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 A Szent Imre Katolikus Óvodában folyó gyermekvédelmi munka feladata 

 
Az óvodai gyermekvédelem az egyik legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyermekek minden 

problémája (éhsége, agresszivitása, szorongása, hiányzások stb.) itt érzékelhető először. Az 

általános elvárások közül – tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő, támogató attitűd, 

szeretetteljesség, következetesség – kiemelten fontos az időben történő jelzés. Maximálisan 

biztosítjuk a gyermekek alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. Úgy szervezzük az 

óvodai környezetet - személyi- és tárgyi feltételrendszert -, hogy az elősegítse minden 

gyermekünk számára az optimális fejlődési folyamatot.  

 

A Szent Imre Katolikus Óvodában folyó gyermekvédelmi munka célja 

A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak 

érvényesítése. A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosítása, 

családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése. Célunk továbbá az óvoda szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ, 

Házirend) egységes értelmezése, és gyakorlati megvalósítása.  

A célok elérését támogató kiemelt gyermekvédelmi feladataink 

 1.Az óvodavezető feladatai  

 A közoktatási törvény módosítása 54.§-a (1) pontjában az óvodavezető fő feladatává teszi a 

gyermek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítéseit és az érvényesülés ellenőrzését. 

  A vezetői felelősség kiterjed az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtésén túl a gyermekbalesetek megelőzésére is.  



 A rendszeres egészségügyi vizsgálatok biztosítása, az egészséges életmód biztosítása.  

 Szükség esetén, a családon belüli körülmények figyelembevételével, javaslattétel a család 

bevonására a szociálisan segélyezettek körébe. 

  A gyermekkel kapcsolatos adatok védelme, a hivatali titoktartási kötelezettség. 

  Az óvodavezető kapcsolatot tart minden olyan intézménnyel, ahol a gyermekek 

képviseletében szükséges.  

 A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása: gyermekvédelmi felelős 

megbízása; feladatok, kompetenciák nevelőtestületi szinten.  

 Bizalomelvű kapcsolat kiépítése a családokkal. 

  A törvények és rendeletek naprakész ismerete, a munka hozzáigazítása.  

Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása. 

  Étkezési kedvezmények meghatározása a törvényi jogszabályoknak és az önkormányzati 

rendeleteknek megfelelően.  

2.Óvodapedagógusok feladatai 

  A gyermekek szociális, szociokulturális hátterének megismerése, környezettanulmány 

végzése családlátogatás alkalmával. 

  Sikeres beilleszkedés segítése az óvodai közösségbe, meglévő képességeik 

kibontakoztatása, hiányzó képességeik fejlesztése  

 A gyermek szocializációja során elszenvedett hiányosságait a család segítése mellett 

pótolják, javítsák.  

 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek.  A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő 

gyermekek differenciált nevelése, fejlesztése.  

 A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek.  

 Ha a gyermek veszélyeztetettségét észlelik, kötelességük a maguk eszközeivel gondozási 

tanácsokkal, pedagógiai eszközökkel ezt elhárítani, illetve amennyiben ez sikertelen marad, 

jelezni a gyermekvédelmi felelősnek. 

  A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, feltárása, megszüntetésében való 

részvétel. A pedagógusnak észlelnie kell a gyermekek viselkedésében, rendezettségében 

adódó változásokat. 

  Biztosítani a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodában, szükség esetén 

védő, óvó intézkedésekre javaslatot tenni. 

  Az egyéni lemaradásokat csökkenteni, a tehetséggondozást megvalósítani, illetve 

elősegíteni. 

  Az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében közreműködni.  



 A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása, a szülői szerep eredményesebb 

betöltésének elősegítése. 

  A titoktartási kötelezettség minden családot érintő kérdésben 

 3.Gyermekvédelmi felelős feladatai 

 A megelőzés feladatai:  

 Rendszeres kapcsolattartás a gyermekek szüleivel, együttműködés a gyermekek 

fejlesztésében  

 Rászoruló gyermekek fejlesztése érdekében kapcsolat felvétele a gyermek 

fogyatékosságának megfelelő szakemberrel 

  Gyermeki és szülői jogok megismertetése és érvényesítése az óvodában  

 Családot, gyermeket megillető kedvezményekhez való hozzájutás segítése /étkezési 

támogatás, esetenként rendszeres szociális segély, nevelési segély 

A nevelési évre vonatkozó adatok  

Csoport 

 
Ingyenesen étkezők 

 

Hátrányos 

Helyzetű  

HH 

Tartósan 

beteg 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

támogatást kap 

3 v több 

gyermekes 
Jövedelme alapján 

KATICA  1  1  1 3 5 

MÉHECSKE 0 0   0 10   5 

PILLANGÓ 1  2  1 8  6  

ÖSSZES 2  3  2  21 16  

 

Intézményünk jelenlegi gyermeklétszáma (szeptember 12.) 64 fő, mely csoportokra lebontva 

 



