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1 A korszerű egészségfejlesztés tartalma, elvei, céljai 

Az egészség fogalma: Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-
lét állapota. A WHO-nak (Egészségügyi Világszervezet) ez az 1948-as alkotmányában 
megfogalmazott meghatározása helyes kiindulópont, de mindenképpen hangsúlyoznunk kell, 
hogy az egészség nem passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség fontos eszköz 
életcéljaink megvalósítása során. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi, közösségi 
és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket hangsúlyozza. 
Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel teljesülése adja a legnagyobb esélyt:  

• ha az egyén társadalmilag integrálódik (családhoz, óvodai, iskolai, munkahelyi és más 
közösségekhez tartozik),  

• ha a változó terheléshez alkalmazkodni tud,  
• ha individuális önállóságát megőrzi, és végül,  
• ha megteremti az összhangot a biogenetikai, a fizikai, a lelki és a társadalmi 

lehetőségei közt.  
Az egészségi állapotot az alábbi négy alapvető tényező határozza meg:  

• genetikai tényezők  
• környezeti tényezők 
• életmód 
• az egészségügyi ellátó rendszer működése. 

Mivel az óvoda a s másodlagos szocializáció kitüntetett színtere, így a fenti tényezők közül 
érdemi hatást - az óvoda fizikai-tárgyi és pszicho szociális környezetének alakításával -, az 
óvodai - egészségügyi ellátás minőségére és az életmódra tudunk gyakorolni. Az óvodai 
egészségfejlesztő munka – akár jól, akár rosszul csinálják – alapvetően befolyásolja az óvoda 
egészének mindennapjait.   
Az egészségfejlesztés fogalma: Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító 
módszer gyűjtőfogalma, tehát magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges 
prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, 
módszereit. 
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A WHO meghatározása szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az 
embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. Az egészségfejlesztés 
átfogó társadalmi és politikai folyamat, mely nemcsak az egyének képességeinek és 
jártasságának erősítésére irányuló cselekvéseket foglalja magába, hanem olyan 
tevékenységeket is, amelyek a társadalmi, környezeti és gazdasági feltételek 
megváltoztatására irányulnak azért, hogy azoknak a köz és az egyén egészségére 
gyakorolt hatása kedvező legyen. Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi 
az embereket az egészséget meghatározó tényezők felügyeletére, és ezáltal egészségük 
javítására. A részvétel nélkülözhetetlen az egészségfejlesztő tevékenység fenntartásához. 

Az egészségfejlesztés legfontosabb feladatai: 
• általánosan érvényes egészségfejlesztő politika kifejlesztése,  
• egészségfejlesztő környezet megteremtése,  
• az egészségfejlesztő közösségi tevékenységek és az egyéni képességek fejlesztése,  
• szemléletváltoztatás az egészségügyi szolgáltatásokban.  

 
Az egészségfejlesztés fő jellemzői: 

• az egész lakosságra irányul, és együttműködésére épít, 
• az okok feltárására és a feltételek megteremtésére irányul, a társadalom különböző 

szereplőivel való együttműködésben (oktatás, egészségügy, környezetvédelem, 
kultúra, gazdaság), 

• az egyén autonómiája érvényesül az egészséget befolyásoló döntésben, aktivitásban. 
 

Egészségnevelés  
A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs 
formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az 
egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a 
környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés 
egészség és cselekvésorientált tevékenység. 
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A prevenció (megelőzés) területei: A WHO meghatározása szerint az elsődleges megelőzés 
a betegség első megjelenésének megakadályozására az egészség megőrzésére irányul. Az 
elsődleges vagy primer prevenció a betegségeket előidéző tényezők korai felismerésére és 
elkerülésére irányuló tevékenység, ami a veszélyeztetett emberekre irányul. 
Az egészségfejlesztés, és annak egyik megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés az 
egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges 
táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki 
egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a 
családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az 
egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer biztonság 
megvalósítása. 
Az óvodának e fenti primer prevencióban van jelentős szerepe, így az egészségnevelési 
feladatok meghatározásánál is e területekre kell a hangsúly fektetni. 
A másodlagos és harmadlagos megelőzés a már meglévő betegségnek és hatásainak 
feltartóztatását vagy lassítását kívánja elérni korai kórmegállapítás és megfelelő kezelés 
révén, vagy a betegség visszatérését akadályozza, illetve az idült állapot súlyosságának 
csökkentését célozza, például hatékony rehabilitáció segítségével.  

