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2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
15/2013 (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
8/2014 (I. 30.) EMMI rendelet. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
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1. Az egészségfejlesztés elméleti megközelítése
Az egészségfejlesztés célja
Az óvodai egészségfejlesztés célját a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128.§ határozza meg,
mely szerint:
(1) A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési- oktatási intézményben eltöltött időben
minden gyermek részesüljön a teljes testi- lelki jóllétét, egészségét egészségi állapotát hatékonyan
fejlesztő, a nevelési- oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerűen működő egészségfejlesztő
tevékenységben.
(2)A nevelési- oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat,
amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési- oktatási intézményben végzett
tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek és a szülő
részvételét a nevelési- oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek egészségi
állapotának kedvező irányú változását idézze elő.
Az egészség meghatározása
Az egészség fogalmát az Egészségügyi Világszervezet így definiálta:
„Az egészség a testi (fizikai), a szellemi (pszichikus), és a társas- társadalmi (szociális) jólét
állapota, nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya.”
Az élet és az egészség, az ember semmi mással nem pótolható alapvető értéke. Nélküle sem egyéni,
sem társadalmi lét, sem kultúra nem valósítható meg. Az egészség megszerzése, fenntartása és
fejlesztése az egyén, illetve a közösség egész életén át tartó, az élethez, a sikeres önmegvalósításhoz
és a társas kapcsolatokhoz szükséges feladatát képezi. Az egészségvédő és egészségfejlesztő
magatartás elérésének feltétele azoknak az alapképességeknek az elsajátítása, amelyek az
egészséget védik, fejlesztik, ha kell, korrigálják.
Napjainkban az egészség megtartása, fejlesztése, az életre, a sikerre vonatkozó kompetenciák
kialakítására épül, amely feltételezi a személyiség (testi, érzelmi, értelmi, akarati és társkapcsolati
viselkedés) megismerését, gyakorlással erősíti a különböző élethelyzetekben a testi- lelki
edzettséget, pótolja, kiegészíti a hiányzó egészségvédő képességet, továbbá attitűddé alakítja az
egészségvédő magatartást.
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Egészségfejlesztés óvodás korban
Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodai nevelés alapvető feladatának a gyermek testi
és lelki szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Ezeknek a szükségleteknek kielégítése biztosíthatja
a gyermek egészséges fejlődését, a legteljesebb egészségi potenciáljának elérését, azaz a lehetőséget
arra, hogy a gyermek a mindennapi élet alternatívái közül a legegészségesebbet válassza. Az
egészség fejlesztése óvodás kortól kezdődik, így az óvodai egészségnevelés megalapozó
jelentőségű a személyiségfejlesztésben. Az egészségvédő potenciál fejlesztése megköveteli, hogy az
óvodai nevelés segítse az egészséges életvitel iránti igény kifejlődését, az egészséges életmód
választását, az egészséget károsító magatartások visszaszorítását.
Az egészség védelme tanítható, fejleszthető. Az óvodás korban történő egészségre nevelésnek az
élet további szakaszaira is kiható jelentősége van. Ezeket figyelembe véve az óvodai
egészségfejlesztés kiemelt nevelési terület. Az óvodai nevelés elválaszthatatlan része az egészség
fejlesztésére (promóció) és az egészségkárosodás megelőzésére (prevenció) irányuló
egészségnevelő tevékenység. Mindkét egészségfejlesztési feladat vonatkozik a testi, a lelki és a
szociális nevelő tevékenységre.
Az egészségnek a nevelési folyamat minden mozzanatában alapozó szerepe van.
A modern értelmezésű egészségnevelés széleskörűen készíti fel az óvodás korú gyermeket az
egészségvédelemre: edzi a testi erőnlétet, gondozza lelki (érzelmi, akarati, értelmi) kiművelését és
az embertársakkal kapcsolatos (szociális) együttműködés készségét.
Az egészség hármas (testi, lelki, társas kapcsolati) jellemzője megbonthatatlanul egybefonódik a
személyiségfejlesztés feladatával, annak védelme, fejlesztése nem önálló nevelési feladat. A
speciális egészségfejlesztő szempontokra és módszerekre az óvodapedagógusnak tudatosan kell
felkészülnie.
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2. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
A 20/2012. ( VIII.31.) EMMI rendelet 128 § (3) szerint a nevelési- oktatási intézmény mindennapos
működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek egészséghez, biztonsághoz való jogai
alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen:
a) Az egészséges táplálkozás,
b) a mindennapos testnevelés, testmozgás,
c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez
vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
d) a bántalmazás és erőszak megelőzése,
e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
f) a személyi higiéné területére terjednek ki.
Az egészséges táplálkozás
Az egészségfejlesztési program az óvodás gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak
megerősítését szolgálja.
Nem az étel elkészítése, hanem az étkezés lebonyolítása alkotja az óvodapedagógus
egészségpedagógiai feladatát.
A helyes étkezési szokásokat gyermekkorban kell kialakítani éppúgy, mint az egészséges életmód
egyéb jellemzőit, összetevőit. A fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek
egészséges táplálása, mivel az óvodás gyermek fejlődésének olyan periódusában van, melyre a
nagyfokú és rendszeres fizikai aktivitás, a szervezet gyors növekedése jellemző, ami ennek
megfelelő tápanyagfelvételt tesz szükségessé. A teljesítés nemcsak az anyagiakon múlik, de
szemléleten, óvónői leleményességen és a szülők segítő együttműködésén is.
A gyermeknek az egészséges táplálkozás érdekében naponta az öt alapélelmiszer-csoport mindegyik
tagjából kell fogyasztania. Az intézményünkben különösen odafigyelünk a gyermekek egészséges
étkeztetésére. A gyermekek gyakran fogyasztanak tejtermékeket, és az idénynek megfelelő
gyümölcsöt, zöldséget.
„A gyermekek a napi háromszori étkezéssel tápanyagszükségletük ¾ részét az óvodában kapják.
Ezért az óvoda figyelemmel kíséri a gyermekek étrendjét, hogy kellően változatos és megfelelő
tápanyag összetételű legyen. Az étkezési szokásokat úgy alakítjuk ki, hogy minél kevesebb
várakozási idő maradjon.
A gyermekeknek különböző táplálkozási szokásaik vannak. A felnőttek megismerik a szülők
segítségével ezeket és kellő toleranciával kezeljük a kezdeti étvágytalanságot, válogatást.
Később ösztönözzük a gyermeket, a számukra ismeretlen ételek megkóstolására, de nem
kényszerítjük az ételek elfogyasztására. Gondoskodunk arról, hogy fogyasszanak a gyermekek
többször gyümölcsöt, zöldséget. Biztosítjuk, hogy a nap bármely szakaszában ihassanak.
Óvodánkban tízórai, ebéd és uzsonna áll a gyermekek rendelkezésére. Ez nem fedezi a gyermekek
egész napra szóló élelmiszer- szükségletét. Az otthoni helyes és egészséges táplálás
szükségszerűségét szülői értekezleteken, fogadóórákon, adott helyzetekben igyekszünk erősíteni.
Igyekszünk meggyőzni a szülőket, hogy minimalizálják gyermekük étkezési szokásrendjében a túl
sós, zsíros ételeket, a cukrozott szörpöket, kólaféléket, a chipset, édességeket.
A különböző ételallergiában szenvedő gyermekek számára a konyha szakorvosi javaslat alapján
állítja össze és készíti el a szükséges étrendet.
2.1.1. Az óvodapedagógus-gyógypedagógus feladatai
-

