyilvánosság 

Az intézkedési tervben megvalósultak ellenőrzése évente megtörtént, az eredményesség értékelésre 

került. A monitoring vizsgálat eredményeit a személyes adatok biztosításával a Vadvirág Óvoda 

honlapján nyilvánosságra hoztuk. A szülők számára minden év végén szülői kör keretében 

számoltunk be eredményeinkről. A képviselőtestület tájékoztatása céljából az esélyegyenlőségi 

program megvalósításáról a fenntrató önkormányzat számára elkészítétt vezetői beszámoló minden 

évben kitért. Az esélyegyenlőségi tervben megahatározott indikátorok teljesültek.  
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