Az óvoda, mint az egészségfejlesztés egyik fontos színtere:  
Ebben az időszakban érdemi hatást lehet gyakorolni a gyermekek személyiségfejlődésére, 
mely nagyban meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásokat, az életideálokat, 
a beállítódást, a preferenciákat. Az óvodának a gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, 
komplex kommunikáció. Egyrészt létezik egy nyíltan megfogalmazott pedagógiai program, 
nevelési terv, másrészt ezzel összefüggésben vagy ettől függetlenül, illetve ezt erősítő vagy 
gyengítő módon ható ún. „rejtett tanterv”, mely az óvodai mindennapok hozadéka, amelyben 
az óvoda tárgyi környezete, az emberi viszonyok minősége egyaránt tükröződik.  
Az óvoda, más társadalmi intézményekkel és szereplőkkel állandó kölcsönhatásban létezik, 
hatást gyakorol szűkebb és tágabb környezetének kapcsolatrendszerére, a környezet 
viselkedésére. Mindezeket figyelembe véve tehát, az óvoda, a családi környezet mellett a 
szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel 
készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. 
 
Az egészségfejlesztő óvoda ismérvei: 

• Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti a gyermekek és a nevelőtestület 
egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és a gyermeki személyiség optimális 
kibontakozását – pozitívan hat a családok egészséggel kapcsolatos szemléletére, 
életmódjára. 

• Együttműködést alakít ki a pedagógiai, szakszolgálati, az egészségügyi, a 
gyermekvédelmi szakemberek, a szülők és a gyermekek között annak érdekében, hogy 
az óvoda egészséges és a szükségleteknek megfelelően fejlődő környezet legyen; 

• Pedagógiai programjában, nevelési gyakorlatában kiemelt jelentőséget tulajdonít az 
egészséges életmód megalapozásának, azon belül is a testi-lelki-szociális jóllét 
elérését segítő légkörnek, bánásmódnak, az egészséges étkezésnek, a mozgásnak, 
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életritmusnak, a gyermeki személyiség kibontakozását elősegítő normaadekvát 
tevékenységeknek, a családi nevelést támogató intervenciós stratégia kialakításának. 

• Óvodai egészségügyi szolgáltatásokat biztosít, együttműködik a helyi közösség 
szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az óvoda személyzetét célzó 
egészségfejlesztési programokkal, és teret ad a társas támogatást, a lelki 
egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak. 

• Olyan nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a gyermekek és az óvoda 
dolgozóinak jól-létét és méltóságát, módszertani kultúrájába beépíti az egyéni 
bánásmód és differenciált fejlesztés, az adaptív nevelés egyre gazdagodó eszközeit 
elismeri az önmagához mért erőfeszítést, a jó szándékot, támogatja a közösségi és az 
egyéni célok összhangjának megteremtését. 

• Törekszik arra, hogy segítse a gyermekek, az óvoda személyzete, a családok, valamint 
a helyi közösség tagjai egészségének megőrzését. Együttműködik a helyi közösség 
vezetőivel, hogy megtalálják a helyileg legjobb megoldásokat arra, miként járulhat 
hozzá az óvoda egészség fejlesztéséhez, vagy éppen hogyan lehet a hátráltató 
tényezőket csökkenteni a helyi közösségben. 

.  
2. Helyzetelemzés 

2.1 Tárgyi feltételek: 
Az óvoda épülete, a csoportszobák berendezése megfelel az egészségügyi előírásoknak. 2007-
ben teljes átalakítás, felújítás történt az épületen, majd 2018-ban újabb felújítás, bővítés 
történt. 
A bútorok igazodnak a gyermekek testmagasságához, testméreteihez pl. kétféle méretű 
gyermekszék van a vegyes életkorú csoportokban. 
A csoportszobák világosak, a megvilágítás korszerű. 
A mosdóban biztosítjuk a toalett használat intimitását, a mosakodás, fogmosás, fésülködés jó 
szokásainak kialakulásához szükséges felszereléseket. 
Az öltözködéshez elegendő helyet, tárolási lehetőséget teremtünk a gyermekek számára.  
Óvodánk jól felszerelt tornaszobát alakított ki. 
Az eszköznorma teljesítése mellett rendelkezünk a teljes Montessori eszköztárral és a 
tehetségfejlesztéshez szükséges szakmai anyagokkal. 
A tehetségfejlesztő műhely, a logopédiai fejlesztés számára külön helyiséget alakítottunk ki. 
Udvarunk biztosítja a gyermekek levegőzéséhez, edzéséhez, mozgásfejlődéséhez, játékához 
szükséges feltételeket. Udvarunkat 2019-ban részlegesen felújítottuk, eszköztárunkat 
bővítettük. 2020-ban az épület külső homlokzata megújult! 
Óvodánk tisztántartása a HACCP szabályai szerint történik. A játékeszközök felülvizsgálata is 
2 évente megtörténik. A berendezés kialakításában az esztétikus kivitelezésre, harmóniára és a 
komfortérzet biztosítására törekszünk. 
 