A kulturált étkezési körülmények biztosítása.
Az óvodai napirend keretében az óvónők a dajkák és a gyógypedagógiai asszisztens
együttműködésével ismertessék meg a gyermeket az új ízekkel, addig ismeretlen étel italfélékkel.
6










Az étkezést örömtelivé tenni, jó hangulatot teremteni az ételek elfogyasztásához.
Intenzív rágásra ösztönözni.
A folyadék folyamatos biztosítása.
Életkoruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelően kanál, villa, kés helyes használatával való
megismertetés.
Az étkezés végén az asztal rendjének helyreállításában való részvétel biztosítása a dajka
irányításával.
Fokozott figyelem az ételallergiába szenvedő gyermekek diétájára tanácsadás a szülőknek
(szülői értekezleteken, fogadóórákon, kötetlen beszélgetések során), hogy az óvodai étrendet
otthon milyen ételféleségekkel egészítsék ki.
Az egészséges táplálkozásra nevelés érdekében olyan környezeti projektek szervezése,
amelyek során a gyermekek maguk is részesei lehetnek egyszerűbb ételek elkészítésének
(pl.: zöldség - gyümölcssaláták).
Minden érzékszervet megmozgató tapasztalatszerző mikro csoportos séták során lehetőség
biztosítása a gyümölcsökkel, zöldségekkel való ismerkedésre, őszi piac, zöldséges üzlet,
kertek látogatására, kóstolók készítésére.

2.1.2. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére










Étkezés előtt szappannal alapos kézmosást végeznek.
Egyéni képességeiket figyelembe véve próbálják meg önállóan eldönteni, hogy mennyit
fogyasztanak, ezt jelezzék a felnőtt számára
Egyéni képességeiket figyelembe véve próbáljanak meg önállóan tölteni a kancsóból,
szedjenek önállóan tálból.
Sajátítsák el egyéni képességeiket figyelembe véve a kulturált étkezés szokásait,
higiénikusan étkeznek.
Megkóstolnak új ízeket.
Ismerik a fogyasztott ételeket, gyümölcsök, zöldségek nevét.
Az óvodába nem hoznak szénsavas üdítőt, chipset a gyermekek.
Azokban a gyermekekben, akik ételallergiában szenvednek, tudatosul, mit fogyaszthatnak,
mi tiltott számukra.
Étkezés után alakuljon ki az az igényük, hogy az asztal rendjét helyre állítállítsák – tányér,
evőeszközök, pohár, szalvéta elpakolására.

2.2.
Mindennapos futás - kocogás, szabad, illetve irányított mozgás,
zenés mozgásos percek, prevenciós torna
A mozgásszervek fejlődésének belső, élettani ingere a mozgásra való késztetésben mutatkozik meg,
ezért a mozgás élettanilag a gyermek alapvető életjelensége. A gyermek mozgásigénye folyamatos
kielégítésre vár.
„A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen az óvodai életben.
A gyerekek mozgásigényének kielégítését és fejlesztését a mindennapos testnevelés, a kötelező
testnevelés foglalkozások és a szabadban végezhető különböző mozgásos tevékenységek, futás,
kocogás szolgálják. A gyerekek részben szabadon választhatnak, részben az óvodapedagógusok
kezdeményezik, szervezik.
Változatos mozgásformákat, természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket biztosítunk melyet a
gyerekek, egyénileg gyakorolhatnak, szabadban, teremben egyaránt. Sétákat, kirándulásokat
szervezünk, a megtett út hossza, a séta, a kirándulás időtartama igazodik a gyerekek életkorához,
fejlettségéhez.”
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A változatos mozgáslehetőség biztosítása óvodásaink számára kiemelt feladatunk ezért minden nap
alkalmat teremtünk rá. A kisgyermek mozgásszükségletének kielégítése legnagyobb részt a
játéktevékenység útján valósul meg. A játék, a mozgás segíti a gyermeket önmaga és a
környezővilág jobb megismerésében, a környezet felfedezésében és meghódításában. A mindennapi
futás - kocogás célja a gyermekek mozgásigényének kielégítése, az edzettségi szint növelése, a
terhelhetőség fokozása, kitartásra nevelés. Emellett korcsoportra szabottan mozgásos
tevékenységeket is tervezünk és szervezünk gyermekeink számára. Melynek célja többek közt a
mozgásigény kielégítése mellett az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének
alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a gyermek természetes és harmonikus
mozgásának, testi képességeinek fejlesztése. Nem maradhat ki az intézményünk által fontosnak
tartott mozgáslehetőségek közül a „zenés, mozgásos percek”, amely során a gyermekek különböző
időkeretben utánzáson alapuló mozgást végeznek zenére, amely mozgásanyagot a gimnasztika
elemeiből építünk fel.
A gyermekek fokozott mozgásigényének kielégítését jól szolgálják az udvari játékok és a
munkaeszközökkel való tevékenykedés. Ha az idő engedi, sokat tartózkodunk a szabadban. Az
udvari tevékenység mellett a séta, kirándulás egészíti ki a levegőzést. A mozgáshoz változatos
eszközöket biztosítunk, melyek alkalmasak a nagy és finommozgások fejlesztésére. Az
egyensúlyérzék kialakítására speciális eszközöket is használunk. A 4-5 éves korban kialakuló
alakváltozás, a hirtelennövekedés gyakran okoz hanyag testtartást, ezért szervezett prevenciós torna
keretében segítjük a gyermekeket a gerinc deformitások megelőzésében. Szintén fontos a
lábboltozatot erősítő, fejlesztőmozgás, amely a lúdtalpas gyermekek lábtartásának javításában kap
fontos szerepet. Fontos feladatunk a vízhez szoktatás, amit az intézmény keretin belül lehetőség
szerint biztosítunk.
2.2.1.








