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Beszámoló az óvodában folyó gyermekvédelmi munkáról 

a 2012/2013-as nevelési évben 

 

Az óvodába járó gyermekek száma: 159 fő. 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap 85 gyermek.(A gyermekek nagy százaléka 

nyáron is ingyenes étkezéshez jut.) 

50%-os térítésben részesül 21 gyermek. 

Veszélyeztetett gyermek 2013. május hónaptól nincs az óvodában. 

A gyermekek  védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.XXXI. Törvény értelmében 

az óvodapedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermekvédelmi feladatok 

ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. A csoportvezető óvónők év elején felmérést végeznek az esetleges 

veszélyeztetettségről, hátrányos helyzetről. Szükség esetén a gyermekjóléti szervekkel való 

kapcsolatfelvétel a gyermekvédelmi felelős feladata. 

A gyermekvédelmi feladatok hatékony, gyors megoldásában segítségünkre vannak a 

városunkban működő gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények: Városi Gyámhivatal, 

Önkormányzat Szociális Osztálya, Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény, Bölcsőde, Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola,  

Védőnői Hálózat, Gyermekorvos és Rendőrség. Ezen intézmények ügyintézőivel, dolgozóival 

az esetek függvényében tartjuk a kapcsolatot, szóban, és írásban (betartva az iratkezelés, 

valamint a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat). 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai feladataink: 

A családok támogatása, a családi nevelés kiegészítése alapfeladataink körébe tartozik. 

Azoknál a családoknál, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, elváltak, csonka családok, a 

sérült gyermekek (érzelmileg, testileg, szellemileg) fokozottabb odafigyelést igényelnek.  

 Az óvodánkban a gyermekvédelem kapcsán felmerült problémákkal több szinten is 

foglalkozunk: óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős intézményvezető. 



Az óvodapedagógusok a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett gyermekek sorsának alakulását folyamatosan figyelemmel kísérik. 

Szükség esetén jellemzést, környezettanulmányt készítenek a gyermekről, vagy a családról. 

Az esetek írásban történő jelzését a megfelelő intézmények felé a gyermekvédelmi felelős 

teszi. A családok szociális jellegű megsegítésére javaslatot tehetnek az óvodapedagógusok, a 

gyermekvédelmi felelős és az intézményvezető (rendkívüli segély, rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás, óvodai alapítványi támogatás stb.)  

Minden dolgozóra vonatkozó feladatok óvodánkban: 

Személyes adatok védelme, titoktartási kötelezettség. 

A törvény betartása. Az egyéni bánásmód elvének érvényesítése. Személyes kapcsolattartás. 

A rászoruló gyermekek hatékony megsegítése, minden esetben a gyermekek érdekeit szem 

előtt tartva. Esélyegyenlőség biztosítása (minden megkülönböztetés nélkül kell részére a 

jogait biztosítani).  

Óvodai integrációs program: a magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek között 

akadhatnak olyanok is, akiknek viselkedési problémái mögött a részképességi zavarok mellett 

egyéb pszichés és szociális természetű problémák is állhatnak. Ha a gyermeknek fejlesztésre 

van szüksége a megfelelő fejlesztéshez, szakembert kérünk fel. 

SNI-s gyermekek együtt nevelése: SNI-s az a gyermek, aki a szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével 

küzd. A gyógypedagógus, a logopédus, fejlesztőpedagógus valamint az iskola pszichológus 

segítségével tárjuk fel a kudarcok lehetséges okait. Jelenleg 32 gyermek részesül különböző 

fejlesztésben,( pld: logopédia, gyógypedagógiai ellátás stb.). 

Egy hallássérült gyermek fejlesztésében heti 2 órában szurdopedagógus áll rendelkezésünkre. 
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