A tárgyi környezet egészségközpontú fejlesztésének céljai: 
A csoportszobákban a szerepjátékhoz szükséges bútorok, eszközök bővítése. 
2010-ben só szobát alakítottunk ki a gyermekek számára. 
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2.2 A nevelőtestület és a dajkák képzettsége, továbbképzése, hivatástudata: 

A nevelőtestület minden tagja az óvodapedagógus végzettség mellett Montessori akkreditált 
tanfolyami végzettséggel rendelkezik és jártas a tehetségfejlesztésben, fejlesztő pedagógiában. 
Szakembereink elkötelezettek a folyamatos önképzésben és az egymástól tanulásban.  
A dajkák szakképzettek, belső képzésük biztosított. 
A nevelőtestület tagjai és a dajkák hivatástudattal végzik az óvoda pedagógiai programjának 
megvalósítását. A kéttanáros módszer alkalmazása elősegíti a gyermekek lelki 
egészségvédelmét.  A testi-lelki -szociális egészség fejlesztésének feladatát a 
személyiségformálás alapvető feltételének tekintik. A Montessori pedagógia adaptációjában 
és az intenzív tehetségfejlesztésben elkötelezettek. Az egészségfejlesztés, a fenntarthatóságra 
nevelés területén közösen elért eredmény a Zöld Óvoda cím elnyerése 2009-ben. 
 
Egészségi mutatók: 
Évente teljes körű egészségügyi kivizsgálást biztosít a fenntartó Dr. Racs Erika üzemorvos 
megbízásával. A dolgozók közül senkinek nincs krónikus betegsége, mindenki jó egészségi 
állapotban van. 
A dolgozók életkori megoszlása jó, minden korosztály jelen van intézményünkben.   
 
2.3.Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési feladatok megvalósításának elemzése 
 
Az egészséges életmód alakítása  

- a gyermekek gondozása, a testápolás, higiénés ellátás, 
- a testi szükségletek, mozgásigény kielégítésének lehetőségei, 
- a testi képességek fejlesztése, edzés, 
- az egészséges táplálkozás biztosítása, 
- az egészséges életmód jó szokásainak megalapozása területén az alapprogram 
mentén dolgoztuk ki és valósítjuk meg nevelési, egészségfejlesztési feladatainkat. 
 
A Montessori pedagógia adaptációjával ezen a területen azzal gazdagítjuk 
nevelőmunkánkat, hogy a „Mindennapi élet gyakorlataival” a gyermekek 
önállóságának fejlődésére még nagyobb hangsúlyt fektetünk. 

Az egészséges életmódra nevelés részének tekintjük a preventív szemléletű nevelőmunkát, a 
lassabban fejlődők differenciált segítését, az alacsonyabb fejlettségi szinten álló gyermekek 
hátrányainak kompenzálását, a tehetséggondozást. 

Szakemberek közreműködése a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő 
gyermekek nevelésében: 

• Óvodánkban 1 logopédus végzettségű gyógypedagógus kollega dolgozik pedagógiai 
asszisztensként egyik csoportunkban, mellette ellátja a logopédiai feladatokat. 

• 2013 szeptemberétől óvodapszichológust foglalkoztatunk a lelki egészségvédelmi 
feladatok ellátása érdekében (a törvényi előírásoknak megfelelően)  
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• Együttműködünk az óvoda orvosával, védőnőjével az egészségügyi problémák 
megoldásában és a megelőzésben, szemléletformálásban. 

