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A 2009–2010‑es  intézménybő‑
vítéseknek  köszönhetően  idén 
javult  az  óvodába  kerülő  gyer‑
mekek aránya – hosszú évek óta 
először.  Tavaly  tavasszal  907 
jelentkezőből mindössze 478‑at 
vettek fel első körben (a  felleb‑
bezéseket  követően  pedig  még 
77‑et). A nyár folyamán elindul‑
tak az óvodabővítések: 150 gyer‑
meket még az óvodai év közben 
felvettek  az  újonnan  kialakított 
férőhelyekre,  idén  áprilisban 
pedig  475  gyermek  felvételéről 
és  306  elutasításáról  született 
döntés.  Arról  még  nincs  adat, 
hogy hányan fellebbeznek sike‑
resen  az  elutasító  határozat 
ellen,  az  azonban  biztos: meg‑
fordult  az  a  tendencia,  hogy 
az  összesen  1866  férőhellyel 
rendelkező  érdi  óvodák  több 
gyermeket  utasítanak  el,  mint 
ahányat  felvesznek.  Ez  azért  is 
nagy szó, mert tavaly óta szigo‑
rodott  a  maximális  csoportlét‑
számra  vonatkozó  jogi  szabá‑
lyozás. Mint Sárközi Márta,  az 
önkormányzat  humánpolitikai 

irodájának  vezetője  lapunknak 
elmondta,  2009‑ig  az  oktatási 
hivatal  engedélyével  az  elvileg 
25 főben meghatározott csopor‑
tok  létszámát  20  százalékkal 
növelhette  az  intézmény  fenn‑
tartója,  azaz  harmincra  emel‑
hették  a  létszámot.  2010‑ben 
fenntartói  hatáskörbe  került  a 
csoportlétszám  bővítése,  ám 
azon  óvodákban,  ahol  két  cso‑
portnál  több  mûködik,  csupán 
tíz  százalékkal  lehet  eltérni  a 
maximális 25 fős kerettől. Mivel 
a városi  intézmények zömében 
kettőnél  több csoport van, ez a 
szabályozás szinte minden érdi 
óvodát érint. Tehát míg a város‑
vezetés  az  óvodabővítésekkel, 
‑átalakításokkal 150 fővel növel‑
te a férőhelyeket, addig az állam 
jelentősen csökkentette azokat.

Nõtt a halmozottan hátrányos helyzetûek aránya

Több gyereket fogadnak idén  

az érdi óvodák
Az intézménybõvítéseknek 
köszönhetõen idén jelen
tõsen javult az érdi óvo
dákban helyhez jutó gyer
mekek aránya: év közben 
150, most tavasszal 475 
gyermek felvételérõl szü
letett döntés. Nõtt az óvo
dába jelentkezõ halmo
zottan hátrányos helyzetû 
gyerekek aránya is – ez 
részben azzal magyaráz
ható, hogy a múlt õsszel 
indult TÁMOPprog
ramnak köszönhetõen 
nagyobb figyelem irányul 
az érintett családokra.

Melyik  kisgyerek  ne  vágyna 
arra,  hogy  felülhessen  a  vij‑
jogó  rendőrautóra,  szirénázó 
tûzoltókocsira?  A Kisfenyves 
óvoda  szerencsés  csemetéi 
a  rendőrkapitányság  jóvoltá‑
ból  nemrég  közelről  megcso‑
dálhatták,  kipróbálhatták  a 
„nénós  autót”,  sőt  még  egy 
rendőrmotort  is  meglovagol‑
hattak – igaz, álló helyzetben. 
A meglepetések  sora  ebben 

az  óvodában  már  áprilisban 

elkezdődött: ekkor adták át azt 
a rugós kerti hintát, amit szülői 
hozzájárulásokból  vásároltak. 
Az  új  játszóeszköz  beszerzé‑
sét  Jeroskovicsné Vörös Márta 
kezdeményezte,  szervezte;  a 
Nyuszi  és  az  Õzike  csoport‑
ba  járó  gyermekek  szüleinek 
adományaiból  több  mint  170 
ezer  forint  gyûlt  össze  erre  a 
célra. A négyágú rugós hinta a 
gyerekek egyik kedvenc játéka 
lett.  Á. K.

Halmozottan hátrányos helyzetû gyermek az, akit családi körül‑
ményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, aki 
után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, és 
akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb az iskola 
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikere‑
sen. E csoportba tartoznak a tartós nevelésbe vett gyermekek is. 
A törvény szerint a halmozottan hátrányos helyzetû hároméve‑
sek felvételi kérelmét az óvoda nem utasíthatja el; más esetekben 
ez a kötelezettség csupán az ötéves kort betöltött gyerekek jelent‑
kezésére érvényes. Azon óvodákban, ahol túljelentkezés van, 
kijelölt bizottság dönt (a körülményeket vizsgálva) a gyermek 
felvételéről. A közoktatási törvény 2007‑es módosítása szerint 
az önkormányzatnak „2010. augusztus 31‑ig valamennyi óvodai 
neveléssel összefüggő szülői igény teljesítéséhez szükséges felté‑
telt meg kell teremteni”, azaz minden jelentkezőt fel kell venniük 
az óvodáknak, ám ezt a határidőt 2011‑re tolták a döntéshozók. 