Az óvodapedagógus feladatai

A gyerekek gondozása, testi szükségletük kielégítése, az egészséges életmód, a testápolás,
az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés
szokásainak alakítása.
A gyerekek testi képességeinek fejlesztése, mozgásigényük kielégítése, harmonikus,
összerendezett mozgásfejlődése, valamint az iskolába lépéshez szükséges szomatikus
fejlettség elősegítése.
A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges megfelelő környezet és tárgyi
feltételek biztosítása.
A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása, valamint a
környezettudatos magatartás megalapozása.
Megfelelő szakemberekkel és a szülővel együttműködve, prevenciós és korrekciós testi,
lelki nevelési feladatok ellátása.
A segítő munkatársak (dajka, gyógypedagógiai asszisztens), felelős bevonása az egészséges
életmód alakításába

2.2.2. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére




A testápolási szokásoknak megfelelően az egyéni képességeket figyelembe véve gyermekek
önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek.
Egyéni képességeket figyelembe véve önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak,
önállóan töltenek vizet a kancsóból.
Egyéni képességeket figyelembe véve segítséggel vagy önállóan esztétikusan terítenek,
higiénikusan étkeznek. Biztonságosan használják a kanalat, villát, kést. Étkezés közben
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halkan beszélgetnek.
Egyéni képességeket figyelembe véve teljesen önállóan vagy segítséggel öltöznek, a
ruhájukat ki – begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik.
A ruhájukat esztétikusan, összehajtva helyére teszik.
A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani.
Ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésre törekvés.
Egyéni képességeket figyelembe véve arra törekszünk, hogy képesek legyenek
beilleszkedni, alkalmazkodni figyelembe venni másokat is környezetükben
Ismerkedjenek meg a szelektív hulladékgyűjtés céljával és gyakorlatával
Egyéni képességeket figyelembe véve ismerkedjenek meg és lehetőség szerint tartsák be a
balesetvédelmi magatartásformákat.
A teljes körű egészségfejlesztés kialakítása, a prevenciós programok hatására a gyermekek
egészségi állapota kedvezően alakul.

2.3. A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, szenvedélybetegségekhez
vezetőszerek fogyasztásának megelőzése
Felmérések igazolják, hogy az óvodás gyermekek családjának több mint felében él dohányzó
felnőtt, aki kedvezőtlen mintát nyújt a gyermek számára. A dohányzás megelőzésében és
visszaszorításában jelentős szerep jut az óvodapedagógusoknak és az óvodatechnikai
személyzetének. Az óvoda felnőtt dolgozói modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára, ezért
az óvodai dolgozók nagyobb felelősséggel tartoznak személyes példamutatásukért. Az óvoda
feladata minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként szolgálhat.
Az óvoda egész területe dohánymentes terület. Törekszünk arra, hogy intézményünk dohányzó
dolgozói fokozatosan egyre kevesebbet dohányozzanak. A szülőket is ösztönözzük arra, hogy
pozitív példát mutassanak, és ez által a gyermekek otthon is dohánymentes környezetben
élhessenek.
2.3.1 Az óvodapedagógus feladatai





Szabad játék keretén belül egészségfejlesztő játék irányítása, szabad beszélgetés
”Egészség – betegség” projektek rendszeres tervezése.
A védőnő meghívása csoportjainkba.
A házi gyermekorvos meglátogatása, beszélgetés a témával kapcsolatban.

A téma rendszeresen, különösebb tervezés nélkül spontánul is jelentkezik. Elsősorban azt
szeretnénk, hangsúlyozni, mennyivel egészségesebb és kellemesebb a tiszta, friss levegő, minta
füstös, elhasznált, büdös levegő. Tudatosítjuk a gyermekekben, hogy a dohányzás káros, nem tesz
jót az egészségünknek, de nem szeretnénk bűnbakot képezni a gyermekek előtt azokból a szülőkből,
akik nem tudnak erről a káros szokásukról lemondani. Az egészségnevelés ezen a területen inkább a
szülők meggyőzésére korlátozódik.
2.4. Bántalmazás és erőszak megelőzése
A WHO definíciója:
„ A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai és/ vagy
érzelmi rossz bánásmódot a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a
kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének,
túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának teljes vagy potenciális sérelmét eredményezi egy
olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.”