Programunk „Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés” című fejezetében 
megfogalmaztuk a másodlagos szocializáció elősegítése érdekében kialakított közösségi 
szokás, szabályrendszerünket, az erkölcsi értékrend megalapozásának feladatait, az érzelmi 
élet gazdagításának elveit – összhangban a korszerű egészségfejlesztés tartalmával. 

Mindennapi nevelőmunkánkban az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés feladatainak 
megvalósításába beépítjük a Montessori alapelveket, módszereket, valamint a 
kompetenciaalapú programcsomag adaptációját. Mind a szülőktől, mind az iskoláktól pozitív 
visszajelzéseket kapunk a gyermekek neveltségi szintjéről. 

Az óvodai nevelés országos alapprogramjában az óvodai élet tevékenységformái területén 
megfogalmazott óvodapedagógusi feladatok kiemelik azoknak a gyermeki szükségleteknek a 
kielégítését, melyek a testi - lelki - szociális jóllét pszichikus feltételei.  

Programunk ezzel összhangban hangsúlyozza: 
• a szabad játék elsődlegességét a személyiség kibontakoztatásában, 
• a mindennapos mesélést, verselést, a kisgyermek mentális higiénéje, az anyanyelvhez 

való pozitív viszony elmélyítése érdekében, 
• a felnőtt minta szerepét abban, hogy az éneklés, zenélés váljék a gyermekek 

mindennapi tevékenységének részévé, a zenei anyanyelv megalapozójává, 
• az ábrázoló tevékenységek lehetőségének folyamatos biztosítását az alkotási igény, a 

kreatív önkifejezés, a vizuális esztétikai élmények befogadása céljából, 
• a rendszeres egészségfejlesztő testmozgást, mint az egészségfejlesztő életmód egyik 

alappillérét, 
• a külső világ tevékeny megismerését – a kozmikus nevelést és a matematikai 

gondolkodás fejlesztését – a világ megismerése iránti érdeklődés, motiváció 
elmélyítése, a kommunikációs, értelmi, szociális képességek fejlesztése érdekében,  

• a munkajellegű tevékenységeket, a feladatvégzéshez szükséges attitűdök és 
képességek, a reális önismeret megalapozására. 

• az intenzív tehetségfejlesztést, tehetségfejlesztő műhelyek biztosítását.  

2.4 Összegzés: 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos intézményi gyakorlat meghatározó jellemzői 

Erősségek Fejlesztendő területek 

Teljes körű egészségügyi szúrés biztosítása a 
dolgozóknak. 

Együttműködés az óvoda orvosával, 

Mindennapos testnevelés intenzitása, 
differenciálás az életkori sajátosságoknak 
megfelelően. 
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védőnőjével, a köznevelési törvény 
előírásainak megfelelő szűrések biztosítása. 

Az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, 
az erkölcsi és a közösségi nevelés a 
Montessori pedagógia adaptációjával 

Mindennapi gyümölcsfogyasztás 
megszervezése a szülők támogatásával. 

Az udvari játék, mozgás, levegőzés optimális 
időtartamának biztosítása a házirend alapján. 

A szerepjáték eszköztárának bővítése. 

Pszichológus alkalmazása a törvényi 
előírások alapján 

Egészségfejlesztéssel kapcsolatos programok 
szervezése a dolgozók számára.  

A szülők egészséges életmódra 
motiválásának intenzívebbé tétele (előadás, 
elsősegélynyújtással kapcsolatos gyakorlat 
felelevenítése, dohányzásmegelőző program, 
stb.) 

3. Az egészségfejlesztés tartalma óvodánkban 

3.1 Az óvoda környezetének rendben tartása, folyamatos fejlesztése  
• A korszerű egészségfejlesztési elveknek és a törvényi előírásoknak megfelelő tisztaság 

és környezetépítés biztosítása. 
• A fejlesztési, ésszerűsítési javaslatok konzultációja a vezetővel, illetve évente, a 

nevelési évzárón összegzés. 
•  A pályázati lehetőségek folyamatos figyelése. 

