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Előterjesztés a Képviselető-testület részére 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődékben megvalósuló részleges integrációról 

és gyógypedagógus álláshely biztosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 2011 szeptemberétől minden eddiginél nagyobb 
létszámú sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) gyermeket lát el. Ennek egyik oka az 
évről-évre tapasztalható megemelkedett igények száma, a másik, hogy csak igen kis számban 
(tavaly 7 gyermek) sikerül elhelyezni másik intézménybe az SNI-s gyermekeket. 

Az összehasonlítás érdekében az alábbi táblázat tartalmazza az idei és az előző tanév adatait: 

A táblázatból kiderül, hogy közel kétszeresére emelkedett a teljes integrációban gondozott 
gyermekek száma, mert a bölcsőde úgy próbálta a jelentkező igényeket kielégíteni, hogy az 
SNI-s gyermekeket teljes integrációha helyezte. 

A tapasztalat azonban az, hogy a teljes integrációha bekerült magatartási-viselkedési 
problémákkal, illetve autisztikus tünetekkel rendelkező gyermekek beintegrálása nem 
zökkenőmentes. Az egyéni megfigyelések alkalmával nehéz megjósolni, hogy a gyermek a 
csoportban hogyan fog viselkedni, így nem ritka hogy a napirend elsajátítása, a csoport 
szabályainak betartása, a társakkal való megfelelő kapcsolatfelvétel, illetve az önellátási 
tevékenységek elsajátítása jóval nehezebb feladatot jelent, mint az elvárható lenne. 

A gyermek számára az a legkedvezőbb, ha kezdetben részleges integrált csoportba kerül, ahol 
az alacsonyabb létszám, a nyugodtabb légkör, a kedvezőbb gondozónő-gyermek arány mellett 
könnyebben elsajátíthatja a napirendet, és az önellátási feladatokat, ezáltal a közösséghez való 
hozzászoktatás zökkenőmentesebben valósul meg. Amikor a gyermek már elér egy bizonyos 
fejlettségi szintet, akkorátkerülhet a teljesen integrált csoportba. 



Az integrált csoportok létszáma maximum 6 fő lehet, ezért javasalom még egy integrált 
csoport indítását a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében 

A bölcsőde működési engedélye tartalmazza a bölcsőde férőhelyszámát és a sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátásának tényét, de nem tartalmazza az SNI-s gyermekek számát, így 
nem szükséges minden tanévben, az éppen aktuális létszámhoz igazítani a működési 
engedélyt. 

Javasolom, hogy a jövőben a részleges integrált csoportok száma a jelentkező gyermekek 
számához és sérültségi fokához igazodjon (2 vagy 3 csoport szükséges). 

II. Végrehajtás feltételei 

A harmadik részleges integrált csoport kialakításával az ép gyermekek (a jelenleg 7 fő) másik 
csoportba való átszoktatása szükséges, ez azonban négy szobában a megengedett l 00%-os 
feltöltöttség átlépésével járna. Szakmai szempontokat figyelembe véve mégis ez a megoldás 
tűnik a legjobbnak a gyermekek érdekében. 

Az SNI gyermekek létszámát növeli egy- az elmúlt években egyre jellemzőbb -probléma: a 
kerületben élő autista gyermekek nem találnak befogadó intézményt, így nem tudnak 4-5 éves 
korukban sem óvodába kerülni. A jó intellektusú autista gyermekek (a bölcsődébenjelenleg 5 
fő) óvodai ellátása nem megoldott a kerületben, így a szülők megpróbálják más kerületek 
óvodáiban működő autista csoportokba bejuttatni gyermeküket. Ezek a próbálkozások csak 
ritkán járnak sikerrel, hiszen minden kerületben az ott lakók élveznek előnyt, így az autista 
csoportokba bekerülni szinte lehetetlen. 

Az előző évek tendenciái alapján továbbra is számolni kell az autista gyermekek magas 
számával, így hosszú távú megoldásként nélkülözhetetlen lesz egy olyan óvodai csoport 
létrehozása, amely biztosítani tudja az autizmus-specifikus fejlesztést a kerületben élő autista 
gyermekek számára. 

Másik nagy probléma a Korai Fejlesztő Központban dolgozó gyógypedagógusok 
túlterheltsége. A szociális ágazatban dolgozó fejlesztést végző pedagógusok heti óraszáma 
nincs szabályozva, ellentétben az oktatási ágazattaL Míg a közoktatásban dolgozó azonos 
végzetséggel rendelkező, azonos feladatot ellátó gyógypedagógus heti 21 óra fejlesztést 
köteles végezni, addig a Korai Fejlesztőben dolgozó gyógypedagógus átlagosan 28 órát tart 
hetente. 
Az előterjesztés 2. melléklete mutatja az engedélyezett 4 fő gyógypedagógus/koncluktor 
óraszámát 

A táblázatból jóllátható, hogy az ellátott gyermekek számamiatt egy új abb gyógypedagógus 
munkája szükséges. A szakmai tapasztalattal rendelkező F 7 kategóriájú dolgozó bruttó havi 
bére: 169 l 00 Ft. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012 évi költségvetés készítésekor vizsgálja 
meg a Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde Korai Fejlesztőjében egy fő gyógypedagógus 
álláshely bővítésének a lehetőségét. 



III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 20 ll. november " " 

Weeber Tibor 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 

.... /2011. ( ... )határozata 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődékben megvalósuló részleges integrációról 

és gyógypedagógus álláshely biztosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, 
hogy a részleges integrált csoportok száma a jelentkező gyermekek számához és sérültségi 
fokához igazodjon a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés készítésekor vizsgálja meg a Kőbányai 
Fecskefészek Bölcsőde Korai Fejlesztőjében egy fő gyógypedagógus álláshely bővítésének a 
lehetőségét. 
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a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 




