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Óvodai fejlesztő program
( a jogszabály értelmezése)
Jogsz.: 20/2012.EMMI 173.§

Óvodai fejlesztő program
Az óvodai fejlesztő programban az a gyermek vehet részt, aki a Gyvt. 67/A. § alapján, figyelemmel a
Gyvt. 161/Q. §-ában foglaltakra hátrányos helyzetűnek minősül (megj.: véleményem,hogy a

halmozottan hátrányos helyzetű nem, a GYvt 67/A külön nevesíti,hogy ki számít hátrányos
helyzetű és ki halmozottan hátrányos helyzetűnek!).
Az óvoda vezetője felveheti az óvodai fejlesztő programba azt a gyermeket is, aki nem
hátrányos helyzetű, feltéve, hogy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül ( megj: azt is fel lehet venni,aki HHH,mert ő részesül gyermekvédelmi kedvezményben,
de az arányokra figyelni kell).
Az így felvehető gyermekek létszáma azonban nem haladhatja meg – tört létszám esetén
felfelé kerekítve – az adott csoportba felvett, óvodai felkészítésben részt vevő

gyermekek létszámának tizenöt százalékát.
Az óvoda feladata a fejlesztő program megvalósításában:
Az óvodai fejlesztő program keretében – a gyermek igényéhez igazodva – biztosítja az óvoda
a) a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
b) a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet,
c) az együttműködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal, amelyek a gyermekek óvodai
nevelése során a szülőket támogatják, és a gyermekek számára szolgáltatásokat biztosítanak.

A pedagógus feladata a fejlesztő program megvalósításában:
A programnak megfeleltethető tevékenységek megvalósítása:
- így egyéni fejlesztési terv készítése és ennek alapján történő képességfejlesztés,
- együttműködést támogató, szociális képességeket fejlesztő módszerek alkalmazása
a gyermekek nevelésében,
- a gyermek fejlődését segítő más szakemberekkel történő együttműködés,
- a gyermekek differenciált, fejlesztő értékelése, a családjaikkal történő rendszeres
kapcsolattartás.

Az óvodai fejlesztő program szervezésének feltétele:
-

az adott nevelési évben az óvoda, tagóvoda felvételi körzetében élő, óvodás korú
hátrányos helyzetű gyermekeknek korcsoportonként legalább hetven százaléka
részt vesz az óvodai nevelésben,
az óvodában, tagóvodában a hátrányos helyzetű gyermekek aránya – tört létszám
esetén felfelé kerekítve – eléri a tíz százalékot.
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-

-

Amennyiben az óvodában, az adott feladatellátási helyen korcsoportonként több
párhuzamos csoport működik, a hátrányos helyzetű gyermekek létszámának a
csoportba járó gyermekek létszámához viszonyított aránya és a párhuzamos
csoport ugyanezen aránya közti eltérés nem haladhatja meg a huszonöt
százalékpontot.
Ezt a vegyes csoportok között is alkalmazni kell abban az esetben, amennyiben az adott
feladatellátási helyen több vegyes csoport működik.
Vegyes csoport esetében a vegyes csoportba járó hátrányos helyzetű gyermekek
aránya és az óvoda, tagóvoda egészében a hátrányos helyzetű gyermekek aránya
közötti eltérés nem haladhatja meg – tört létszám esetén felfelé kerekítve – a
huszonöt százalékpontot.

Az óvodai fejlesztő programban részt vevő gyermek – az oktatásért felelős miniszter által
kiadott program szerinti egyéni fejlesztési terv alapján történő – haladását, fejlődését, továbbá
az ezeket hátráltató okokat az egyéni fejlesztésben résztvevő pedagógusok legalább
háromhavonta értékelik.
Az értékelésre meg kell hívni a gyermek szülőjét és indokolt esetben a gyermekjóléti
szolgálat, a gyámhatóság, valamint a nevelési tanácsadást végző pedagógiai szakszolgálat
képviselőjét.
Az óvodai fejlesztő programot az intézmény a külön jogszabályban erre kijelölt szervezettel
kötött együttműködési megállapodás alapján, a szervezet szakmai támogatásával szervezi meg.
E szakmai szolgáltatás kiterjed az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti önkormányzati intézkedési terv közoktatási
esélyegyenlőségi intézkedési terve elkészítésének támogatására is. A szervezet az óvodai
fejlesztő program vonatkozásában a 172. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nyújt szakmai
támogatást.