9

Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető
szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy ennek
veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás,
és biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent vagy nagy valószínűséggel jelenthet a gyermek
egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi és szociális fejlődésére.
Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a
gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő
erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben.
Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a
felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek van
kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a
védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése.
A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek,vagy ha a
gyermek sérelmére elkövetett cselekményt – bár tud róla, vagy szemtanúja - nem akadályozza meg,
illetve nem jelenti.
Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, rázás,
mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.), amely a gyermek fizikai sérüléséhez, halálához
vezet vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett gondatlan veszélyeztetés
(gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.)
Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot jelenti,
amely súlyos és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Ez magában foglalja
annak közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott,nem kívánt és nem szeretett.
Jelenthet az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások támasztását a gyermekkel
szemben (pl. szobatisztaság időelőtti erőltetése, a képességekhez nem igazodó követelmények). Ide
tartozik a gyermekekben állandó félelemérzet, vagy szorongás keltése, megszégyenítés, állandó
kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek kihasználása. Az érzelmi bántalmazás súlyos formája az
olyan élethelyzet, amelyben a gyermekszem és fültanúja más bántalmazásának. Az érzelmi
bántalmazás mindezen komponenseket magába foglalhatja, de egymagában is jelentkezhet.
Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket.
Ezekben az esetekben egy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek csoportja a
konfliktusok szokásos kezelésén túl ismételten – fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan
molesztál. A probléma kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és az elkövető egyaránt kapjon
megfelelő segítséget. Speciális terület a testvérbántalmazás, annak érzelmi vonatkozásai, indulati
tartalma miatt.
2.4.1. Az óvodapedagógus feladatai
Iskolai szociális munkás feladatáról, működéséről tájékoztatás nyújtása a szülőknek.


Az intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és
megszüntetésében, ennek során együttműködünk a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel
és hatóságokkal. Ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudjuk
megszüntetni, segítséget kérünk a gyermekjóléti szolgálattól.
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A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel
összefüggésben kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében,
feltárásában, megszüntetésében.
A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatjuk a gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel. Ez az
időpont egybeesik a pedagógus fogadóórájának idejével, ami az intézményben ki van
függesztve.
A gyermekek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan érzékenyek. Nem csak az erős
fizikai ingerek okoznak az óvodás gyermekeknél egészségkárosodást, hanem az erőszakos
cselekmények (brutalitás, vérengzés, gyilkosság) látványa is. Szükség esetén, illetve adandó
alkalommal felhívjuk a szülők figyelmét erre a problémára, hogy csak a gyermekeknek
szóló műsorok nézését engedjék gyermekeik számára.

2.5. Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás
A gyermekbalesetek megelőzése érdekében, illetve bekövetkezésekor ellátandó feladatok az
SZMSZ-benn kerültek rögzítésre.
„A gyermek balesetek megelőzése






Az intézményben nyitástól zárásig óvodapedagógus és gyógypedagógus foglalkozik a
gyermekekkel. Minden tevékenységnél a felnőtt jelenléte legyen biztosított.
A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az a gyermekeket nevelési évenként négy
alkalommal baleset megelőző oktatásban részesítik óvodapedagógusok.
A Csoportnaplóban évszakonként rögzítik azokat az óvó-védő szabályokat, amelyek
betartása kötelező: az óvoda, az intézmény épületében, játszóudvaron, séták során,
kirándulásokon, rendezvényeken.
A játszóudvar, torna és játékeszközök épségét, balesetmentes használhatóságát a
karbantartók, csoportos dajkák, óvodapedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek
rendszeresen ellenőrzik.
Az intézmény épületének állapotában bekövetkezett balesetveszély esetén a fenntartók
kötelesek gondoskodni azok megszüntetéséről, karbantartásáról.

Az óvoda berendezései, eszközei csak a baleset megelőzése szempontjai alapján kerülnek
használatba, állapotukat folyamatosan ellenőrizzük.
Elsősegélydoboz kötelező minden óvodában.
Fontos, hogy rájöjjenek az óvodások, hogy egy kis odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg baleset
és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. A gyerekek megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy
(pl.: bicikli, mászóka, hinta autó, ) milyen veszélyforrásokat hordoz magában, illetve mire érdemes
odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében.
Módszer: beszélgetés, szerepjáték, bábozás, társasjáték, képeskönyvek
Az intézményi óvó-védő előírások
A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
2.5.1. Az óvoda egészségügyi ellátás
A gyermekek évfolyamonkénti törzslapozó vizsgálata, ortopéd szűrése, színlátás és látásélesség
vizsgálata, hallásvizsgálat, fogászati vizsgálat, a beteg gyermekek szakorvosi vizsgálatra utalása.
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Az intézmény egészségvédelmi szabályai







Az intézmény működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
meghatározott szabályzatot szigorúan be kell tartani. (fertőtlenítés, mosogatás,)
Az intézményben megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított
legrövidebb időn belül haza kell vinnie.
Az óvónőnek, az intézmény ápolónőjének, addig gondoskodni kell a gyermek lehetőségen
belüli elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásról.
Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az intézményt teljes gyógyulásáig nem
látogathatja.
A gyermek a betegség után csak orvosi igazolással jöhet az intézménybe.
Fertőző megbetegedés esetén az intézményt azonnal értesíteni kell a további
megbetegedések megelőzése érdekében.

2.5.2.A vezetőknek a feladata, hogy ellenőrizzék








Az intézményben keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály
felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka
kivételével nem végezhető.
Az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a
legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s
csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet.
A gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen – az
ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével.
A gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be.
Az intézményen kívüli program esetén gondoskodni kell a megfelelő számú felnőtt
kíséretről. A gyermek számára teljesen ismeretlen környezetben ettől magasabb
létszámot kell biztosítani Pl.: kirándulások alkalmával
Az intézmény portását tájékoztatni kell, ha az óvoda területét a csoportok elhagyják.
A vezetők ellenőrizzék a tisztítószerek megfelelő tárolását.

2.5.3. A pedagógusok-gyógypedagógusok és a pedagógiai munkát segítő munkatársak
feladatai, hogy ellenőrizzék






Haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek
ellenőrzésében az intézményvezető felelős.
A mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések
használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a
gyermekek ne férhessenek hozzá.
Javaslatot tegyenek az intézmény épületeinek és a csoportszobák még biztonságosabbá
tételére.
Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus és a pedagógiai munkát
segítő munkatársak kötelessége az elsősegélynyújtás, és ha szükséges, a szülő értesítése.
Tájékoztatni kell az óvodavezetőt a gyermek kisebb sérüléseiről is.

Az intézmény nem pedagógus alkalmazottjainak feladata



A munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek
biztonságára, testi épségére,
A veszélyforrást, jelentő munkahelyüket mindig zárják stb.
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Minden dolgozó feladata



A sérülés azonnali ellátásáról gondoskodik, majd a sérülésnek megfelelően a további
tennivalóknál, ha szükséges orvos, mentő igénybevételéről.
Az intézményünk utcai kapujának zárva tartásáról mindig gondoskodni, kell.