Felelősök: Óvodapedagógusok, dajkák, kertész, óvodatitkár 
 
3.2 Az egészséges életmód alakítás, a mindennapi életre való felkészülés gyakorlatai  
(Montessori) kiemelt szerepének biztosítása  

•  szakemberközi együttműködés a szokás szabályrendszer alakításában 
• a gyermeki fejlődés nyomon követése, differenciált fejlesztés 
• a terület rendszeres ellenőrzése, értékelése  

Felelősök:  
Óvodapedagógusok, dajkák 

3.3 A mindennapos testnevelés intenzitásának növelése, módszertani kultúrájának 
fejlesztése  

• Tematikus értékelés 
Felelős: 
Horváth Ivetta 
logopédus,  gyógypedagógus, Montessori pedagógiai asszisztens 
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3.4 Szakmaközi együttműködés biztosítása 
• a megelőzés, hátránykompenzálás, tehetséggondozás, kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek fejlesztése területén megfigyelések, szűrések, konzultációk, 
esetmegbeszélések szervezése, munkamegosztás kialakítása a belépő 
óvodapszichológussal 
Felelősök: 
Óvodapedagógusok, logopédus, védőnő, óvodapszichológus 

 
3.5 Az egészségnevelés tartalmának bővítése a korszerű egészségfejlesztés elveinek 
megfelelően: 

• Óvodapszichológus bevonása a mentálhigiénés szemléletű nevelőmunka 
kiteljesítésébe, elsősorban a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése (szűrés, 
tanácsadás a pedagógusoknak) és a családi nevelés támogatása területén  
(pszichológusi fogadóórák, tájékoztató előadások, konzultációk szülőknek) 
Felelős: óvodavezető 

• A védőnővel, óvodaorvossal való kapcsolat megerősítése: 
- Évente minimum 1 alkalommal felkérés közös szülői értekezleti tájékoztató 
elődadásra, vagy óvodai szintű programon való részvételre, kiscsoportos 
konzultációkra (pl. allergiás, fertőző, légúti megbetegedések, egészséges, 
vitamindús táplálkozás, kötelező és ajánlott védőoltások, fogápolás, személyi 
higiénia, baleset megelőzés, elsősegélynyújtás, mindennapos testmozgás 
témákban, illetve szűrések szervezése a szülők számára stb.) 
Felelős: óvodavezető 
- Évente minimum egy közös konzultáció a nevelőtestülettel, 
óvodapszichológussal, logopédussal az egészségfejlesztéssel kapcsolatos 
erősségek és fejlesztendő területek beazonosítására. 
Felelős: óvodavezető 
- Évente minimum 1 alkalommal gyermekprogram kérése a védőnő, illetve a 
helyi ÁNTSZ egészségnevelő szakemberének bevonásával: a nagycsoportosok 
számára (pl. dohányzásmegelőző program óvodásoknak, egészséges és 
mérgező anyagok elkülönítése, az orvos munkája, mért fontos a tisztaság, a 
mozgás stb. témákban 
Felelős: Gyermekvédelmi megbízott 

• Pályázati lehetőségek keresése az Országos Egészségfejlesztő Intézet által akkreditált 
gyermek programokra (pl. Szív Kincses Láda program) 

• Pályázati lehetőségek keresése a nevelőtestület számára az elsősegély nyújtási 
ismeretek felelevenítésére, gyakorlására (anyagiak hiányában a védőnő felkérése) 

• Pályázati lehetőségek keresése a nevelőtestület számára kiégés megelőző, 
kommunikációs, lelki egészséget karbantartó tréningre. 
Felelős: pályázati felelős 
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4.Az egészségfejlesztés módszerei, formái: 
 
Módszerek Formák 
Az egészséges életmód szokásainak 
megalapozása – mindennapos 
egészségfejlesztő mozgás, levegőzés, pihenés 
biztosítása 

Mindennapi pedagógia gyakorlat része 

Egészségfejlesztő tevékenységek biztosítása 
(játék, verselés, mesélés, ének-zene, énekes 
játék, gyermektánc, rajzolás, festés, 
mintázás, kézi munka, külső világ tevékeny 
megismerése, munkajellegű tevékenységek) 

Mindennapi pedagógiai gyakorlat része 

Hagyományos egészségnevelés, 
felvilágosítás 

Szülői értekezlet, fogadóóra, egyéb 
rendezvények, pl. sportnap, egészségnap 

Rizikócsoportos megközelítés (pl. túlsúlyos 
gyermekek szüleinek, dyslexia 
veszélyeztetett gyermekek szüleinek)  
 
 