Gyerekek a rendõrmotoronMég  egy  figyelemre  méltó 
adat:  idén  jelentősen  nőtt  az 
óvodákba  jelentkező halmozot‑
tan hátrányos helyzetû gyerme‑
kek aránya. 
A Kincses  óvodai  tömbbe 

(ide  tartoznak  a  Béke  téri,  a 
Fácán,  a  Harkály,  a  Kutyavári, 
az Ófalusi, a Riminyáki, a Tállya 
és a Tündérkert tagóvodák) 2,5 
százalékkal,  míg  a  Szivárvány 
óvodai  tömbbe  (Szivárvány, 
Tusculanum,  Kisfenyves, 
Meseház  és Napsugár  óvodák) 
48  százalékkal  több  halmozot‑
tan hátrányos helyzetû gyermek 
jelentkezett,  mint  tavaly.  Ez  a 
megugrás részben azzal magya‑
rázható,  hogy  a  tavaly  ősszel 
indult  TÁMOP‑programnak 
köszönhetően  nagyobb  figye‑
lem  irányul  az  érintett  csalá‑
dokra. Mint azt már korábban is 
hírül adtuk, Érd tavaly csaknem 
92 millió forintot nyert a halmo‑
zottan hátrányos helyzetû és  a 
sajátos nevelési igényû gyerme‑
kek fejlesztésére, integrációjára 
a TÁMOP‑3.3.2‑08/1‑2008‑0007 
pályázaton. Az Egyenlő eséllyel 
Érden  elnevezésû  projekt  2011 
augusztusáig  tart  majd,  érin‑
ti  az  iskolákat,  óvodákat  és  a 
védőnői  szolgálatot  is. Nagyon 
fontos,  hogy  a  halmozottan 
hátrányos  helyzetû  gyerekek 

fejlesztése  már  az  óvodában 
elkezdődjön;  első  lépésben  azt 
kell elérni, hogy egyre nagyobb 
számban,  és  már  hároméves 
korban  óvodába  kerüljenek 
ezek a kisgyerekek. A program 
keretében  így  kidolgozták  azt 
a rendszert, amellyel felmérhe‑
tők,  illetve – személyes beszél‑
getéssel,  családtámogatással,  a 
programban  rejlő  lehetőségek 
ismertetésével,  a  nyílt  napra 
szóló  személyes  meghívással 
–  az  óvodai  beíratásra  ösztö‑
nözhetők  az  érintett  családok. 
Ezt a munkát a védőnői szolgá‑
lat is segíti – mondta lapunknak 
Mócza Ágnes óvónő, a TÁMOP‑
projekt egyik  szakmai  felelőse, 
aki  a  Szivárvány  óvodai  tömb 
szakmai  munkáját  hangolja 
össze. 
–  A TÁMOP‑programba  több 

óvónőt  is  bevonunk  egy‑egy 
intézményből;  egyikük  tartja  a 
fejlesztő foglalkozásokat, a másik 
a  védőnőkkel  együttmûködve 
az érintett családokat  térképezi 
fel,  a harmadik az óvodából az 
iskolába történő átmenetet segí‑
ti, vagyis minden programelem‑
nek  megvan  a  maga  felelőse. 
Mivel  a halmozottan hátrányos 
helyzetû gyermekek száma óvo‑
dánként  eltér,  előfordul,  hogy 
a  fejlesztő  pedagógusok  nem 

a  saját  (tag)intézményükben, 
hanem  egy  másik  óvodában 
tartják meg a heti négyszer  fél‑
órás  foglalkozásokat.  Ezek  kis 
létszámú csoportokban, játékos 
formában  zajlanak,  céljuk  a 
készségek,  a  logikai  gondolko‑
dás  fejlesztése, minden korcso‑
portban.  Emellett  több  óvodai 
programban  (például  néptánc, 
torna, úszás) ingyenesen vehet‑
nek részt ezek a gyerekek, báb‑
előadásokra, játszóházba viszik 
őket.  A szülőknek  előadásokat, 
találkozókat  szervezünk,  ame‑
lyekre személyesen hívjuk meg 
őket.  Legutóbb  április  végén 
tartottunk  ilyet,  helyszíne  a 
Szivárvány  óvoda,  témája  az 
óvoda‑iskola átmenet volt – tette 
hozzá Mócza Ágnes.
– Az  elmúlt hónapok  tapasz‑

talatai azt mutatják: a gyerekek 
kezdetben  elfogódottak  voltak, 
de ez hamar oldódott, örömmel 
vesznek részt a programokban, 
és  a  szülők  is örömmel veszik, 

hogy a gyerekük külön foglalko‑
zásokra  járhat.  Persze  akadnak 
olyanok  is,  akik  elzárkóznak 
e  lehetőség  elől.  Az  óvodape‑
dagógusok  munkája  az  eltelt 
hónapok  alatt  összehangolttá 
vált, és jönnek a sikerélmények 
is.  Nemrég  zajlottak  az  óvo‑
dai  beíratások;  felkerestük  az 
érintett  szülőket,  ismertettük 
a  program  adta  lehetőségeket, 
előnyöket,  a  halmozottan  hát‑
rányos  helyzetû  gyermekeknek 
járó  szociális  támogatásokat. 
Sajnos  a  legtöbb  érintett  szülő 
nincs tisztában a lehetőségeivel, 
így  nagy  szükség  van  ezekre  a 
beszélgetésekre  –  tette  hozzá 
Mócza  Ágnes,  megjegyezve: 
tudatosítani  kell  azt  is,  hogy 
a  TÁMOP‑program  által  kínált 
lehetőségek  felajánlása  nem 
csupán  egy  gesztus  a  szülők 
felé, hanem a gyermekük  jövő‑
beni  társadalmi  beilleszkedésé‑
nek záloga.
  Ádám Katalin

A bõvítéseknek köszönhetõen több gyermek járhat Érden óvodába, mint az elõzõ években
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Gázt bele! A nénós autót és a motort minden ovis kipróbálhatta 
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