2.5.4. A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok
Az intézményvezető, tagintézmény vezető feladatai















Kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja.
Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: intézkedik a három napon túl gyógyuló
sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan kivizsgálásáról, e balesetekről
jegyzőkönyvet vetet fel, majd a kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő
hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, valamint átadja a gyermek szülőjének, (egy
példány megőrzéséről gondoskodik), elektronikus jelentés bevezetésével az OM
rendeletnek megfelelően cselekszik.
Ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e
tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet.
Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: azonnal jelenti a balesetet az intézmény
fenntartója felé.
Gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező
személy bevonásával történő kivizsgálásáról.
Súlyos az a gyermekbaleset, amely:
a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon
belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét
vesztette)
valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű
károsodását
orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,
súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének
elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart
okozott./
Lehetővé teszi az óvodai szülői szervezet részvételét a gyermekbalesetek
kivizsgálásában.
Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a
megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.

2.5.5. Az óvodapedagógusok gyógypedagógus pedagógiai munkát segítő munkatársak
feladata
Az óvodapedagógusok gyógypedagógusok pedagógiai munkát segítő munkatársak feladata a
gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén:







A sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni.
Ha szükséges orvost kell hívni.
Ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni.
A balesetet, sérülést, okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni.
A gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvoda vezetőjének és a szülőnek.
Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus és kisgyermeknevelő,
amihez ért.
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Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell
hívni. Az orvos megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani. Minden
dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni.
Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése.
Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására:
Közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek
haladéktalan kivizsgálásában,
E balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel.
Jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje
nem tartható.
Súlyos balesetekkel kapcsolatban:
A balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte esetében
a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről.
Közreműködik a baleset kivizsgálásában.
Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az
intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja.

Nem pedagógus alkalmazott feladata





A munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek
biztonságára, testi épségére.
A veszélyforrást, jelentő munkahelyüket mindig zárják (karbantartó helyiség, tisztító
szertár).
A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgokat csak a munkáltató
engedélyével viheti be.
Az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket
követő feladatokban.

2.5.6.Egyéb balesetvédelmi szabályok














A munka - tűzvédelmi – katasztrófavédelmi és bombariadóval kapcsolatos elemi szintű
oktatást minden évben egyszer nevelési év kezdetekor a megbízott megtartja, erről
jegyzőkönyvet készít.
Az oktatáson mindenkinek kötelező a részvétel, és az ott elhangzottak tudomásul vétele,
melyet aláírásukkal hitelesítenek,
Az új dolgozók munkába állásukkor részesülnek oktatásban.
A gyermekbalesetek jelentése
A gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium
üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével tartjuk
nyilván.
A jegyzőkönyv kitöltésének céljából az igazgató rendelkezik hozzáféréssel.
A jegyzőkönyv lezárása, a kinyomtatott példány aláírása kizárólagosan igazgatói
hatáskör.
A dolgozók rendszeres egészségügyi ellenőrzése
Az intézmény minden dolgozója köteles alkalmazás előtt teljes körű munkaalkalmassági, azt követően évente időszakos és szükség szerint soron kívüli munkaalkalmassági vizsgálaton megjelenni.
A felnőtt balesetek
A balesetet az azt észlelő dolgozó köteles jelenteni az intézmény, intézkedésre jogosult
vezetőjének és részt venni a sérült ellátásában.
A felnőtt balesetekről jegyzőkönyv készül, amelynek kivizsgálását a munkavédelmi
ellenőr végzi.
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2.6. A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése
2. 6.1. Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok
Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is: kirándulás,
séta, színház-, múzeum-, kiállítás látogatás, sportprogramok, iskolalátogatás stb.
A szülők a nevelési év kezdetén írásban hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük az óvodán kívül
szervezett programokon részt vegyen.
Az óvodapedagógusok feladatai




A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, időpontjáról és a
közlekedési eszközről.
Az óvodavezető tájékoztatása előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi
formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedési
eszköz) kitöltésével írásban.
A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető vagy helyettese
írásban ellenjegyezte.

2. 6. 2. A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok












Az intézményben csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat!
Beteg, megfázott, gyógyszert, láz – vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek
beadása az óvodába a gyerek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének
megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetekben az óvodapedagógus kötelessége a
gyermek átvételének megtagadása.
Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap
folyamán! Kivéve allergia (pipa) és magas láz csillapítására szolgáló készítmények
esetén, amely napközben jelentkezik.
A gyermek betegsége esetén, a hiányzás után orvosi igazolás bemutatása kötelező.
Az óvodapedagógus teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyerek esetén: A
gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell
szervezni.
A baleset súlyosságától függően orvosról gondoskodni kell és szükséges esetén értesíteni
kell a gyermek szüleit.
Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvodapedagógus megkezdi a láz csillapítását,
majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyermeket. Ezután a szülő
gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetekben a gyerek csak orvosi igazolással
jöhet újból az intézménybe.
Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek
bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az
illetékesek felé.
Az intézményben fejtetűvel fertőzött gyermek nem járhat, az óvodapedagógus a
gyermek átvételét ez esetben megtagadhatja. A szülő köteles gyermeke fejét lekezelni, a
tetűt, serkét (döglöttet is) a hajából eltávolítani. A gyermek csak tünetmentes állapotban
mehet vissza a közösségbe.

2. 6. 3. A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása


A gyermekek nem hozhatnak az intézménybe egészségre ártalmas, testi épségükre
15






veszélyes eszközöket (pl.: olló, kés, penge, üveg, stb.).
Az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges eszközöket, tárgyakat, játékokat, csak
nagyon indokolt esetben hozhatnak a gyermekek az intézménybe.
A behozott játékot, tárgyat minden esetben meg kell mutatni az óvónőnek.
Amennyiben az előírt szabályozást nem tartják be, az intézmény a bekövetkezett kárért
nem felelős.
Az intézménybe, főleg a szoktatási időszakban egy-egy kedvenc tárgyat be lehet hozni,
amelyhez a gyermek különösen kötődik, az intézmény nem vállal felelősséget a behozott
tárgyakért.

