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Tisztelt Képviselő-testület! 

A magas színvonalú óvodai nevelésben való részvétel általánossá tétele nagy 
mértékben hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia sikeréhez, különösen két uniós kiemelt cél 
eléréséhez: egyrészt a korai iskolaelhagyás 10 % alá való csökkentéséhez, másrészt legalább 
20 millió embernek a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyével fenyegető helyzetből 
való kiemeléséhez. 

Az óvodai nevelés magas színvonalának biztosítása mellett hozzáférhetőségének 
garantálása is fontos. Ezen kívül figyelmet kell fordítani többek között a környezetre, az 
infrastruktúrára, a személyzeti ellátottságra, az irányításra és a minőségbiztosításra is. 

Az óvodai nevelés tekintetében helyi, regionális és országos szinten egyaránt integrált 
megközelítést kell alkalmazni, bevonva valamennyi érintett felet – így a családokat is - és 
szoros ágazatközi együttműködést kell kialakítani a különböző szakpolitikák, így az 
oktatáspolitika, a kulturális politika, a szociálpolitika, illetve az egészségügy között. 

A pályázat célja az, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és 
tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kialakításában.  
 
Részcélok 
1. Olyan, fejlődési szempontból megfelelő tevékenységrendszer előtérbe helyezése, amelyek 
mind a kognitív, mind a nem kognitív készségek elsajátítását elősegítik, ugyanakkor elismerik 
a játék fontosságát, amely a kudarcmentes iskolakezdés, eredményes tanulás szempontjából 
kulcsfontosságú; 
2. A színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden gyermek számára, különösen a 
társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű, migráns vagy roma háttérrel 
rendelkező, illetve a sajátos nevelési igénnyel rendelkező, ezen belül a fogyatékkal élő 
gyermekek részére; 
3. Az óvodai nevelés minőségbiztosításának előmozdítása valamennyi kulcsszereplő, köztük a 
családok, a szakszolgálati, a szociális és az egészségügyi hálózatok bevonásával; 
4. Az óvodapedagógus, az óvodavezető, és a pedagógiai és nevelő munkát segítő (pedagógiai 
asszisztens, dajka), valamint a technikai személyzeti ellátottság javítása, a foglalkoztatottak 
szakmai felkészültségének fejlesztése; 
5. A jól képzett szakembereknek a szakterületre történő vonzása, képzése és megtartása; 
6. A szülők támogatása azon szerepükben, hogy az első életévekben ők gyermekeik első 
számú nevelői, valamint az óvodák arra való ösztönzése, hogy alakítsanak ki szoros 
együttműködést a szülőkkel, a családokkal és a különböző helyi közösségekkel annak 
érdekében, hogy megismertessék velük a kisgyermekkori nevelés és gondozás kínálta 
lehetőségeket és a kisgyermekkori tanulás fontosságát. 
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 A rendelkezésre álló keretösszeg 4,0 mrd forint, a támogatás mértéke 100%. Az 
igényelhető összeg minimum 1,0 millió forint, maximum 100,0 millió forint. Egy 
feladatellátási helyre maximum 5,0 millió forint igényelhető. 

A pályázatok benyújtása 2012. június 1-től 2012. június 30-ig lehetséges. A pályázatok 
benyújtása és elbírálása folyamatosan történik. 
 
Támogatható tevékenységek köre: 
 
I.  Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés 

a) A komplex állapotfelmérést, valamint a gyermekek személyiségfejlődésének nyomon 
követését szolgáló módszerek, eszközök megismerése, alkalmazása, továbbfejlesztése, 
illetve ezek alapján a saját intézményben alkalmazandó eljárások, módszerek 
rendszerének át-, illetve kialakítása az óvoda nevelési program részeként az alábbi 
fejezetcímek szerint kidolgozva: újszerű nevelési eljárások, fejlesztések, modern 
pedagógiai módszerek, amelyek bevezetésre, alkalmazásra kerülnek; 

b) Egyénre szabott/differenciált fejlesztési módszerek, amelyek bevezetésre, alkalmazásra 
kerülnek; 