Mikor nem nyújtható többlettámogatás (pótlék esetében fontos tudnivaló)?
Ha az intézmény székhelye és tagintézménye, tagintézményei azonos településen, azonos
fővárosi kerületben működnek, és ezek között az adott székhelyre, tagintézménybe járó
hátrányos helyzetű tanulók létszámának az adott székhelyre, tagintézménybe járó összes tanuló
létszámához viszonyított aránya eltérő, amennyiben ez az eltérés bármely két tagintézmény,
továbbá bármely tagintézmény és a székhely között meghaladja – tört létszám esetében
felfelé kerekítve – a huszonöt százalékpontot.
A különböző településen lévő székhely és tagintézmények esetén az eltérést csak az adott településen lévő székhely,
tagintézmények esetében kell vizsgálni;

-

Ha az általános iskolában évfolyamonként több osztály működik, és
évfolyamonként az egyes osztályokban a hátrányos helyzetű tanulók létszámának
az osztályba járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya (a továbbiakban:
osztályon belüli arány) eltérő az osztályok között, amennyiben ez az eltérés
meghaladja – tört létszám esetében felfelé kerekítve – a huszonöt százalékpontot.

Tagintézmények esetén az eltérést csak az adott tagintézményen belül kell vizsgálni. Amennyiben bármely
feladatellátási helyen összevont osztály és nem összevont osztály egyaránt működik, az összevont osztály osztályon
belüli arányát az összevonásban érintett évfolyamok osztályon belüli arányának átlagával kell összehasonlítani;
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Ha a településen, a fővárosi kerületben több intézmény működik, és azok
bármelyikében a hátrányos helyzetű gyerekek intézményen belüli aránya a
településen vagy az adott kerületben működő összes óvodájában a hátrányos
helyzetű gyermekek létszámának a település vagy az adott kerület összes
óvodájába járó gyermek létszámához viszonyított arányához (a továbbiakban:
települési arány) képest – tört létszám esetében felfelé kerekítve – több mint
huszonöt százalékponttal eltér.
A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék
A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék adható a 326/2013.Korm.rend. 16.§
(8) bekezdés b) pontja alapján annak a pedagógusnak is , (óvoda,ált.isk.,középiskola,kollégium
ped.szaksz.) aki olyan köznevelési intézmény feladatellátási helyén dolgozik, amely a
kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések között nem szerepel,
de az intézmény feltételei megfelelnek a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
rendszerének és az működik is az intézményben , valamint a feladatellátási kötelezettsége
is megfelel a 326/2013.Korm.rend. 16.§ (8) bekezdés b) pontjában foglaltaknak.
Ezek a feltételek:
-

-

Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével meghatározott heti munkaidő
legalább ötven százalékában ( tehát heti 20 óra,ami nem heti 20 foglalkozást
jelent,hanem a heti 40 óra munkaidő felét) a köznevelési intézmény által folytatott
képességkibontakoztató, integrációs felkészítés vagy a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri
rendeletben meghatározott feladatokat lát el,
a képesség-kibontakoztató felkészítéshez adható többlettámogatás kizáró feltételei
fennállnak,
a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók aránya a feladatellátási helyen eléri el az öt
százalékot