2. 6. 4. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
Az óvoda helyiségeinek a szülők általi használhatóságának rendje
Az óvoda bejáratát érkezéskor és távozáskor minden szülő köteles becsukni.
A csoportszobába, mosdóba utcai cipővel bemenni nem szabad, a fertőzés veszély elkerülése miatt.
Az intézmény helyiségeit a szülők nem használhatják, dohányozni az intézmény egész területén
tilos!
Az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem
működhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyerekek felügyeletét semmilyen ügynöki tevékenység
nem folytatható.
2. 6. 5. Intézményi óvó-védő előírások






A gyermekcsoportokban életkoruknak megfelelően rendszeresen felhívjuk a gyerekek
figyelmét, a balesetet okozó helyzetekre, eszközökre, megfelelő magatartásformákra.
Kérjük a szülőket is, hogy figyelmeztessék gyermekeiket a veszélyekre, a helyes
viselkedési szabályokra.
Kérjük az ajtókon, kapukon a biztonsági reteszek használatát hogy a gyermekek útra
kiszaladását megelőzzük.
A pedagógusok, dolgozók által használt eszközöknek meg kell felelni a
biztonságvédelmi, tűzvédelmi előírásoknak.
Az óvodapedagógus a gyermekekért felel ezért figyelembe kell venni az általa használt
eszközök biztonságosságát, tehát az óvó- védő előírások figyelembevételével viheti be a
foglalkozásokra az általa készített, vagy használt eszközöket.

2. 6. 6. Az udvar használati rendje




Az intézmény udvarán az óvodás gyermek csak óvodapedagógusi felügyelettel
tartózkodhat.
Az udvaron lévő játékokat, létesítményeket csak óvodapedagógusi felügyelettel
használhatják.
Az intézmény udvara nem nyilvános játszótér, az intézménnyel jogviszonyban nem álló
személyek nem használhatják.

2. 7. Személyi higiéné
A gyermek a családból érkezik az óvodába, magával hozza az otthoni higiénés szokásokat, amelyek
nem feltétlenül azonosak az óvoda mindennapos szokásrendjével.
2. 7. 1. Testápolás
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A családi és az óvodai gondozási szokásainak összehangolására törekszünk. A gondozási teendők
gyakorlása közben bensőséges kapcsolatot teremtünk, hogy a gyerekek kívánsága és kérése alapján
tudjunk segíteni. A testápolási teendők végzését fokozatosan, életkornak illetve az egyéni képességi
szintnek megfelelő önállósággal kívánjuk meg a gyerekektől.
Érzékszerveiket különös gonddal védjük.
A fogmosáshoz, a bőrápoláshoz, a hajápoláshoz, az orr tisztántartásához, a WC használatához
megteremtjük az optimális feltételeket.
Az óvodapedagógus feladatai












Gondoskodás arról, hogy minden gyermek saját felszereléssel rendelkezzen, és ezt
esztétikusan tudja tárolni, elhelyezni és annak az igényének a kialakítása, hogy csak a
saját eszközeit használja
A tisztálkodással kapcsolatos feladatok megismertetése, helyes technika
begyakoroltatása, megfelelő sorrend rögzítése a folyamatábrák segítségével,
A kézmosás szokásának kialakítása, igényének erősítése
A WC-hez kapcsolódó szokások, szabályok rögzítése, helyes WC papír használat
begyakoroltatása.
A fogmosás helyes technikájának elsajátíttatása.
Az alapos orrfújás technikájának begyakorlása, a zsebkendő- kezelés szabályának
betartatása.
A hajápolás óvodai szinten a fésülködést, a haj alkalomhoz illő kezelését jelenti. Legyen
igényük arra, hogy a hajuk rendezett, az alkalomhoz illő legyen (pl. mozgásos
tevékenység alkalmával szorosan felfogva, ébredés után fésülve, stb.)
Tudatosítani a gyermekeinkben a tisztaság alapvető fontosságát a betegség
megelőzésének és a fertőzések elkerülésének érdekében.
A napirend olyan formában való kialakítása, amelyben elegendő idő jut a gondozási
feladatok egyéni tempóban történő végzésére.
Csak akkor és csak annyit segíteni, amennyire szüksége van a gyermeknek a
fokozatosság elvét figyelembe véve.
A gondozási feladatok végzésében, a hozzájuk kapcsolódó szabályrendszer és
szokásrendszer kialakításában az óvodapedagógus pedagógiai munkát segítő
munkatársak együttes feladata.

2. 7. 2. Öltözködés
„Az öltözködésnél a rétegességet hangsúlyozzuk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ruhája tiszta,
ízléses, praktikus és megfelelő méretű legyen, ezt önmaguk is igényeljék.
Óvodánkban huzattal ellátott ágynemű, pizsama, tornaruha, váltóruha és sarkos bokafogó váltócipő
használata javasolt, melyet lehetőség szerint a szülők biztosítanak gyermekeik számára. Az
egészséges életmód alakításának tartalma: A gyerekek gondozása, testi szükségletük kielégítése, az
egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az
egészségmegőrzés szokásainak alakítása
Az öltözködés, vetkőzés során csak akkor, és csak annyit segítünk a gyermekeknek, amikor és
amennyire szükségük van. Ösztönözzük a fejlettebb gyermekeket, hogy kevésbé fejlett társuknak
segítsenek, ha az segítségre szorul.
Az öltözködés megfelelő sorrendjének elsajátításában folyamatábrák segítenek a gyermekeknek.
Nagyon fontos meggyőzni a szülőket, hogy a gyermekük ruházatát, felszerelését jellel lássák el, a
ruhákat mindig a jellel ellátott óvodai zsákban tárolják, és az óvodai szekrényben a saját jelüknél
helyezzék el.
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A váltócipő kiválasztásánál igyekszünk meggyőzni a szülőket, hogy mindig megfelelő méretű,
kényelmes, hajlékony talpú, megfelelő boka- kiképzésű, talp-alátámasztású cipőket válasszanak
gyermekeik részére.
Az óvodapedagógus feladatai







Az öltözködés helyes sorrendjének megismertetése és begyakoroltatása a kihelyezett
folyamatábrák segítségével.
Technikai fogások megtanítása: gombolás, kötés, cipzárazás, kifordítás, eleje- háta, baljobb megkülönböztetése.
Saját felszerelésük, ruhájuk felismerésének gyakorlása
A napirend keretein belül a szükséges idő biztosítása az öltözködés egyéni tempó szerinti
végzésére.
Differenciált segítségnyújtás a gyermekek életkorához és fejlettségi szintjéhez
igazodóan.
Törekvés az önállóság fokozatos elérésére.

