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A veszélyeztetett, SNI-s, BTM-s státusú gyerekek felmérése, folyamatban van. 

Pontos, összesített intézményi adatok az október 1-jei statisztikában várhatóak, valamint az év végi 

beszámolóban. Jelenlegi számok, a szeptember 14-ei állapotnak felelnek meg.

 

 

Sárbogárdi Zengő Óvoda  

7000 Sárbogárd Mikes köz 3. 

HH: 18 

HHH: 4 

Nagycsaládos: 49 

Tartós beteg: 4 

SNI: 8 

BTM: 11  

Gyvk: 37 

Ingyenesen étkező: 185 

Étkezésért fizető: 33 

Teljes létszám: 218 fő 

 

Sárbogárdi Zengő Óvoda  

Töbörzsöki Telephelye  

7000 Sárbogárd  Szent István út 49. 

HH: 13 

HHH: - 

Nagycsaládos: 13 

Tartós beteg: 2 

SNI. 2 

BTM: 2 

Gyámság alá vett: - 

Gyvk: 9 (+6 folyamatban) 

Ingyenesen étkező: 47 

Étkezésért fizető: 1 

Teljes létszám: 48 fő 

 

Összintézményi adatok 

HH: 48  

HHH:12 

Nagycsaládos: 116 

Tartósan beteg: 10 

SNI: 19 

BTM: 28 

GYVK: 80 

Ingyenesen étkező: 376 

Étkezésért fizető: 49 

Teljes létszám: 425 fő 

 

 

Sárbogárdi Zengő Óvoda  

Sárszentmiklósi Tagóvodája 

7003 Sárbogárd Gesztenye sor 1. 

HH: 10 

HHH: 2 

Nagycsaládos: 47 

Tartós beteg: 4 

SNI: 3 

BTM: 7 

Gyvk: 21 

Ingyenesen étkező: 124  

Étkezésért fizető: 14 

Teljes létszám: 138 fő 

 

 

Sárbogárdi Zengő Óvoda  

Pusztaegresi Telephelye 

7018 Pusztaegres  Hatvani utca 50. 

HH: 7 

HHH: 5 

Nagycsaládos: 7 

Tartós beteg:--- 

SNI: 2  

BTM: 1  

Gyvk:7 

Ingyenesen étkező: 20 

Étkezésért fizető: 1 

Teljes létszám: 21 fő 



A gyermekvédelmi tevékenység legfontosabb célja, hogy megelőzze, elhárítsa, illetve enyhítse azoknak a 

káros folyamatoknak a hatását, melyek az óvodáskorú gyermek személyiségfejlődését megzavarják, 

valamint gátolják. Ezért Intézményünkben biztosítjuk a testi-lelki szükségletek kielégítését, az egészséges 

életmódot, egészség védelmét, és fejlesztését, egészséggondozást, egészséges táplálkozást, az érzelmi-

értelmi nevelést, továbbá biztosítjuk az integrált nevelést a sajátos nevelési igényű gyermekek részére, 

esélyegyenlőséget a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek. 

Az egészségvédelem, mint általános nevelési elv, átfogja az óvodai nevelés minden mozzanatát. Az óvodai 

élet minden pillanatában kötelező érvényű az élet, a testi épség és az egészség megvédése az 

óvodapedagógusok, a pedagógiai asszisztensek és az óvoda dolgozói számára. 

A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével,  

oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik.  

Tehát, mindenkié, azaz óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens, minden óvodai dolgozó a gyermekek 

érdekeit védi, képviseli, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos  

nevelést igénylő és a beilleszkedési, tanulási magatartási problémákkal küzdő gyerekekre. 

   

- A tehetséggondozásban, felzárkóztatásban kiemelt szerepet kapnak az óvodapedagógusaink által vezetett 

tevékenységek  

- Továbbra is kiemelt fontosságú az óvodai és családi nevelés összhangjának erősítése (közös rendezvények, 

nyílt napok, fogadóórák) 

- Az óvodapedagógusok, asszisztensek, dajkák kiemelt figyelmet fordítanak, megfelelő pedagógiai 

módszerekkel oldják meg és kezelik a különleges bánásmódot igénylő gyermekek mindennapjaival 

kapcsolatos teendőket, problémákat.   

- Óvoda-iskola közötti átmenet folyamatának irányítása, az átmenetet segítő munkacsoport további 

működtetése  

 

A „Zöld Óvoda" címhez kapcsolódó, további tevékenységek szervezése, megvalósítása, a fenntartható jövő 

szemlélet elmélyítése gyeremekekben, családokban, itt dolgozó felnőttekben egyaránt. 

 

Intézményünk Regisztrált Tehetségpont, valamint Madárbarát Óvoda.  

