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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Pedagógiai Programja az előterjesztés 

mellékletét képezi.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Köznev. tv.) 5. § (2) 

bekezdése értelmében az óvodai nevelés alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja 

határozza meg. Az óvodák az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készítik el helyi 

pedagógiai programjukat. 

A Köznev. tv. 26. § (1) A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban 

pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az 

intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése 

szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.  

A Nkt. 83. § (2) h) bekezdése szerint a fenntartó értékeli a nevelési-oktatásai intézmény 

pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai – szakmai 

munka eredményességét, ellenőrzi a pedagógiai programok, a házirendet, valamint az SZMSZ-

t. 

 

Az óvoda pedagógiai programja meghatározza az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, 

célkitűzéseit, azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek 

személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, a szociális hátrányok enyhítését segítő 

tevékenységet, a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, a szülő, a 

gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő 

óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat, az 

egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló 

intézkedéseket, a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

Dunaföldvár, 2023. február 17. 

 

 

Horváth Zsolt sk.  

 polgármester  
 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

1. egyetért a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Pedagógiai 

Programjában foglaltakkal.  

2. az 1. pont szerinti dokumentumot 2023. március 1-jei hatállyal a csatolt melléklet szerint 

elfogadja. 

3. felkéri az igazgatót az elfogadott pedagógiai program nyilvánosságra hozatalára. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

Erről értesül:  

1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

2. Köznevelési- és közművelődési ügyintéző 

 






















































































































