
„ A gyermek olyan, mint a tükör. A szeretetet nem kezdeményezi, de visszatükrözi. Ha szeretetet kap, 

viszonozza azt, de ha nem kap szeretetet, nincs mit visszatükröznie.” (Ross Campbell) 

 

A gyermekvédelem a társadalom érdekében, az állam megbízásából végzi a gyermekmegóvó 

munkáját. A gyermekvédelem legfőbb feladata, hogy a családokban teremtse meg a gyermeknevelés 

feltételeit. A gazdasági, társadalmi működések zavaraiból következő hátrányokat, veszélyeket úgy 

lehet elhárítani, ha a gyermekvédelem folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek testi-lelki 

fejlődését. A gyermekvédelem széles körű tevékenység, amely magában foglalja azokat az 

intézkedéseket, tevékenységeket, amelyek a gyermekek egészségi ellátását, gondozását, testi szellemi, 

erkölcsi fejlődését hivatottak segíteni és biztosítani. A gyermekvédelem első legfontosabb 

jelzőrendszere az óvoda, - mely óvó – védő funkciót lát el, hiszen a gyermekek minden problémája: 

éhség, agresszivitás, szorongás, ápolatlanság, stb. itt érzékelhető először.  

A gyermekvédelmi munkánk célja:  

 a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak érvényesítése,  

 hátránykompenzálással az egyenlő esélyek megteremtése,  

 különbözőségek finomítása.  

 

Együttműködés óvodánkban a gyermekvédelmi feladatok ellátása terén:  

A gyermekvédelmi feladatok végzését óvodánkban a gyermekvédelmi felelős koordinálja. 

Csillagvár Óvoda gyermekvédelmi felelőse: Félegyháziné Kathi Ildikó Csillagvár Óvoda Hét vezér 

utcai telephely - vezető helyettes 

Elérhetősége: Hajdúböszörmény Hét vezér u. 58 sz. Tel: 52/371-207  06/20-450-0862  

E-mail: hetvezer@csillagvarovoda.hu  

Gyermekvédelmi felelős feladatai:  

- Folyamatosan figyelemmel kísérje a gyermekek testi-lelki fejlődését, és biztosítsa mindenki számára 

az egészséges fejlődéshez való hozzáférés lehetőségét.  

- A gyermekvédelmi ismeretek, a törvényi rendelkezések napra kész ismerete érdekében szakmai 

napokon, belső továbbképzéseken való részvétel.  

- Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában.  

- Gyermekvédelmi munkatervet készít, megjelölve a konkrét tevékenységeket a felelőssel együtt.  

- Nyilvántartja a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekeket, 

feljegyzi az intézkedéseket, eredményeket. Ellenőrzi a nyilvántartásba vétel, ill. megszüntetés okait.  
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- Szükség szerint igénybe veszi a családgondozó, a védőnő segítségét.  

- Elősegíti az óvónők tájékozódó tevékenységét, szükség szerint családlátogatáson is rész vesz.  

- Javaslatokat tesz a különböző segélyezési formákra, ha szükséges segít a környezettanulmány 

elkészítésében.  

- Részt vesz esetmegbeszéléseken, kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyermekvédelmi 

munka intézményszintű ellenőrzésében, értékelésében.  

A gyermekvédelmi feladatok ellátásáért minden pedagógus felelős, azaz a mentálhigiénés, megelőző, 

támogató, probléma-felismerő nevelőmunka mellett jelzési kötelezettsége van a gyermekek fejlődését 

veszélyeztető problémák esetén. Mindezt a tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő attitűd. a 

szeretetteljesség és a következetesség jegyében. 

 

A Csillagvár Óvoda vezetője: Leleszné Sveda Klára intézményvezető 

Elérhetősége: Hajdúböszörmény Kölcsey F.  u. 1 sz. Tel: 52/227-781  06/20-296-2090  

E-mail: kolcsey@csillagvarovoda.hu 

Az óvodavezető feladatai:  

- A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása: gyermekvédelmi felelős megbízása, 

feladatok, kompetenciák nevelőtestületi szinten.  

- Bizalomelvű kapcsolat kiépítése a családokkal.  

- A törvények és rendeletek naprakész ismerete, a munka hozzáigazítása.  

- Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása. Az óvoda vezetője köteles 

hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, ill. súlyos elhanyagolása, súlyos 

veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető 

magatartása esetén.  

- Étkezési kedvezmények meghatározása a törvényi jogszabályoknak és az önkormányzati 

rendeleteknek megfelelően. Ezek dokumentálása. 

Az óvodapedagógusok feladatai:  

- A gyermekek szociális, szociokulturális hátterének megismerése.  

- Szükség szerint környezettanulmány végzése családlátogatás alkalmával.  

- Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése a gyermekvédelmi 

felelősnek.  

- A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált nevelése, fejlesztése.  
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- A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek.  

  

Csillagvár Óvoda statisztikai adatai: 
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Összesen 325 307 69 3 8 20 27 9 22 

 

A Csillagvár Óvodában igyekszik minden dolgozó folyamatosan szeretetet, segítséget, törődést, 

odafigyelést nyújtani minden gyerek számára. Mottónk: 

„Ne csak szeressék a gyermekeket, hanem azok maguk is vegyék észre, hogy szeretik őket.” 

 (Don Bosco). 

 