Fogadóóra, réteg szülői értekezlet 

Módszerek Formák 
Érzelmi intelligenciát, társas kommunikációs 
képességeket, alkalmazkodást segítő nevelés 
pedagógiai programunk alapján (érzelmi 
biztonságot teremtő légkör kialakítása, 
konfliktuskezelés, asszertivitás fejlesztés, 
nemet mondani tudás mellett 
egészségfejlesztő szokások megtartására 
nevelés, negatív érzések kulturált kifejezése, 
viselkedésproblémák kezelése – erkölcsi 
normák megalapozása 

Mindennapi pedagógiai gyakorlat része 

Színtér programok – alkalmanként 
kapcsolódás az egészséges óvodák 
mozgalmához 

Rendezvény keretében 

Kortárs segítő program helyett az életkornak 
megfelelő kedvenc mesehősökre épülő 
filmek, bábjelenetek: pl. Makk Marci 

Mindennapi pedagógiai gyakorlat 
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Az óvoda dolgozóinak teljes körű 
egészségszűrése 

Évi kötelező szűrés kiegészítése  

Az óvoda dolgozóinak testi – lelki - szociális 
egészségét fejlesztő továbbképzés, közös 
program szervezése 

Továbbképzés, tréning, közösségfejlesztő 
programok, hagyományok (karácsonyi 
vacsora, kerti parti stb.) 

Közösségi alapú komplex egészségfejlesztő 
program (bekapcsolódás kerületünk 
egészségfejlesztéssel kapcsolatos 
programjainak kialakításába – pl. 
óvodaudvarok, játszóterek fejlesztése, 
óvodaközi szülőklubok szervezése) 

Együttműködés a kerület vezetőivel szakmai 
kezdeményezések, innovációk 
megvalósításában, részvétel a kerület 
egészségfejlesztő programjain  

 
 
5.Az egészségfejlesztés erőforrásai: 

• Humán erőforrás: óvodánk munkatársai, (óvodapedagógusok, dajkák, kertész, 
óvodatitkár, védőnő, gyermekorvos, logopédus, pszichológus) a kerület 
egészségfejlesztéssel foglalkozó szakemberei, kerületünk döntéshozó vezetői, a szülők 

• Tárgyi, anyagi erőforrás: óvodánk épülete, udvara, felszerelése, eszköztára, 
költségvetésünk, pályázati lehetőségek, alapítványi, szponzori, szülői támogatás 
 

6. Az egészségfejlesztés belső, külső kapcsolatai 

 
Szülők (család) 
A szülő, a család a legfontosabb társ a gyermekek érdekében végzett munkában. A szülők 
megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az 
óvoda egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelműkkel is jelentősen 
növelhetik az óvodai munka hatékonyságát. 

Szülői Szervezet  
Az óvodai egészségfejlesztő program kialakításába be kell vonni a szülői szervezetet és 
szükséges megnyerni támogatásukat is. Ez a „szövetség” garancia lehet arra, hogy a szülők 
lehetőségükhöz képest minden területen segítsék a program megvalósulását. 

Óvodaorvos, védőnő 
Az egészségügyi ellátásról szóló jogszabály előírja, hogy minden óvodának legyen kijelölt 
orvosa, és védőnője, valamint a gyermekek fogászati ellátását (szűrés és ellátás) végző kijelölt 
fogorvosa, akik a jogszabályban foglalt feladatokat az önkormányzattal és az Országos 
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Egészségbiztosító Pénztárral kötött szerződés értelmében látják el. Az óvoda egészségügyi 
feladatokat az orvos és a védőnő közösen látja el. 
Orvosunk: Dr. Brunner Péter 
Védőnőnk: Molnár Tímea 
Az együttműködés Egyeztetett munkaterv alapján történik. 
 
A védőnő feladatai:  

• negyedévente tetvességi szűrés végzése,  
• tisztasági vizsgálat szükség szerint, 
• kötelező és ajánlott védőoltások meglétének ellenőrzése, 
• új gyermekek törzslapjainak bekérése, illetve továbbítása az iskolákba, 
• problémás családok esetén konzultáció a gyermekvédelmi felelőssel, 
• fokozott gondozásra szoruló gyermekek felmérése, 
• szükség esetén területi védőnői igazolás bekérése az elvégzett szűrővizsgálatokról, 
• felkérésre előadás tartása egészségfejlesztéssel kapcsolatos témakörökben  
• felkérésre egészségfejlesztéssel kapcsolatos játékos foglalkozás a nagycsoportosokkal 

(pl. egészséges és nem egészséges szokások, ehető és mérgező anyagok stb.) 
 