 
Éves Munkaterv   

Időpont Téma Felelős Résztvevők 

Szeptember 

Gyermekvédelmi munkaterv megírása  
Gyermekvédelmi 

felelős, óvodavezető  
  

Gyermekvédelmi munkaterv megismertetése és elfogadtatása a Nevelőtestülettel, 

SZMK-val  

Intézményvezető, 

Gyermekvédelmi felelős  

Óvodapedagógusok, 

SZMK tagjai  

Gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények címének, telefonszámának közzététele 

jól látható helyen az óvodában (felelős nevének, elérhetőségének elhelyezése a hirdető 

táblán) 

Gyermekvédelmi felelős   

Logopédusok, fejlesztő pedagógusok felméréseik alapján kiszűrt gyerekek 

szakemberhez való irányítása, figyelése, segítése (elsősorban a tanköteles korú és a 

problémás gyerekek körében)  

Gyermekvédelmi felelős  

Óvodapedagógusok, 

logopédus, fejlesztő 

pedagógus 

Családlátogatások a problémás családoknál, majd környezettanulmány készítése kiszűrt 

családoknál (főként új kiscsoportnál, új gyerekeknél) 
Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

 Október 
Gyermekvédelmi munka beindítása · HH, HHH, veszélyeztetett, tartósan beteg, SNI-s 

gyerekek kiszűrése, majd írásban való leadása 
Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 



November 
Karácsonyi ajándékozás rászorulók kiválasztása, összeírása-pl. Cipősdoboz akcióban 

való részvétel 
Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

December 

Közreműködés a gyermekvédelmi munka intézményi ellenőrzésében, értékelésben, a 

helyi Pedagógiai program, gyermekvédelmi fejezetének ellenőrzésében, értékelésben, új 

célok ismertetésében  

Gyermekvédelmi felelős  Óvodavezető 

Karácsonyi ajándékozás rászorulóknak- Karitatív tevékenység: ajándékgyűjtés 

rászoruló gyermekeknek a szülők és a gyermekek bevonásával, minden csoportban 

óvónők segítségével ajándékok összegyűjtése, majd karácsony előtt kiosztása  

Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Január 

Hiányzások ellenőrzése folyamatos kapcsolattartás a kolléganőkkel. Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

 Nagycsoportosok beiskolázásával kapcsolatos feladatok megbeszélése, a segítő 

szakemberekkel való egyeztetés  

Óvodavezető, 

gyermekvédelmi felelős  

segítő szakemberek, 

nagycsoportos 

óvodapedagógusok, 

szülők 

Február 

Nagycsoportosok beiskolázásával kapcsolatos feladatok megbeszélése, a segítő 

szakemberekkel való egyeztetés  

Óvodavezető, 

gyermekvédelmi felelős  

segítő szakemberek, 

nagycsoportos 

óvodapedagógusok, 

szülők 

Kapcsolatfelvétel a városban működő iskolák intézményvezetőivel és a leendő első 

osztályos tanítónénikkel. 
Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Beszélgetés, ismerkedés, információszerzés az általános iskolákkal nyíltnap keretében  Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 



Március 

Gyermekvédelmi beszámoló elkészítése a jelzőrendszeri találkozóra  
Óvodavezető, 

gyermekvédelmi felelős  
Óvodapedagógusok 

Részvétel szakmaközi konferencián, jelzőrendszeri értekezleteken 
Óvodavezető, 

gyermekvédelmi felelős  
Óvodapedagógusok 

Óvodai szakvélemények elkészítése, kiadása Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Szülők értesítése az iskolai beiratkozásról  Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Április 

Óvodai szakvélemények elkészítése, kiadása  Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Szülők értesítése az iskolai beiratkozásról  Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Május 

Az év eseményeinek összegzése, értékelése az év végi közös értekezleten  Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Beszámoló az egész éves gyermekvédelmi munkáról, esetekről, intézkedésekről.  Gyermekvédelmi felelős    

 

 

 

 

 

   

    

    



    

Folyamatosan 

Folyamatos kapcsolattartás a kolléganőkkel, tájékozódás, tájékoztatás gyermekvédelmi 

kérdésekkel kapcsolatosan.  
Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Óvodai mulasztások figyelése, majd jelzése Családsegítő Szolgálat, komolyabb estben 

önkormányzat felé (kiemelten kezelve a HH, HHH, veszélyeztetett és az iskola 

előkészítő csoportba járó gyerekeket)  

Óvodavezető, 

gyermekvédelmi felelős  
Óvodapedagógusok 

Gyermekvédelmi esetmegbeszélés gyermekvédelmi felelős és óvónők között Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal való egyeztetés, esetmegbeszélés  
Gyermekvédelmi 

felelős, Óvodavezető  

Óvodapedagógusok, 

Segítőkéz Szolgálat 

tagjai 

Kapcsolattartás a segítő intézményekkel - Pedagógiai Szakszolgálat, pszichológus – 

iskolaérettségi vizsgálat - Szociális Iroda (Polgármesteri Hivatal); - Gyermekjóléti 

Szolgálat.; Családsegítő Szolgálat; - Gyerekorvosok; Védőnők; - Rendőrség –(védő-, 

óvó intézkedések) , - Gyámhatóság; - Iskolák.  

Gyermekvédelmi 

felelős, Óvodavezető  
Óvodapedagógusok 



 