2. 7. 3. Pihenés, alvás
A pihenés és alvás az óvodáskorú gyermek napirendjében nagyon fontos szerepet kap.
Fontosnak tartjuk az intimitást, személyességet, testközelséget. A gyermekek igényének
megfelelően biztosítjuk a megnyugvást, az elalvást megkönnyítő eszközöket, a délutáni pihenés
előtt minden nap mesélünk, vagy altató verset mondunk, altatódalt énekelünk.
A gyerekek pizsamában, megfelelő huzattal ellátott ágyneműben pihennek. Lefekvés előtt jól
kiszellőztetjük a csoportszobákat, időjárástól függően nyitott ablaknál biztosítjuk a nyugodt
pihenést. Tiszteletben tartjuk a gyerekek alvásigényét.
A gyermekek kényelmes, az időjárásnak megfelelő pizsamában alszanak. A szülők gondoskodnak
az ágynemű, pizsama tisztán tartásáról.
Az óvodapedagógus feladatai:







Fontos feladatunk az egészséges életvitel, egészséges életmód iránit igény
megalapozása.
Rendszeres életritmus, megfelelő napirend kialakítása a családokkal együttműködve
A családok számára javasoljuk, hogy hétvégén is próbáljanak közelíteni az óvodai
napirendhez az étkezések és pihenés időpontjával kapcsolatban
Fontos feladatunk a pihenéshez a nyugodt, meghitt légkör biztosítása a csoportok
hagyományainak megfelelően: éneklés, zenehallgatás, mesehallgatás CD-ről,
mesehallgatás
Figyelünk az egyéni szokásokra, engedjük az „alvós plüss állatkával” való alvást. Az
„alvós plüss állatkával” csak alvásra használható.
Szoktatjuk a gyermekeket az egymás iránti toleranciára, a pihenő idő alatt ne zavarják
társaikat.

2.8. Környezeti higiéné
A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet
biztosítása:
A gyerekek egészséges életmódjának alakítása érdekében – a lehetőségeket figyelembe véve –
próbálunk olyan tárgyi környezetet kialakítani, ami megfelel az egészségügyi és balesetvédelmi
előírásoknak, esztétikus és nyugtató színharmóniát áraszt.
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A játék kibontakozásához, folyamatosan biztosítjuk a feltételeket, ahol lehetőség nyílik a különböző
játékfajták gyakorlására.
A szabad mozgást, edzést, változatos tevékenységeket mozgásfejlesztő játékok, eszközök teszik
lehetővé.
A homokjátékhoz megfelelő méretűek a homokozónk.
A folyadék pótlása évszakonként minden óvodában biztosított, a mosdó és a WC helyiség könnyen
megközelíthető.
A több funkciót betöltő csoportszobáink alkalmasak a szabad játékra, különböző tevékenységek
végzésére, alvásra, pihenésre.
Csoportszobáinkban kialakítottuk a tevékenységsarkokat.
A különféle játékfajtákhoz, tevékenységekhez a gyerekekkel alakítjuk át környezetünket.
Az öltözőben a gyerekek nyugodt öltözködéséhez biztosítjuk a feltételeket. Külön fogas, megfelelő
nagyságú tároló hely biztosított.
A szülők részére esztétikus hirdetőtáblák szolgálják a részletes tájékoztatást.
A mosdóban gyermekméretű eszközök segítik a szükségletek kielégítését. Mindenkinek van jellel
ellátott törölközője, fogmosó-pohara, fogkeféje. Tisztántartásukról rendszeresen gondoskodunk.
A balesetek, megelőzését szolgálja az alábbi - minden nevelési év kezdetén, biztosított feltételrendszer:
 A balesetvédelmi oktatás a gyermekek részére (a gyermekek testi épségének védelme
érdekében a helyi adottságoknak megfelelően ismertetjük a gyermekekkel a balesetek
elkerülése érdekében kötelezően betartandó szabályokat).
 Az udvar játékainak átvizsgálása balesetvédelmi szempontból.
 Az óvodapedagógusok részére balesetvédelmi és munkavédelmi oktatás.
 A gyermek által használt eszközök biztonságos elhelyezése.
A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása, valamint a
környezettudatos magatartás megalapozása
A mai kor elengedhetetlen követelménye, hogy már ebben az életszakaszban kialakítsuk a
környezettudatos magatartásformákat, szokásokat, környezetvédelemre neveljük óvodásainkat.
Mindennapi tevékenységeink során tudatosítjuk, hogy a csapvíz, a tiszta levegő pótolhatatlan kincs,
az előállított energia drága. A csapok elzárásával, a villanyok leoltásával takarékosságra neveljük
óvodásainkat. Mosakodásnál csak a szükséges mennyiségű vizet, kézmosószert használjuk.
Környezetünkben nem szemetelünk, megismerjük a szemét szelektív tárolásának módját, így óvjuk
környezetünket, az élő vizek tisztaságát.
Az óvodapedagógus feladatai





A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása.
A több funkciót betöltő csoportszobáink alkalmasak a szabad játékra, különböző
tevékenységek végzésére, az, alvásra, pihenésre.
Csoportszobáinkban kialakítottuk a tevékenységsarkokat.
A különféle játékfajtákhoz, tevékenységekhez a gyerekekkel alakítjuk át környezetünket.
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A környezet fenntarthatóságának érdekében a gyermekeket az energiával való
gazdálkodásra és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára nevelni.
Az óvoda tisztaságának megóvása.
Az óvoda épületének és környezetének szépítése, virágosítása.
A csoportszobák megfelelő szellőztetése.
A helyes fűtés és világítás biztosítása.
Takarékosság az energiákkal: víz, gáz, áram, papír