 
További feladatok: 
Adott esetben a gyermekek elsősegélyben való részesítése 
Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás 
egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az óvoda vezetésével egyeztetve 
Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 
 
 
Óvodapszichológus 
A pszichológus a lelki eredetű problémák megelőzésében és korrekciójában segít a 
nevelőtestületnek. Szakmai ismeretei révén, olyan területeken ad folyamatos segítséget a 
gyermekeknek, pedagógusoknak, de akár a hozzá forduló szülőknek, amelyek felismerése, 
kezelése speciális, pszichológiai szakmai felkészültséget követel. A pszichológiai szűrésen, 
tanácsadáson és terápián túl akár nevelői értekezletek, egyéb továbbképzések, konzultációk, 
szülői értekezletek tartásával tudja szakmailag igényesebbé és színesebbé tenni az 
egészségfejlesztési munka didaktikai építkezését. 
  

Gyermekjóléti Szolgálat, Szakszolgálat  
A gyermekvédelmi munkában valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak segítséget 
nyújtani a gyermekjóléti szolgálat és az önkormányzat más intézményeiben dolgozó segítő 
foglalkozású szakemberek, kiemelten a szakszolgálat munkatársai. 
A hivatalos, jogszabályokhoz kötött kapcsolatok részleteit a különböző dokumentumok 
rögzítik, de a kooperációnak ezen túlmutató szakmai szerepe van. 
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Budapest Főváros Kormányhivatal XXI. Kerületi Népegészségügyi Intézete 
egészségfejlesztési szakemberei és más egészségügyi intézmények, szervezetek  
Egészségügyi szakellátást igénylő esetekben a területileg illetékes kórházak és intézmények 
jelentik a segítő kapcsolatok színterét. 
Az egészségügyi intézmények és az ÁNTSZ területileg illetékes intézetei, azon belül is 
különösen az egészségnevelési munkatársak, az Országos Gyermek Egészségügyi Intézet 
valamint az Országos Egészségfejlesztési Intézet szakemberei konkrét segítséget jelenthetnek 
az óvodai egészségfejlesztési munkában. 

A Csepeli ÁNTSZ szakfelügyelő védőnője, Erdélyi Bettina, valamint a  helyi Vöröskereszt 
munkatársai, óvodánk védőnője, Molnár Tímea és orvosa, Dr. Brunner Péter személyes 
közreműködésével alakítjuk ki  egészségfejlesztő programunkat. 

Rendvédelmi szervek 

A helyi rendőrkapitányság ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési programok közös 
kimunkálásában, a pedagógus továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, rendészeti, 
közlekedési témájú előadások tartásával tudnak segítséget nyújtani az óvodának. 

A tűzoltóság munkatársai a tűz megismerése, haszna és a tűzzel kapcsolatos veszélyek 
témájában segítik egészségfejlesztő munkánkat. 

Legitimációs záradék: 

Készítette: A nevelőtestület a helyi iskola - egészségügyi szolgálat (óvodaorvos, védőnő) 
valamint Budapest Főváros Kormányhivatal XXI. Kerületi Népegészségügyi Intézete 
egészségfejlesztési szakemberei bevonásával.                                                                                                                                                                                                                                                            

Az óvoda helyi egészségfejlesztési programjában foglaltakkal kapcsolatosan magasabb 
jogszabályban biztosított véleményezési jogával élve a dokumentumról a nevelőtestületi 
elfogadás előtt véleményt alkotott: 

1. az óvodában működő Szülői Szervezet 

2. az óvoda védőnője 

Dátum:                                                          Dátum: 

 

Szülői Szervezet elnöke                                       Védőnő   
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A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez egyetértési jogát 
korlátozás nélkül gyakorolta és megadta a fenntartó alapítvány (Maria Montessori Módszerrel 
az Óvodás Gyermekekért Alapítvány 1214 Budapest, Akácfa u.20.) 

Dátum:…………………………….                                                

                                                                                                            Hirholczné Faragó Tünde 
                                                                                                
Kuratóriumi Elnök 

 
Jóváhagyta:                                                                                          Szabóné Haulik Judit  
Dátum:                                                                                      óvodavezető 

 