c) Az integrált neveléshez szükséges feltételrendszer új elemei; 
d) Az óvoda-iskola átmenetet támogató diagnosztikai módszerek, amelyek bevezetésre, 

alkalmazásra kerülnek; továbbá az átmenetet segítő egyéb intézkedések, az óvoda és 
iskola közötti együttműködés új területei; 

e) A nevelési-oktatási intézmények közötti új horizontális kapcsolatok kiépítése, ápolása; 
f) Az intézményfenntartóval való együttműködés új formái (külső intézményértékelési 

mechanizmus működése, a külső értékelés szempontjai, az értékelési eredmények 
visszacsatolásának módjai, az intézményfenntartók oktatásirányítási tevékenységének 
segítése, például a rövid- és középtávú tervezést megalapozó helyzetfelmérés és elemzés 
készítésével); 

g) A konstrukció keretében a továbbképzéseken részt vettek által megszerzett ismeretek 
óvodai szervezeti egységen belül történő átadásának módszertana, eljárása. 

 
II.  Képzések, továbbképzések, tréningek 

Kötelező  
- a fenntartó és az óvodapedagógus felkészítése oktatásirányítási, tanügyigazgatási, 

az óvodai nevelési munkához kapcsolódó értékelési és tervezési, pályázatírási, 
projektmenedzsmenti feladatokra akkreditált képzésen, továbbképzésen, tréningen 
való együttes részvétele, amely a projekt kezdő szakaszában valósul meg (a 
projekt megvalósításának kezdő időpontjától számított 6 hónapon belül meg kell 
kezdeni ezt a tevékenységet), 

- a fenntartó részéről 1 fő, munkakörében óvodai tanügyigazgatási feladatokat 
ellátó szakember, 

- óvodai feladatellátási helyenként 1 fő részvétele. 
 

Képzések: 
- szakértő-, mentorfelkészítő, 
- tehetséggondozó, 
- pedagógiai módszerek, fejlesztőpedagógia, integráció, 
- erőszak- és konfliktuskezelés és kommunikáció, 
- óvodai nevelés, 
- tanügyigazgatás, 
- testnevelés és sport, 
- ön- és társismeret, 
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- környezettudatosságra nevelés, 
- minőségbiztosítás, 
- gyermek és ifjúságvédelem, 
- alternatív pedagógiák 
 

III.  Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató 
szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása 

1.) A nevelési programban foglaltak megvalósulását segítő tevékenységek, programok 
szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a tehetséggondozásra, versenyekre, 
vetélkedőkre, interaktív foglalkozásokra; 

2.) Az intervenciós szemlélet kialakítása, szülőkkel közös tevékenységek 
megvalósítása; 

3.) Szülői szakmai fórumok szervezése; 
4.) Családi napok szervezése; 
5.) Óvodai nevelést kiegészítő és támogató egészségügyi, szociális és 

gyermekvédelmi szakemberek együttműködését és gyakorlati megvalósulását 
támogató hálózat létrehozása. 

 
IV.  Építés és eszközök beszerzése 

1.) tornaszoba kialakítása, 
2.) óvodaudvar fejlesztése, 
3.) bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése, 
4.) laptopok, projektorok, nyomtatók, scannerek (amennyiben a nyomtató nem 

alkalmas scannelésre), oktató szoftverek, digitális tartalmak beszerzése. 

A megpályázni kívánt összeg a Pénzügyi Bizottság ülésén kerül meghatározásra. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

1.) A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás fenntartói jogokat gyakorló 
tagtelepülése, Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Békési Kistérségi 
Óvoda tagintézményeinek fejlesztésére az „Óvodafejlesztés” TÁMOP-3.1.11-12/2 
kiírásra. 

2.) A megpályázni kívánt összeg …………………………. Ft, azaz 
…………………………….. A pályázat 100 % -os támogatottságú, ezért az önerőre 
forrást nem kell biztosítani a költségvetésből. 

3.) Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére és aláírására. 

Határid ő: Pályázat beadásra 2012. június 1. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2012. május 17. 

 
         Izsó Gábor 
        polgármester 
Jogi ellenjegyző 
 
Pénzügyi ellenjegyző 