A Gyermekvédelmi munkacsoport:  

A hatékonyság, a problémák feltárása és megelőzése, enyhítése, vagy megszűntetése érdekében  

egy Gyermekvédelmi munkacsoport fog össze minden egyes gyermekvédelmi tevékenységet.  

Alapvető célja, hogy segítse a pedagógusok ezzel kapcsolatos munkáját.  

Ellátandó feladataihoz tartozik különösen: 

Pályázati lehetőségek, fórumok figyelését, kapcsolatkeresést a helyi civilszervezetekkel, minden olyan 

lehetőség kiaknázását, amivel segíthetjük a hozzánk járó különböző okból hátrányos helyzetű gyerekeket.  

- annak elősegítése, hogy a gyermekek, tevékenységek során ismerjék meg a természeti környezetet  

-  a megismerés során a kulturált, biztonságos életviteli szokások, a helyes viselkedési formák, az érzelmi és 

erkölcsi viszonyok kialakítása 

- a családok bevonása a környezet alakításába, védelmébe 

- olyan tanulási környezet kialakítása, ami fejleszti a gyermek önbizalmát, az öntudatos és környezetért 

felelős magatartást, a világgal szembeni pozitív beállítódást 

- gyermeki igények figyelembevételével a differenciált, személyes bánásmód biztosítása, különös tekintettel 

a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési- magatartási- tanulási nehézséggel küzdő gyermekekre 

-  lehetőség megteremtése a párhuzamosan végezhető tevékenységekre 

-  a nyugodt légkör létrehozása a látható- hallható-tapintható világ érzékelésére 

-  a megismerést, tapasztalatszerzést segítő kirándulások szervezése 

-  közös programok szervezése a Zöld Óvoda munkacsoporttal 



- hatékony együttműködés a jelzőrendszer optimális működésének fenntartására 

- EFOP-3.2.9 - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Sárbogárdi Járásban  nyertes 

pályázat fenntartása, intézményi működtetése, programok szervezése 

 

A balesetek megelőzése kiemelt feladat, hiszen minden kisgyereket szebben, okosabban, egészségesebben 

kell nap, mint nap a családba visszabocsátani. 

Az egészség megőrzéséhez elmaradhatatlan a megfelelő öltözködés, a higiénián kívül a megfelelő 

mennyiségű és minőségű táplálkozás, alvás és mozgás. Nevelési év elején felmérjük az óvodába járó 

gyermekek körében a hátrányos és veszélyeztetett gyermekeket, valamint az étkezési támogatásban 

részesülőket, a speciális étrendet igénylők körét. 

Folyamatos a kapcsolattartás a védőnővel, a gyermekorvossal, a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével, 

valamint a felzárkóztatást végző logopédus, fejlesztő pedagógus szakembereket biztosító Szakszolgálattal. 

Tájékozódunk a hátrányos helyzetű gyermekek óvodába érkezéséről, jelenlegi körülményeiről, 

gondozottságáról, felmérjük szükségük van-e segítségre az óvodába járáshoz (póló, nadrág, pulóver, cipő...). 

Figyelemmel kísérjük az otthoni életkörülmények esetleges változásait.  

Felajánljuk a segítségünket nyomtatványkitöltés, egyéb ügyintézés során. 

Egészséges életmódra igyekszünk felhívni a családok figyelmét, szélesíteni látókörüket a témában.  

Folyamatos felügyeletet biztosítunk. Nagy hangsúlyt fektetünk a másság elfogadására. 

Speciális feladatok:  

-  Az újonnan érkező gyermekek adatainak dokumentálása – a hátrányos és a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek nyilvántartásba vétele--- tájékozódás a családok helyzetéről, családlátogatások 

megszervezése, megvalósítása. 

-  Adatgyűjtés, adatrögzítés, megbeszélés, elemzés. 

-  Statisztika készítése. 

-  Lehetőleg maximális bizalom kiépítése, valós  helyzetek feltárása, esetmegbeszélés, beszélgetés. 

-  Óvodai csoportonként nyilvántartás készítése. 

-  Vizsgálatok, fejlesztésre szoruló gyermekek kiszűrése. 

-  Az érintett szülők tájékoztatása, folyamatos információáramlás biztosítása, lehetőségteremtés. 

-  Fejlesztő foglalkozások vezetése. 

-  Rendszeres egészségügyi vizsgálat biztosítása. 

-  Családtagok közötti kapcsolatok figyelemmel kísérése. 

-  Nevelő, fejlesztő, korrigáló munka. 

-  Problémák észlelése, okok feltárása, problémakezelés. 

-  Szülőkkel való célzott beszélgetés. 

-  Adományok gyűjtése, érintettekhez juttatása. 

-  Adatvédelmi előírások alkalmazása. 

 

 

 

 

Sárbogárd, 2018.09.14. 

 

  .................................................... 

                                                                                                           Pogány Tamásné 

                                                                                         Gyermekvédelmi munkacsoport vezető 

 


