
Gyermekvédelmi munkaterv 2020 /2021 – es nevelési évre 

Vackor Óvoda 

Általános helyzetkép a Vackor tagóvodáról      
                                                                                    

A Vackor tagóvoda a kerület legrégibb és legkisebb óvodája, amelyben három csoport 

működik majdnem teljes feltöltöttséggel. Csoportjaink 20, 23, 24 fővel indulnak. A 

gyerekeket három tágas, világos, a kicsik igényeinek megfelelően berendezett terem várja 

minden nap. 

Óvodánkban 23 fő tanköteles korú gyermek van. 

Egy  csoportban van különleges bánásmódot igénylő, azaz Sajátos Nevelési Igényű gyermek 

és két csoportban van Beilleszkedési Tanulási és Magatartás zavaros gyermek / BTM/, de 

ezeknek a gyerekeknek az ellátásához minden pedagógus kolléga és segítő munkatárs kellő 

felkészültséggel rendelkezik, hiszen integráló óvoda vagyunk.  

Óvodánk biztosítja a gyermek napközbeni ellátását, alapvető szükségleteinek kielégítését, 

gyermeki és emberi jogainak érvényesítését, a nevelést-oktatást, és érzelmi biztonságot nyújt. 

Úgy szervezzük az óvodai életet, hogy az, egyenlő esélyeket biztosítva elősegítse a gyermek 

optimális fejlődési folyamatát.  

Feladatunk a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, családban 

történő nevelésének, jólétének biztosítása, veszélyeztetettségének megelőzése és / vagy 

megszüntetése. 

 Jelenleg egy fő  hátrányos helyzetű gyerekünk van. Nagy figyelmet fordítunk a prevencióra, 

az esetleges hátrányos helyzetek csökkentésére, a veszélyeztetettség megelőzésére és a 

segítségnyújtásra. Mindezt tesszük együttműködve a kollegákkal, a családokkal és a segítő 

szakemberekkel. Nevelő munkánk során figyelembe vesszük az etnikai kisebbséghez tartozó 

gyermekek kultúráját. Érvényesítjük a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel 

kapcsolatos alapelveket, és kihasználjuk a differenciált fejlesztés lehetőségeit. 

Az idei nevelési évben is a jogszabálynak megfelelően járunk el, így az óvodaköteles 

gyermek szüleinek nyilatkoznia kellett arról, hogy jogosult-e vagy nem a kedvezmény 

igénybevételére.                                                                                                                                                                                        

 

 

Óvodánk létszáma 67 fő 

Az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a törvényben 

meghatározott összeget 

54 fő 

Az egy főre jutó jövedelem meg haladja a törvényben meghatározott 

összeget 

13 fő 

Hátrányos helyzetű gyermekek száma                 1 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma -- 

SNI 1 fő 

BTM                 2 fő 

Tartósan beteg gyermekek száma 4 fő 

Nagycsaládban nevelkedő gyermek               21 fő 

 

Statisztikai adatok a Vackor Tagóvodában augusztus hónapban végzett felmérés 

alapján 



 Galagonya 

csoport 

Levendula 

csoport 

Rozmaring 

csoport 

Összesen 

Csoport létszáma 20 fő 23 fő 24 fő 67 fő 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesül 

-- 1 fő --            1 fő 

Hátrányos helyzetű -- 1 fő -- 1 fő 

Halmozottan 

hátrányos helyzetű 

-- -- -- -- 

Veszélyeztetett -- -- -- -- 

Tartósan beteg 2 fő 2 fő             -- 4 fő 

Nagycsaládban 

nevelkedő 

6 fő 5 fő 10 fő          21 fő 

SNI -- 1 fő              -- 1 fő 

BTM 1 fő 1 fő --            2 fő 

Kettős állampolgár 1 fő -- -- 1 fő 

Térítés nélkül 

étkező 

        15 fő 21 fő 18 fő          54 fő 

 

 

     

    Fontos megemlíteni, hogy a nyáron elvégzett környezettanulmányok során a családok 

körülményeibe is belepillantva, nem találkoztunk súlyos hátránnyal küzdő családdal, de egész 

évben figyeljük a gyerekek és a családok sorsát. 

Igyekszünk nagyon jól együttműködni a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival – 

fejlesztőpedagógussal, logopédussal, gyógypedagógussal, – a gyerekek hatékony fejlesztése 

érdekében. 
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