
Önköltséges szolgáltatások

pedagógiai célú átszervezése

az Egyesített Óvodában



Mint Önök előtt is ismeretes a
koronavírus járvány miatt 2020.
szeptemberétől szüneteltettük az

igénybe vehető önköltséges
szolgáltatásokat tagóvodáinkban, a

járvány további fertőzéses
terjedésének megelőzése céljából.

Ez alól kivételt képeztek a
mozgásos terápiák, de ezek is csak

speciális szabályok mentén
valósulhattak meg egyes

tagóvodáinkban.



- Az Egyesített Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltak alapján kizárólag az
Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjának

célkitűzéseihez illeszkedő tanfolyamok
szervezhetőek a tagóvodákban. 

- A tanfolyamok kizárólag 4 – 5 éves kortól, középső
csoportos besorolással szervezhetőek. 

- Egy gyermek maximum heti két különböző típusú
tanfolyamon vehet részt. 



Az Egyesített Óvoda pedagógiai elvei 

- az óvodai élettel, 

- az óvodai neveléshez kapcsolódó külsős szolgáltató

által tartott foglalkozásokkal, 

- a saját munkatársunk által tartott műhely

foglalkozásokkal kapcsolatban:



- Az óvodai napirend biztosítja a gyermekek gazdag, változatos
tevékenységét, az aktív és passzív pihenés életkornak és egyéni

szükségletének megfelelő váltakozását.  
- Napirendünkben kitüntetett helyet foglal el a gyermek legfőbb

tevékenysége, alapvető szükséglete: a játék. Ezt a délutáni
időszakban is fontosnak tartjuk, a kötetlen szabad játékidőben a

gyermekek szociális kapcsolatainak fejlődése céljából, a
pedagógusok által végzett egyéni fejlesztések okán, melyek a

napirend folytonosságában tudnak megvalósulni.
A rugalmasan szervezett napirendben a pihenés, alvás időszaka

nagyon fontos a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése
szempontjából. Ehhez hozzátartozik a folyamatos felkelés, az

uzsonnához való nyugodt légkörű készülődés.



- Előnyben részesítjük a mozgásos tevékenységeket,

és támogatjuk az idegrendszer érésének

támogatására a különböző mozgásterápiákban való

részvételt. 

- Az egyenlő bánásmód követelményét

érvényesítjük az óvodai neveléshez kapcsolódó

szolgáltatások biztosítása és igénybevétele során.



Megkülönböztetjük a fejlesztő célú
alapszolgáltatásokat, melyek térítésmentesek, és
pedagógiai végzettségű szakemberek tartanak a

gyermekek különböző fejlettségi mutatói alapján
(logopédia, egyéni fejlesztés fejlesztő pedagógus által,

mozgásterápia, tehetséggondozás). 



A külsős szolgáltató által biztosított
lehetőségek választhatóak, önköltségesek,

ehhez szükséges figyelembe venni a gyermek
érettségét, motivációját, képességeit,

érdeklődését, belső indíttatását. Olyan
önköltséges szolgáltatásokat helyezünk

előtérbe, amely tevékenységek nem
szerepelnek a gyermekek óvodai naprendjébe
(kivételt képeznek mozgásterápiák, illetve a

különböző mozgásformákra épülő
sporttevékenységek, sportjátékok) 



A saját munkatársunk által tartott foglalkozásokat

támogatjuk és a szervezésnél előnyt élveznek, mivel a

gyermekek a már ismert pedagógusokon keresztül sokkal

könnyebben, rugalmasabban sajátítják el az új készségeket.



- A mozgásterápiák típustól függően szervezhetőek a

reggeli időszakban 7.30 – 9.00 óra között.

- A mozgásterápiák kivételével az óvodai helyiségek

külsős szolgáltató által tartott tevékenységekhez

nevelési időn túl vehetők igénybe, legkorábban 16

órától, a pénteki nap kivételével.

- Hitoktatást az óvodában az óvodai foglalkozásoktól

elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve

szervezünk a szülői igények alapján. 



A XIII. kerületi Önkormányzat támogatja a gyermekek rendszeres

testmozgását, ehhez különböző sportolási lehetőségeket kínál fel a

tanköteles korú gyermekek számára. 

- Tanköteles korú gyermekek esetében, amennyiben az adott gyermek

részt vesz egy az Önkormányzat által biztosított délelőtti

sportfoglalkozáson, úgy maximum egy délutáni önköltséges

foglalkozáson vehet részt.



A következő nevelési évre felkészülve szeretnénk

kikérni a véleményüket az önköltséges

szolgáltatásokhoz kapcsolódó pedagógiai jellegű

változásokról, valamint a saját dolgozók által tartott

alkotó műhelyekről, fejlesztő célú foglalkozásokról.

Kérdőívünket 2021. június 14 és 18 között

eljuttatjuk azon szülők számára, akiknek

gyermekük még további 1 vagy 2 év óvodai

nevelésben fog részesülni. 

Együttműködésüket köszönjük! 

 