A pedagógiai munkát segítő munkatársak feladatai





Segítsék a pedagógust a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások
alakításában, a környezettudatos magatartás megalapozásában.
Az udvar tisztán tartása, gondozása.
A helyiségek, mellékhelyiségek takarítása.
A foglalkozási eszközök és játékok higiéniájának rendben tartása.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére












A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek egyéni képességeik figyelembe
vételével önállóan, vagy segítséggel tisztálkodjanak.
Egyéni képességeiket figyelembe véve önállóan, vagy segítséggel, fogyasztanak ételt
önállóan töltenek vizet a kancsóból.
Egyéni képességeiket figyelembe véve esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek.
Biztonságosan használják a kanalat, villát, kést. Étkezés közben halkan beszélgetnek.
Egyéni adottságokat figyelembe véve önállóan vagy segítséggel öltöznek, a ruhájukat ki –
begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik.
A ruhájukat, összehajtva helyére teszik.
A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani.
Ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésre törekvés.
Magatartásukban a normakövetés megjelenik
Ismerik a szelektív hulladékgyűjtés célját és gyakorlatának elemeit
Ismerik, gyakorolják és egyéni képességeket szem előtt tartva elfogadják, betartják a
balesetvédelmi magatartásformákat.
A teljes körű egészségfejlesztés kialakítása, a prevenciós programok hatására a gyermekek
egészségi állapota kedvezően alakul.
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3. Kapcsolattartás, együttműködés
3. 1. Kapcsolat a szülőkkel
3. 1. 1. A család és az óvoda nevelési elveinek összehangolása
-

„Az óvodás korú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.”
(Óvodai Nevelés Alapprogramja 363/2012.XII.12. Korm. rend. Az óvoda a családdal együtt,
azt kiegészítve segíti a gyermek fejlődését, figyelembe veszi a családok sajátosságait,
szokásait, érvényesíti az intervenciós gyakorlatot: családhoz illesztett segítségnyújtást.”
A gyermek az egészséges életmódra vonatkozó ismereteit és magatartásmintáját a családból
hozza magával az óvodába. A szülők egészségkulturáltsága, valamint az óvodai
egészségvédelemmel való kapcsolatuk jelentős tényező az egészségpedagógiai óvodai
program megvalósításában. A szokásalakítás alapja a példamutatás, a tevékenységek gyakori
végzése, ismétlése. Az óvodai szokásokról a szülőket is tájékoztatjuk, hiszen azok
megszilárdulásának feltétele az egységes szemlélet. A szülőket többféle módon is
tájékoztatjuk programunkról: szülői értekezlet, fogadó óra, spontán beszélgetések
formájában.

3. 1. 2. Szülői értekezletek, fogadóórák, spontán beszélgetések
A szülői értekezleteken tervezetten tájékoztatjuk a szülőket az óvodában folyó egészségnevelő
munkánkról, a gyermekek egészségének megóvása, fenntartása érdekében megvalósítandó
terveinkről. Fogadóórák keretében személyre szabottan tudunk tanácsot nyújtani a szülőknek a
konkrétan fennálló problémákkal kapcsolatban, szükség esetén szakember (pl. védőnő)
segítségének bevonásával. A váratlanul jelentkező problémák esetén, illetve ha azonnali lépésekre
van szükség, késlekedés nélkül reagálunk és megkeressük a legmegfelelőbb megoldást.
3.2. Együttműködés az egészségügyi szakszolgálattal (orvossal, védőnővel)
Az óvoda egészségfejlesztő pedagógiai tevékenysége beágyazódik a gyermek egészségügyi
szakhálózat szervezeti tevékenységébe Az iskolai (óvodai) egészségügyi ellátás feladatait és
feltételeit a (26/1997.) NM rendelet írja elő. Az óvodai gyermek- egészségügyi szolgálat és az
óvodapedagógus együttműködése rendeletileg kiterjed a gyermek egészségügyi ellenőrző
vizsgálatokra, az óvodai egészségnevelésre, a pedagógusokra, szülőkre, és gyermekekre, vonatkozó
egészségmegelőző és fejlesztő tevékenységekre. A csoportos szűrővizsgálatok megszervezése
megköveteli az óvodapedagógustól és a védőnőtől az orvosi kezelésektől való félelem leszerelését.
Minden egészségügyi vizsgálat együttes védőnői és óvodapedagógusi előkészítést, megbeszélést
igényel.
3.3. Egészségügyi felügyelet és ellátás
a) Az óvoda és működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
előírt szabályokat köteles betartani, különös tekintettel a fertőtlenítésre, a rendre, a
tisztaságra.
b) A tanköteles gyermekek hallásvizsgálata is évi egy alkalommal történik.
c) A védőnő munkaterv szerint látogatja az intézményt.
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4. Ellenőrzés, értékelés rendszere
1. Az intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés fegyelembe veszi a gyermekek biológiai,
2.
3.
4.
5.
6.

társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési- oktatási intézményben megvalósuló
átfogó prevenciós programokba.
A törvény szerint „ A nevelési- oktatási intézményekben megvalósuló teljes körű
egészségfejlesztés minőségbiztosítási keretrendszerét az egészségfejlesztésért felelős országos
intézet dolgozza ki.
Nevelési tervet félévenként készítünk, nevelésünk céljait és feladatait, a fejlődés jellemzőit
óvodáskor végén a csoport életkori sajátosságait és a gyermekek egyéni fejlettségét figyelembe
véve.
Az Egyéni fejlettségmérő dokumentumok: év eleji bemeneti mérések- év végi kimeneti mérések
a szakértői vélemény alapján.
A gyermekek megfigyeléseit, és méréseit követően, ezekre alapozva készítjük egyénre szabottan
a fejlesztési terveket.
Az egészség védelme az egyén és a társadalom érdeke, abban a családnak, az egészségügyi
szakszolgálatnak, a köznevelési rendszernek és más társadalmi szervezetnek alkotmányos
feladata van.
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