NOKS-nak nem jár ebben az esetben ez a pótlék.
Egyéb tájékoztatás:
Ha az intézmény alapító okirata , alapdokumentuma tartalmazza már,akkor az intézmény ezt a
feladatot akkor is köteles ellátni,ha enélkül is kapnak a pedagógusok nehéz körülmények között
végzett munkáért járó pótlékot,mert a köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyen van,
amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések között szerepel (ekkor
a pótlék a NOKS-nak is jár.
Ha az alapító okiratban, alapdokumentumban ez a feladat nem szerepel,de az intézmény ezt
szeretné megvalósítani,akkor alapító okirat , alapdokumentum módosítást kell kérni a
fenntartótól ( a fenntartó május utolsó munkanapjáig hozhat ilyen döntést) és a következő
tanévtől lehet ezt bevezetni.
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Jogsz.:
68. Az óvodai fejlesztő program megszervezése
173. § (1)355 Az óvoda a hátrányos helyzetű gyermekek számára az oktatásért felelős
miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint
óvodai fejlesztő programot szervez. Az óvodai fejlesztő programban az a gyermek vehet részt,
aki a Gyvt. 67/A. § alapján, figyelemmel a Gyvt. 161/Q. §-ában foglaltakra hátrányos
helyzetűnek minősül. Az óvoda vezetője felveheti az óvodai fejlesztő programba azt a
gyermeket is, aki nem hátrányos helyzetű, feltéve, hogy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül. Az így felvehető gyermekek létszáma azonban nem haladhatja meg
– tört létszám esetén felfelé kerekítve – az adott csoportba felvett, óvodai felkészítésben részt
vevő gyermekek létszámának tizenöt százalékát.
(2) Az óvodai fejlesztő program keretében – a gyermek igényéhez igazodva – biztosítja az
óvoda
a) a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
b) a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet,
c) az együttműködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal, amelyek a gyermekek óvodai
nevelése során a szülőket támogatják, és a gyermekek számára szolgáltatásokat biztosítanak.
(2a)356 A fejlesztő program keretében a pedagógus feladata az (1) bekezdésben foglalt
programnak megfeleltethető tevékenységek megvalósítása, így egyéni fejlesztési terv készítése
és ennek alapján történő képességfejlesztés, együttműködést támogató, szociális képességeket
fejlesztő módszerek alkalmazása a gyermekek nevelésében, a gyermek fejlődését segítő más
szakemberekkel történő együttműködés, a gyermekek differenciált, fejlesztő értékelése, a
családjaikkal történő rendszeres kapcsolattartás.
(3)357 Az óvodai fejlesztő program szervezésének feltétele, hogy az adott nevelési évben az
óvoda, tagóvoda felvételi körzetében élő, óvodás korú hátrányos helyzetű gyermekeknek
korcsoportonként legalább hetven százaléka részt vesz az óvodai nevelésben, továbbá az
óvodában, tagóvodában a hátrányos helyzetű gyermekek aránya – tört létszám esetén felfelé
kerekítve – eléri a tíz százalékot.
(4)358 Amennyiben az óvodában, az adott feladatellátási helyen korcsoportonként több
párhuzamos csoport működik, a hátrányos helyzetű gyermekek létszámának a csoportba járó
gyermekek létszámához viszonyított aránya és a párhuzamos csoport ugyanezen aránya közti
eltérés nem haladhatja meg a huszonöt százalékpontot. E rendelkezést vegyes csoportok között
is alkalmazni kell abban az esetben, amennyiben az adott feladatellátási helyen több vegyes
csoport működik. Vegyes csoport esetében a vegyes csoportba járó hátrányos helyzetű
gyermekek aránya és az óvoda, tagóvoda egészében a hátrányos helyzetű gyermekek aránya
közötti eltérés nem haladhatja meg – tört létszám esetén felfelé kerekítve – a huszonöt
százalékpontot.
(5) Az óvodai fejlesztő programban részt vevő gyermek – az oktatásért felelős miniszter által
kiadott program szerinti egyéni fejlesztési terv alapján történő – haladását, fejlődését, továbbá
az ezeket hátráltató okokat az egyéni fejlesztésben résztvevő pedagógusok legalább
háromhavonta értékelik. Az értékelésre meg kell hívni a gyermek szülőjét és indokolt esetben
a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, valamint a nevelési tanácsadást végző pedagógiai
szakszolgálat képviselőjét.
(6) Az óvodai fejlesztő programot az intézmény a külön jogszabályban erre kijelölt
szervezettel kötött együttműködési megállapodás alapján, a szervezet szakmai támogatásával
szervezi meg. E szakmai szolgáltatás kiterjed az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti önkormányzati intézkedési terv
közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve elkészítésének támogatására is. A szervezet az
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óvodai fejlesztő program vonatkozásában a 172. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nyújt
szakmai támogatást.
326/2013.Korm.rend.

16.§ (8)121 A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az a pedagógusmunkakörben foglalkoztatott jogosult, aki
a) az óvodai nevelésben, nappali rendszerű általános vagy középfokú iskolai oktatásban,
kollégiumban, pedagógiai szakszolgálatnál vagy e köznevelési intézmény olyan feladatellátási
helyén dolgozik, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett
települések között szereplő településen található, vagy
b) az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével meghatározott heti munkaidő
legalább ötven százalékában a köznevelési intézmény által folytatott képességkibontakoztató,
integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program keretében a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri
rendeletben meghatározott feladatokat lát el, kivéve, ha a képesség-kibontakoztató
felkészítéshez adható többlettámogatás kizáró feltételei fennállnak, vagy ha a hátrányos
helyzetű gyermekek, tanulók aránya a feladatellátási helyen nem éri el az öt százalékot.
(9) A pedagógus számára jogszabályban meghatározottak szerint az (1)–(8) bekezdésben
meghatározott pótlékokon felül további pótlék is megállapítható.

